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SARI 

 

 

Pratiwi, Rizkia Putri. 2015. Karya Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan Sebagai 

Media Pendidikan: Studi Kasus di SD Negeri Bonangrejo Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak. Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing 

Dr. Udi Utomo, M.Si  

 

SD Negeri Bonangrejo adalah adalah lembaga pendidikan yang berada di 

Kecamata Bonang Kabupaten Demak. SD ini mendapat sosialisasi pembelajaran 

mencuci tangan menggunakan lagu yang berjudul Tujuh Langkah Cuci Tangan 

dari Puskesmas Kecamatan Bonang. Lagu ini mengajarkan kepada siswa 

bagaimana cara mencuci tangan secara baik dan benar. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemanfaatan lagu Tujuh Langkah 

Cuci Tangan yang digunakan sebagai media pendidikan di SD Negeri 

Bonangrejo, bagaimana bentuk lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan yang digunakan 

di SD Negeri Bonangrejo, dan bagaimana proses pemanfaatan lagu Tujuh 

Langkah Cuci Tangan yang digunakan sebagai media pendidikan di SD Negeri 

Bonangrejo.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan 

data deskriptif yang berupa kata-kata. Teknik observasi, studi dokumen dan 

wawancara digunakan dalam proses pengumpulan data. Teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan pemeriksaan derajad kepercayaan data, yaitu 

menggunakan cara trianggulasi data, dengan metode crosscheck data dan sumber 

data. Penelitian ini menggunakan tiga tahap dalam analisis data yaitu: reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) latar belakang pemanfaatan lagu 

didasari kehadiran lagu tersebut cocok untuk proses sosialisasi mencuci tangan 

sehingga pihak Puskesmas tidak perlu membuat lagu sendiri, karena lagu ini dapat 

didownload melalui media sosial youtube dengan format video yang telah 

dilengkapi dengan lirik lagunya yang berisi pesan pendidikan, (2) lagu ini 

merupakan lagu satu bagian A (a a‟) yang terdiri dari frase tanya sebanyak 4 

birama dan frase jawab sebanyak 4 birama, (3) lagu ini diajarkan kepada siswa di 

dalam ruang kelas dan dipraktekkan di halaman sekolah. Hasil yang didapat 

setelah pembelajaran lagu membuat siswa lebih mengerti cara mencuci tangan 

yang benar dan tahu akan pentingnya mencuci tangan. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah: (1) 

kepada pihak puskesmas agar pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara merata 

untuk seluruh tingkatan kelas, (2) bagi para pencipta lagu, lagu ini dapat dijadikan 

sebagai inspirasi untuk menciptakan karya lagu yang lebih menarik untuk 

kepentingan pendidikan, dan (3) guru diharapkan dapat memantau perkembangan 

siswa dalam mengaplikasikan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan di dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era sekarang konsumsi musik atau lagu oleh masyarakat Indonesia 

sangatlah tinggi. Hampir setiap hari dapat kita jumpai stasiun televisi swasta 

menyiarkan program acara musik andalan masing-masing. Tidak hanya di televisi 

saja, tetapi kita dapat mendengarkan musik atau lagu melalui berbagai media 

elektronik seperti radio, handphone, MPEG-1 Layer 3 atau biasa disebut MP3 

Player, Compact Disk atau CD, dan lain sebagainya. Secara umum musik adalah 

suatu cabang seni abstrak yang berbentuk suara dan terdiri atas unsur-unsur ritme, 

melodi dan harmoni (Wagiman 2007: 3). Sementara Bagdadi (1999: 13) 

berpendapat bahwa musik adalah nada atau bunyi yang dihasilkan dari suara 

manusia atau suara alat musik. Pengertian lain musik dijelaskan oleh Hoffman 

(dalam Bagdadi: 1999) yaitu sesuatu yang dikomunikasikan melalui ekspresi 

emosi. Musik mempunyai ciri-ciri: (1) adanya unsur bunyi, (2) adanya 

pengorganisasian bunyi, dan (3) adanya makna musikal. 

Sebuah musik atau lagu tidak lepas dari para pencipta lagunya. Para musisi 

Indonesia seperti Ahmad Dhani, Iwan Fals, Anang Hermansyah, Melly Goeslaw, 

Maia Estianti, Titik Puspa, dan lain sebagainya telah membuktikan eksistensi 

mereka di belantika industri musik Indonesia, dengan banyaknya lagu-lagu yang 

mereka ciptakan dan menjadi hits. Sebenarnya sekarang ini tak hanya musisi yang 

terpublikasi di media saja yang dapat menciptakan sebuah lagu. Berbagai macam 



2 
 

 

 

profesi seperti guru, insinyur, wirausahawan, polisi, pengamen, bahkan presiden 

pun dapat menciptakan sebuah lagu. 

Biasanya sebuah lagu berisi ungkapan perasaan seseorang yang ditulis dan 

dimusikalisasikan. Sebuah lagu yang baik adalah sebuah lagu yang mampu 

mengembangkan daya imajinasi, daya pikir dan dapat digunakan untuk 

menyalurkan emosi serta untuk mengembangkan kemampuan sosial (http: // 

www.tokoh indonesia.com). 

Sekarang ini banyak lagu-lagu tidak hanya diciptakan sebagai hiburan 

semata, banyak para pencipta lagu menciptakan sebuah lagu untuk pendidikan 

seperti halnya dengan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan. Melalui media sebuah 

lagu, penyampaian materi ajar akan lebih mudah tersalurkan. Lagu tidak semata-

mata hanya dinyanyikan begitu saja, tetapi dalam sebuah lagu terdapat lirik yang 

mendidik. Sebuah lagu bisa mempengaruhi pendengar, apalagi jika pendengarnya 

adalah anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. 

Bagi anak menyanyi adalah hal yang menyenangkan, dan merupakan salah 

satu sarana untuk mengekspresikan diri. Sementara lirik lagu ibarat sumber 

informasi yang mampu mengajarkan tentang keindahan alam, macam binatang, 

lingkungan keluarga maupun yang lainnya yang berkaitan dengan lingkungan 

tempat mereka tinggal. Read (1970: 30) secara tegas mengatakan, seni secara 

umum dalam hal ini juga dapat kita interpretasi termasuk lagu-lagu, dapat 

digunakan sebagai alat pendidikan. Alat pendidikan itu bisa pendidikan apresiasi 

yang ditujukan untuk kepentingan perkembangan pertumbuhan kepekaan rasa/ 

kematangan emosi anak ataupun pendidikan kreativitas anak. 
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Pemakaian media dalam pendidikan sangat berkaitan dengan 

perkembangan psikologi belajar siswa. Oleh karena itu pemanfaatan media dalam 

pendidikan juga harus memperhatikan teori-teori belajar. Menurut pandangan 

tradisional, belajar adalah usaha memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan, 

(Sadiman 2000: 3). Pengetahuan mendapat tekanan penting, sebab pengetahuan 

memegang peran penting utama dalam hidup manusia. Untuk memperoleh 

pengetahuan, maka siswa harus mempelajari berbagai mata pelajaran di sekolah. 

Dalam hal ini buku pelajaran atau bahan bacaan, menjadi sumber pengetahuan 

yang utama. Saat ini dengan banyaknya media yang ada, sebuah lagu tetap dapat 

dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran. Menyanyikan sebuah lagu, selain dapat menambah pengetahuan 

secara menyenangkan juga dapat menambah ilmu. 

Kegiatan bernyanyi yang berkaitan dengan aspek bahasa dari sebuah lagu, 

anak akan mendapatkan pengalaman bahasa yang berupa perbendaharaan 

kosakata tentang hal seperti: (1) arti hormat kepada orang tua, (2) sayang 

sesamanya, (3) kebesaran Tuhan, (4) cinta tanah air, dan (5) nilai-nilai (Sinaga 

2010: 82). Lagu anak-anak juga mengandung banyak sekali makna dan nilai yang 

dapat membentuk kepribadian mereka menjadi lebih baik, sedangkan dengan 

bermain, mereka akan lebih cepat menangkap pesan-pesan atau nilai moral yang 

terdapat dalam lirik lagu anak-anak. Dalam menyanyi, anak dapat 

mengembangkan kemampuan motoriknya melalui perasaan irama lagu yang 

dinyanyikannya, dengan bernyanyi, anak dapat mengembangkan kemampuan 

bahasa dan berfikirnya melalui syair-syair lagu yang dilafalkannya dan dengan 

menyanyi pula anak dapat mengembangkan kehidupan sosialnya, yakni melalui 
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tema atau lirik-lirik lagu yang menggambarkan lingkungan tempat tinggalnya atau 

alam sekitarnya (Muttaqin 2007: 665).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan penulis bahwa sebuah lagu 

diciptakan tidak hanya sekedar untuk hiburan semata. Tetapi sebuah lagu juga 

dapat dijadikan sebagai media pendidikan bagi siswa. Sebuah lagu selain lebih 

menarik dalam penyampaian pesan yang terkandung dalam lirik lagu, seperti lagu 

Tujuh Langkah Cuci Tangan juga dapat melatih ketrampilan siswa sendiri dalam 

mencuci tangan dengan praktik menggunakan gerakan secara langsung. 

Alasan mengapa peneliti memilih lokasi penelitian di SD Negeri 

Bonangrejo dikarenakan: (1) SD Negeri Bonangrejo telah dipilih oleh Dinas 

Kesehatan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk mendapatkan sosialisasi 

mencuci tangan dengan menggunakan lagu. (2) Fasilitas serta sarana dan 

prasarana yang ada di SD Negeri Bonangrejo sangat memungkinkan untuk 

diselenggarakan/ dijadikan tempat sosialisasi. (3) Di samping itu siswa dan 

siswinya pun berprestasi, terbukti dengan banyaknya piala-piala kejuaraan 

akademik maupun non akademik yang tersusun rapi di ruang guru. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa, lagu anak anak mempunyai peran yang penting dalam perkembangan 

siswa melalui media pembelajaran agar pesan dalam lagu anak-anak dapat 

tersampaikan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul Karya Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan sebagai Media 

Pendidikan: Studi Kasus di SD Negeri Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai uraian yang dituangkan pada latar belakang masalah, permasalahan 

yang diungkap dalam penelitian ini adalah 

(1) Bagaimana latar belakang pemanfaatan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

yang digunakan sebagai media pendidikan di SD Negeri Bonangrejo? 

(2) Bagaimana bentuk lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan yang digunakan sebagai 

media pendidikan di SD Negeri Bonangrejo? 

(3) Bagaimana proses dan hasil pemanfaatan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

yang digunakan sebagai media pendidikan di SD Negeri Bonangrejo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian 

ini dapat disampaikan berikut ini. 

(1) Mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang pemanfaatan lagu Tujuh 

Langka Cuci Tangan yang digunakan sebagai media pendidikan di SD Negeri 

Bonangrejo. 

(2) Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

yang digunakan sebagai media pendidikan di SD Negeri Bonangrejo. 

(3) Mengetahui dan mendeskripsikan proses dan hasil pemanfaatan lagu Tujuh 

Langkah Cuci Tangan yang digunakan sebagai media pendidikan di SD 

Negeri Bonangrejo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian karya lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan sebagai media 

pendidikan, terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoretis 

(1) Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan pengajar mengajarkan 

pendidikan melalui lagu. 

(2) Untuk kepustakaan Universitas Negeri Semarang, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan bacaan yang terkait dengan lagu dan kesehatan 

bagi para pembaca. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

(1) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Jurusan Pendidikan Seni Drama, 

Tari, dan Musik dapat menggunakan skripsi ini untuk dijadikan bahan 

informasi dan pengetahuan dalam kaitannya dengan fungsi lagu, utamanya 

bagaimana lagu itu digunakan untuk menyampaikan pesan pendidikan. 

(2) Orang tua, dapat menjadikan lagu ini sebagai bahan pertimbangan untuk 

mendidik anak dalam hal berlagu. 

(3) Bagi pengajar, skripsi  ini dapat untuk memberikan informasi akan 

pentingnya penggunaan lagu untuk media pembelajaran. 

1.5  Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta  

mempermudah pembaca dalam mengetahui garis-garis besar dari skripsi ini, yang 

berisi sebagai berikut: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1.5.1 Bagian awal 

Pada bagian ini berisi: halaman judul, persetujuan pembimbing, 

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

daftar foto, daftar singkatan, dan daftar lampiran. 
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1.5.2  Bagian isi 

Bab 1  Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab 2  Landasan Teori 

Pada bab landasan teori ini memuat landasan teori yang berisi telaah 

pustaka yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini meliputi: penciptaan, pemanfaatan, lagu anak-anak yang berisi 

definisi lagu, bentuk lagu, elemen-elemen lagu, dan penulisan lagu serta media 

pendidikan dan juga seni sebagai media pendidikan. 

Bab 3  Metode Penelitian 

Pada bab metode penelitian ini terdiri dari hal-hal yang berhubungan 

dengan prosedur penelitian yang meliputi: pendekatan penelitian, lokasi dan 

sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik 

analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian 

Pada bab hasil penelitian ini memuat data-data yang diperoleh sebagai 

hasil dari penelitian dan dibahas secara deskriptif kualitatif yang terdiri atas, 

gambaran umum lokasi penelitian, gambaran riwayat pemanfaatan lagu, bentuk 

lagu, dan peran lagu sebagai media pendidikan. 

Bab 5  Penutup 

Bab penutup ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dan saran. 

1.5.3  Bagian akhir 

Pada bagian akhir ini berisi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Karya 

 Karya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan 

membuahkan hasil. Sedangkan seni adalah suatu strategi yang digunakan oleh 

seseorang dengan cara mengimajinasikan inspirasinya menjadi nyata supaya 

terlihat indah dan menarik (http://karyayangunik.blogspot.com/2013/01/ 

pengertian-karya-seni.html). Karya seni itu sendiri dapat diartikan salah satu hasil 

yang diciptakan seseorang yang mempunyai unsur keindahan dan terkadang ada 

yang bisa dimanfaatkan dan ada pula yang diciptakan hanya untuk jadi pajangan. 

Karya dalam seni musik yang berupa lagu diciptakan oleh manusia pasti 

mempunyai tujuan tertentu. Sebuah karya dapat bermanfaat bagi seseorang yang 

membutuhkan, misalnya sebuah lagu diciptakan untuk memuaskan pendengar 

yang haus akan keindahan lagu.  

Mahmud (1995: 8) mengutarakan bahwa penciptaan seni terjadi karena 

ada gairah cipta pada diri seseorang, melalui proses yang digerakkan oleh faktor 

internal misalnya pengetahuan tentang seni yang dipilih, pengetahuan teknik 

mencipta, dan citarasa seni, dan faktor eksternal misalnya pengaruh masyarakat 

sekitar, adat istiadat, budaya setempat Pencipta lagu-lagu yang komersial 

memerlukan perlindungan hukum atas karyanya. Kadang-kadang kita hanya 

mendapatan kesempatan sekali seumur hidup untuk berhasil menciptakan karya 

terbaik. Oleh sebab itu, perlindungan hukum menjadi sangat potensial agar kita 

mendapatkan hak untuk menikmati hasil karya cipta dalam segi finansial. 

http://karyayangunik.blogspot.com/2013/01/%20pengertian-karya-seni.html
http://karyayangunik.blogspot.com/2013/01/%20pengertian-karya-seni.html
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Karya lagu dari pencipta lagu memenuhi kualifikasi perlindungan jika 

pencipta menciptakan sesuatu yang asli dalam arti tidak meniru. Menurut Undang-

Undang U.S Code, Title 17, Section 106, pemilik hak cipta diberikan lima hak 

eksklusif: (1) hak untuk mereproduksi karya yang diciptakan dalam bentuk 

duplikat atau phonocord (produk rekaman Compact Disk atau CD, kaset, dan lain-

lain), (2) hak untuk menyiapkan karya duplikat berdasarkan dari karya asli, (3) 

hak untuk mendistribusikan duplikat atau phonocord dari karya asli kepada 

umum, (4) hak untuk mempertunjukkan, mempublikasikan karya asli kepada 

umum, dan (5) hak untuk memamerkan karya asli kepada umum Budidharma 

(2001: 108-109). 

2.2  Pemanfaatan 

Pemanfaatan berasal dari kata dasar “manfaat” yang berarti guna. 

Sedangkan pemanfaatan mendapatkan imbuhan pe-an yang artinya proses, cara, 

perbuatan memanfaatkan (Depdikbud 1988: 555). Pemanfaatan adalah aktivitas 

menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat 

penting karena membicarakan kaitan antara peserta didik dengan bahan atau 

sistem pembelajaran (Yusufhadi 1994: 45). Pemanfaatan mempunyai 

tanggungjawab untuk mencocokkan pebelajar dengan bahan dan aktivitas yang 

spesifik, menyiapkan pembelajar agar dapat berinteraksi dengan bahan dan 

aktivitas yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan, memberikan 

penilaian atas hasil yang dicapai pebelajar, serta memasukannya ke dalam 

prosedur organisasi yang berkelanjutan. 

Pemanfaatan lagu sebagai media pendidikan sangat penting mengingat 

lagu tersebut selain dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan dan tidak 
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membosankan serta lagu dapat menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan 

emosional sehingga akan memberikan hasil yang baik pada siswa. Karna sebuah 

lagu akan memberikan rangsangan yang nantinya fungsi otak akan lebih mudah 

mengingat pelajaram, berbahasa, berbicara, merangsang pertumbuhan pada 

ingatan dan lain sebagainya. 

Pemanfaatan lagu akan mempengaruhi dan memberi dampak besar bagi 

para penerima atau penggunanya. Dari paparan tersebut, pemanfaatan dalam hal 

ini yaitu cara atau proses pemanfaatan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan sebagai 

media pendidikan di SD Negeri Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak.  

2.3 Lagu Anak-anak 

Menurut Banoe (2006: 233) lagu adalah nyanyian. Melodi pokok juga 

berarti karya musik. Karya musik berupa lagu dapat dinyanyikan dan dimainkan 

dengan pola dan bentuk tertentu. Nyanyian rakyat, lagu nasional, lagu anak, lagu 

kerokhanian, dan semuanya selalu memakai bentuk lagu. Lagu yang dimainkan 

menggunakan instrumental juga tersusun dengan memakai bentuk. 

Lagu adalah ragam suara yang berirama, yang dalam konteks ini bisa 

bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya (Depdikbud 1989: 486). Lagu 

adalah bagian dari karya musik dan musik adalah salah satu bagian dari karya 

seni. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lagu adalah suara berirama yang 

dipadukan dengan ritme-ritme tertentu dalam irama sehingga akan muncul 

berbagai jenis lagu, seperti keroncong, dangdut, pop, rock, dan lain sebagainya. 

Menurut Rahardjo (1990: 72), lagu setidaknya mengandung 2 makna, 

yaitu: (1) lagu yang sedang disenangi masyarakat tertentu, dan (2) jenis lagu yang 
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sedang disajikan kepada pendengar dan mengutamakan teknik penyajian dan 

kebebasan dalam menggunakan ritme atau jenis instrumen. Menurut Shadily 

(1993: 193), lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari atas susunan 

berbagai nada yang beraturan. Setiap lagu ditentukan panjang pendeknya dan 

tinggi rendahnya nada-nada tersebut. Selain itu ada irama yang irama tersebut 

memberi corak tertentu pada suatu lagu. 

2.3.1 Elemen-elemen Lagu 

Ketika kita mendengar sebuah lagu, bukan hanya lirik saja yang kita 

nikmati. Namun di dalamnya terdapat pula unsur-unsur lain yang mendukung 

untuk menyampaikan isi lagu atau dapat mengena pada perasaan penikmatnya. 

Dalam sebuah lagu terdapat 4 unsur penting yaitu ritme, melodi, lirik, dan 

harmoni (Jamalus 1988: 7). 

2.3.1.1 Ritme 

Pengertian ritme atau irama secara sederhana adalah perulangan bunyi-

bunyian menurut pola tertentu di dalam sebuah lagu. Perulangan bunyi ini juga 

menimbulkan keindahan dan membuat sebuah lagu menjadi enak untuk didengar. 

Irama juga dapat disebut sebagai gerakan berturut secara teratur. Irama keluar dari 

perasaan seseorang sehubungan dengan apa yang ia rasakan. 

Irama tak pernah lepas dalam musik. Musik tanpa irama akan hambar 

rasanya seperti sayur yang tanpa diberi garam. Irama adalah gerak musik yang 

berjalan teratur yang tidak tampak dalam lagu tetapi dapat dirasakan, kadang 

dirasakan dan didengar, dirasakan dan dilihat, ataupun dirasakan dan didengar 

serta dilihat. Irama dapat dirasakan dan didengar setelah setelah lagu itu 

dialunkan. Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan pula bahwa irama 
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merupakan unsur dasar dalam sebuah musik. Menurut Jamalus (1988: 7) irama 

ialah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik dan tari. 

Beliau mengatakan bahwa irama termasuk sebagai rangkaian gerak. Jadi irama 

tidak hanya dipergunakan dalam lagu atau seni musik saja, tetapi mencakup seni 

gerak yaitu seni tari. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa irama dapat 

didengar, dirasakan, dan dilihat. Istilah asing irama adalah rhytm, yang 

diterjemahkan menjadi ritme. Irama secara populer adalah adanya unsur-unsur 

dalam musik sebagai pembagian berlangsungnya waktu yang memberi pernyataan 

hidup kepada musik. Irama membuat musik terasa mempunyai gerak. 

2.3.1.2 Melodi 

Melodi ialah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang 

terdengar berurutan serta berirama, dan mengungkapkan suatu gagasan, (Jamalus 

1988: 16). Melodi merupakan elemen musik yang terdiri dari pergantian berbagai 

suara yang menjadi satu kesatuan, diantaranya adalah satu kesatuan suara dengan 

penekanan yang berbeda, intonasi dan durasi dalam hal ini akan menciptakan 

sebuah musik yang enak untuk didengar. 

Melodi dapat diartikan susunan nada yang diatur tinggi rendahnya, pola 

dan harga nada sehingga menjadi kalimat lagu. Kita sering mendengar melodi di 

dalam sebuah lagu. Melodi di dalam sebuah lagu akan selalu menjadi hal pokok 

yang diperhatikan. Hal ini terjadi karena orang yang bersenandung atau bernyanyi 

senantiasa menghasilkan melodi. Seperti kita ketahui dalam pengembangan estetis 

musik dilakukan secara bertahap maka unsur musik demikian pula adanya. Dari 

irama kemudian menjadi melodi sesuai dengan tingkat pengembangannya dan  
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selanjutnya akan menjadi harmoni. Semuanya unsur tersebut tidak boleh 

melompat dan tidak akan pernah dapat dipisahkan. 

Melodi dapat menjadi unsur pertama jika dalam penyajian musik berawal 

ketika kita bersenandung. Seperti dalam penciptaan lagu yang secara spontan 

hanya dengan bersenandung saja kita dapat membuat sebuah melodi yang indah. 

Jika melodi tersebut dituliskan akan dapat menjadi sebuah lagu. Dibenarkan 

bahwa melodi dapat menjadi unsur pertama sebelum irama jika lagu yang 

diciptakan berawal dari coba-coba bersenandung. Jadi tidak harus selalu irama 

yang menjadi unsur pertama tetapi melodi juga dapat menjadi unsur pertama. 

Setelah membuat melodi yakni merangkai bunyi nada menjadi satu rangkaian 

yang mewakili ide musik, selanjutnya akan menjadi sajian yang mantap dan 

teratur jika dilengkapi dengan unsur irama. 

Dalam membuat suatu karya khususnya musik ada bermacam bentuknya 

seperti ada yang membuat irama terlebih dahulu kemudian baru melodinya, ada 

yang membuat melodi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan membuat pola irama 

atau syairnya terlebih dahulu, namun ada juga yang membuat kombinasi dari 

keseluruhan unsur musik seperti irama, melodi, dan harmoni. Harmoni digunakan 

sebagai pelengkap dalam sebuah lagu, unsur dasarnya adalah irama dan melodi. 

Jadi tanpa harmoni sebuah lagu juga dapat disajikan walaupun hanya memenuhi 

unsur irama dan melodi. Irama dan melodi dalam sebuah lagu keduanya saling 

berpadu membentuk lagu. Keduanya merupakan unsur pokok yang mendasar 

apabila ditambah dengan unsur harmoni maka akan tercipta sebuah lagu yang 

terdengar harmonis. 
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2.3.1.3 Lirik/Syair 

Lirik atau syair secara sederhana dapat diartikan sebagai teks pada lagu. 

Teks lagu atau lirik lagu yang baik harusnya selaras dengan melodi apabila dalam 

membuat sebuah lagu kita membuat melodinya terlebih dahulu. Melodi juga harus 

sesuai dengan teks dalam lagu. Apabila lirik lagu menggambarkan suasana 

kegembiraan, haruslah melodi juga menggambarkan suasana kegembiraan bukan 

malah kesedihan. Berlaku pula sebaliknya, jika lirik menggambarkan suasana 

kesedihan melodi juga harus menggambarkan suasana kesedihan. 

Lirik sebenarnya merupakan unsur non-musikal dalam sebuah lagu. 

Namun demikian lirik membuat dimensi baru yang unik dalam sebuah lagu yang 

memperkaya kemegahan dan keharmonisan sebuah musik. Sitompul (dalam 

Suharto 2011: 31) mengemukakan, lirik adalah bagian lagu yang memiliki peran 

penting untuk mengekspresikan perasaan seseorang baik penyanyi, penulis, 

maupun pendengarnya. 

Menurut Suharto (1992: 117), lirik lagu pada hakikatnya adalah sebuah 

bahasa dalam penyusunannya tidak lepas dari kaidah musik, seperti irama lagu 

dan melodi lagu. Di samping harus indah, lirik lagu harus menyesuaikan 

keindahan irama musik. Lebih lanjut lirik atau syair lagu secara sederhana adalah 

kata-kata pada lagu. Lirik pada sebuah lagu berperan tidak hanya sebagai 

pelengkap lagu tetapi juga sebagai desain penting lagu yang menentukan tema 

lagu, karakter, dan misi lagu tersebut. 

2.3.1.4 Harmoni 

Harmoni adalah keselarasan nada. Di dalam teori musik, ilmu harmoni 

adalah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan bunyi dalam musik. Menurut 
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Jamalus (1988: 30) harmoni atau paduan nada ialah bunyi gabungan dua nada atau 

lebih, yang berbeda tigginya dan terdengar serentak. Dasar dari perpaduan nada 

ini adalah trinada. Pengertian trinada atau yang biasa disebut akor adalah bunyi 

gabungan tiga nada yang terbentuk dari salah satu nada dengan nada terts dan 

kuinnya, atau dikatakan juga terts bersusun. 

Harmoni juga dapat diartikan dengan kombinasi not atau nada yang 

diperdengarkan bersama-sama. Menurut Rochaeni (1989: 34) harmoni merupakan 

gabungan dari berbagai nada yang dibunyikan serempak atau arpeggio (berurutan) 

atau tinggi rendah nada tersebut tidak sama tetapi selaras terdengar dan 

merupakan kesatuan yang bulat. Dengan kata lain, harmoni adalah gabungan dari 

dua nada atau lebih yang berurutan tinggi rendahnya sehingga menjadi satu 

kesatuan yang selaras. 

 Secara umum, dalam hal mengiringi suatu komposisi lagu anak-anak dapat 

menggunakan pola harmoni dengan pemakaian akor-akor pokok (akor I, IV dan 

V) namun terkadang terasa janggal karena keterbatasan akor tersebut. Demikian 

halnya terkait dengan penyusunan komposisi lagu untuk anak, yang memang 

sebaiknya juga menggunakan rangkaian akor dari akor I, IV dan V harus sekreatif 

mungkin menyusun lagu sehingga membentuk suatu pola harmoni sederhana yang 

enak didengar. 

2.3.2 Bentuk Lagu 

Bentuk lagu adalah rangkaian aransemen yang terdiri dari syair dan unsur-

unsur musik seperti irama, melodi, harmoni, dan ekspresi (Parto 1996: 99). Prier 

(1996: 5) menjelaskan bahwa menurut jumlah kalimatnya, bentuk lagu dapat 

dibedakan menjadi tiga. Ketiga bentuk lagu dapat diuraikan berikut ini: 
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2.3.2.1 Bentuk Lagu 1 Bagian 

Lagu yang terbentuk satu bagian sangat terbatas jumlahnya. Terdapat 

kemungkinan bentuk lagu satu bagian tertentu yaitu: (1) A (a-a‟), pertanyaan 

ditirukan/diulang-ulang dengan variasi dalam jawabannya dan (2) A (a-x‟), 

pertanyaan dan jawaban berbeda-beda. 

Bentuk lagu satu bagian adalah utuh, karena terdiri dari satu kalimat 

dengan koma dan titik. Bentuk lagu satu bagian adalah suatu kesatuan yang dapat 

berdikari, mempunyai arti dalam dirinya sendiri karena “bulat”, sedangkan sebuah 

refren yang singkat terbuka untuk dilanjutkan dengan solo yang memamerkan arti 

refren tadi. Maka bentuk lagu satu bagian harus lebih “kaya”, lebih “padat” 

bobotnya daripada sebuah refren, dan inilah sebabnya bahwa jarang terdapat lagu 

dan kalimat satu saja (Prier 1996:6-7). 

2.3.2.2 Bentuk Lagu 2 Bagian  

Bentuk lagu 2 bagian banyak dipakai dalam berbagai jenis musik, 

misalnya lagu anak-anak, daerah, pop, instrumen untuk iringan tari, dan lain 

sebagainya. Daftar kemungkinan urutan kalimat pada dua bagian antara lain: (1) 

AB: dari kalimat A langsung masuk ke kalimat B dan berhenti disitu. (2) AAB: 

lagu kalimat A diulang dengan persis sama (biasanya dengan kata syair lain) lalu 

baru masuk kalimat. (3) AA‟ B: lagu kalimat A diulang dengan variasi (maka 

kodengan A‟), lalu baru masuk ke kalimat B. (4) A BB‟ : dari kalimat A 

langsung masuk ke kalimat B dengan ulangan kalimat B. (5) ABB : lagu kalimat 

B langsung masuk ke kalimat B dengan pengulangan tanpa variasi. (6) BB‟: lagu 

kalimat A diulang tanpa atau dengan variasi, kalimat B diulang dengan variasi 

lagu dan kata (Prier 1996: 8). 
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Perbedaan bagian depan (pertanyaan) maupun bagian belakang (jawaban) 

sebuah kalimat ditandai dengan: (1) a = pertanyaan kalimat A, (2) x = jawaban 

kalimat A, (3) b = pertanyaan kalimat B, dan (4) y = jawaban kalimat B 

Kode tersebut dapat dipakai bila ternyata antara a, x, b dan y sangat 

berlainan, bila ternyata terdapat persamaan atau pengulangan sebuah potongan 

kalimat, kode yang diberikan adalah berupa penambahan tanda (satu) pada kode 

bagian kalimat tersebut. Lagu 2 bagian terdiri dari dua kalimat musik. Biasanya 

lagu dua bagian terdiri dari 16-24 birama. 

2.3.2.3 Bentuk Lagu 3 Bagian 

 Disebutkan bahwa terdiri dari tiga kalimat musik, lagu tiga bagian lebih 

panjang dari lagu satu dan dua bagian, yaitu terdiri dari 24-32 birama. Beberapa 

urutan kalimat dalam lagu tiga bagian adalah sebagai berikut: ABC, dan 

AA‟BCC. Perbedaan bagian di dalam lagu tiga bagian ditandai dengan kode: (1)  

a = pertanyaan kalimat A, (2) x = jawaban kalimat A, (3) b = Pertanyaan kalimat 

B, (4) y = jawaban kalimat B, (5) c = pertanyaan kalimat C, (6) z = jawaban 

kalimat C, dan (7) „ = Ulangan dengan variasi. 

Prier (1996: 5) mengatakan jumlah kalimat dibedakan menjadi tiga, yakni 

Bentuk Lagu Satu Bagian; dengan satu kalimat saja. Bentuk Lagu Dua Bagian 

dengan kalimat yang berlainan tema, dan Bentuk Lagu Tiga Bagian dengan tiga 

kalimat yang berlainan dan atau sama dengan salah satu bagian di ujung. Prier 

(1996: 2-4) mengemukanan biasanya sebuah kalimat musik atau periode terdiri 

dari dua anak kalimat atau frase („phrase‟): (1) kalimat pertanyaan/ kalimat depan 

(question atau vorsatz) yaitu awal kalimat atau sejumlah birama (biasanya birama 

1-4 atau 1-8) disebut „pertanyaan‟ atau „kalimat depan‟ karena biasanya ia  
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berhenti dengan nada yang mengambang, maka dapat dikatakan berhenti dengan 

„koma‟; umumnya disini terdapat akor dominan. Kesannya disini belum selesai 

dinantikan bahwa musik harus dilanjutkan, (2) kalimat jawaban/ kalimat belakang 

(answer atau nachsatz) yaitu bagian kedua dari kalimat (biasanya birama 5-8 atau 

9-16) disebut „jawaban‟ atau „kalimat belakang‟ karena ia melanjutkan 

„pertanyaan‟ dan berhenti dengan „titik‟ atau akor tonika. Kode untuk anak 

kalimat atau frase yang umumnya dipakai adalah huruf kecil (a, b, c, dan 

sebagainya). Bila sebuah anak kalimat diulang dengan disertai perubahan, maka 

huruf kecil yang bersangkutan disertai tanda aksen („) misalnya a a‟. 

Dalam melodi sebuah lagu terkandung beberapa hal: (1) motif lagu, (2) 

simetri, (3) frasering, (4) koma, dan (5) titik. 

(1) Motif Lagu adalah unsur lagu yang terdiri dari sejumlah nada yang 

dipersatukan dengan suatu gagasan atau ide. Karena merupakan unsur lagu, maka 

sebuah motif biasanya diulang-ulang dan diolah-olah. Secara normal, sebuah 

motif lagu memenuhi 2 ruang birama. 

(2) Simetri. Musik dirasa enak, bila tersusun atau teratur dalam keseimbangan 

atau „nafas‟ atau bagian yang sama panjangnya. Ini berlaku untuk kalimat 

pertanyaan dan kalimat jawaban, dan juga berlaku untuk motif-motif lagu. 

(3) Frasering (“Pengalimatan”) adalah usaha untuk memperlihatkan struktur 

kalimat yang meliputi: struktur makro pada akhir masing-masing anak 

kalimat/frase, dan struktur mikro pada akhir masing-masing motif. 

(4) Koma. Perhentian di tengah kalimat pada akhir pertanyaan pada nada yang 

biasanya ditahan dan disertai dengan akor dominan (jarang dengan akor 
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subdominan). Kesan yang ada, kalimat belum selesai atau masih dinanti 

kelanjutannya. 

(5) Titik. Perhentian di akhir kalimat pada nada biasanya ditahan pada hitungan 

berat dan disertai dengan akor tonika. Akor tonika di akhir kalimat memberikan 

kesan bahwa lagu itu telah selesai. 

Suara yang wajar bagi anak-anak ialah suara yang ringan, halus, jernih 

seperti suara suling, dan enak didengar. Secara umum wilayah suara anak-anak 

SD dapat dikelompokkan atas suara tinggi, yaitu dari c‟ sampai f”, dan suara 

rendah dari a sampai d” (Jamalus, 1988: 47). Lagu anak-anak harus 

memperhatikan beberapa aspek yaitu: (1) pemilihan tema lirik lagu, (2) pemilihan 

ritme lagu, (3) pemilihan melodi, (4) pemilihan harmoni, dan (5) pemilihan 

bentuk nyanyian atau lagu. Menurut Muttaqin (2007: 669) bentuk lagu anak-anak 

sebaiknya terbatas pada bentuk lagu satu bagian. Artinya, lagu tersebut hanya 

berisi satu frase tanya dan satu frase jawab. Frase tanya dibatasi biramanya pada 

kelipatan ke empat, misalnya jumlah birama  dalam frase jawab juga empat, 

demikian seterusnya. Dengan kata lain, bentuk lagu tersebut harus simetris. 

2.4 Penulisan Lagu 

Dalam penulisan lagu yang mempergunakan notasi musik umum terdapat 

tata urutan tertentu, yaitu: (1)  judul lagu di tengah-tengah paling atas, (2) tanda 

tempo dan ekspresi disebelah kiri atas setelah lagu, (3) nama komponis disebelah 

kanan atas segaris dengan tanda tempo, (4) nada dasar dikenali memperhatikan 

tanda mula setelah kunci yang dipakai, (5) tanda birama ditulis setelah tanda mula 

kalau ada dan hanya pada sangkarnada  pertama, dan (6) notasi musik umum 

dengan tanda-tanda lain antara lain dinamik.  
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Dalam penulisan lagu terdapat koneksi antara lirik dan musik. Budidharma 

(2001: 16) mengatakan pedoman untuk menyatukan kata-kata dan musik yang 

saling menyesuaikan dalam sebuah lagu yaitu: (1) susunan kata-kata dan musik 

dalam pola yang sama, (2) menciptakan suasana hati yang sama untuk melodi dan 

lirik, (3) perpaduan musik dan kata-kata dengan menempatkan tiap-tiap suku kata 

pada nada dari melodi dan melekatkan pada irama atau pola ritme lagu, (4) 

mentargetkan musik dan lirik untuk artis atau jenis musik tertentu secara khusus, 

dan (5) penggunaan kata-kata dan melodi yang mudah untuk dinyanyikan. 

2.5 Media Pendidikan 

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu jamak dari kata medium yang 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Secara umum media 

pembelajaran dalam pendidikan, yaitu berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsangnya untuk berpikir. Media adalah segala alat fisik 

yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Jadi, media 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim dan penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat dan 

perhatian sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman 2002: 6).  

Dalam penggunaan media pembelajaran bahasa, tujuan utamanya adalah 

agar pesan atau informasi yang dikomunikasikan dapat diterima sebanyak-

banyaknya oleh para siswa sebagai penerima informasi. Informasi yang 

dikomunikasikan melalui lambang verbal saja kemungkinan terserapnya amat 

kecil, sebab informasi tersebut dirasakan kurang kompeten sehingga terlalu sulit 

untuk meresapi dan mengingat-ingatnya. 
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Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang diusaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan; proses, cara, pembuatan mendidik (Depdikbud 1988: 204). Menurut 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Nomor 2 Tahun 

1989. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/latihan bagi peranannya di masa yang akan 

datang. UU SISDIKNAS Nomor. 20 tahun 2003 mengatakan, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat. 

Terdapat banyak ahli yang berusaha mendefinisikan media pendidikan 

diantaranya; (1) menurut I Wayan Ardhana media pendidikan adalah segala 

sesuatu yang dapat di pakai di pakai untuk memberikan rangsangan sehingga 

terjadi interaksi belajar mengajar dalam upaya untuk mencapai tujuan 

instruksional tertentu; (2) menurut Ny Sri Widyastuti dan kawan-kawan, media 

pendidikan atau pengajaran adalah semua alat yang dapat di pergunakan melalui 

indera pendengaran, pengamatan (telinga, mata) dalam proses kegiatan belajar 

karena itu alat-alat bantu tersebut sering dinamakan alat pembantu dengar-

pandang atau audio visual, dan menurut; (3) menurut Oemar Hamalik berpendapat 

bahwa media pendidikan adalah alat, metode dan teknik yang di pergunakan 

untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah (http://stitattaqwa.blogspot.com/ 

http://stitattaqwa.blogspot.com/%202011/%2005/media-pendidikan-agama_27.html
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2011/ 05/media-pendidikan-agama_27.html). Jadi media prndidikan adalah segala 

sesuatu yang dapat di gunakan untuk merangsang pikiran, perasaan perhatian, 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri 

siswa. 

2.6 Seni sebagai Media Pendidikan 

Menurut Jazuli (2008: 114) pendekatan belajar melalui seni adalah 

pendekatan yang dilandasi oleh asumsi bahwa seni sebagai alat, media pendidikan 

untuk menggali dan memahami subject matter dari suatu mata pelajaran tertentu 

melalui elemen dalam disiplin seni. Dengan kata lain, asumsi tersebut 

menempatkan posisi atau kedudukan pendidikan seni sebagai alat atau media bagi 

pendidikan.  

Pendidikan seni dipakai sebagai mata pelajaran pada pendidikan sekolah 

didasarkan pada pemikiran bahwa, pendidikan seni memiliki sifat multilingual, 

multidimensional, dan multikultural. Multilingual berarti melalui pendidikan seni 

dikembangkan kemampuan mengekspresikan diri dengan berbagai bahasa rupa, 

bunyi, gerak, dan paduannya. Multidimensional berarti dengan seni dapat 

dikembangkan kompetensi dasar anak yang mencakup persepsi, pengetahuan, 

pemahaman, analisis, evaluasi, apresiasi, dan produktivitas dalam 

menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri, dengan memadukan unsur logika, 

etika dan estetika. Multikultural berarti pendidikan seni bertujuan 

menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan berapresiasi terhadap 

keragaman budaya lokal dan global sebagai pembentukan sikap menghargai, 

toleran, demokratis, beradab, dan hidup rukun dalam masyarakat dan budaya yang 

majemuk (Depdiknas 2001: 7). 

http://stitattaqwa.blogspot.com/%202011/%2005/media-pendidikan-agama_27.html
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Pendidikan seni meliputi semua bentuk kegiatan tentang aktivitas fisik dan 

nonfisik yang tertuang dalam kegiatan berekspresi, bereksplorasi, berkreasi, dan 

berapresiasi melalui bahasa rupa, bunyi, gerak, dan peran (Rohidi 2000: 7). 

Melalui pendidikan seni anak dilatih untuk memperoleh keterampilan dan 

pengalaman mencipta yang disesuaikan dengan lingkungan alam dan budaya 

setempat serta untuk memahami, menganalisis, dan menghargai karya seni. 

Tegasnya pendidikan seni di sekolah dapat menjadi media yang efektif dalam 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan sensitivitas anak. 

Seni sebagai alat pendidikan dalam arti pendidikan seni dapat dilakukan 

melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan seni dapat dilakukan melalui 

kegiatan permainan. Tujuan pendidikan seni bukan untuk membina anak-anak 

menjadi seniman, melainkan untuk mendidik anak menjadi kreatif. 

(http://sulikah26.blogspot.com/2012/07/seni-sebagai-media-pendidikan_22.html). 

Seni merupakan aktifitas permainan, melalui permainan kita dapat mendidik anak 

dan membina kreativitasnya sedini mungkin. Dengan demikian dapat dikatakan 

seni dapat digunakan sebagai alat pendidikan. 

2.7 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-

pemahaman yang lainnya. Sebuah landasan yang paling mendasar dan menjadi 

pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Pada penelitian ini yang menjadi pusat 

dari kerangka berfikir atau konsep adalalah riwayat pemanfaatan lagu, bentuk 

lagu, dan peran lagu sebagai media pendidikan. Lagu anak-anak digunakan untuk 

pembelajaran mencuci tangan dengan baik dan benar di SD Negeri Bonangrejo. 

Dalam pembelajaran terdapat proses pembelajaran menggunakan media berupa 

http://sulikah26.blogspot.com/2012/07/seni-sebagai-media-pendidikan_22.html
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lagu anak-anak yang berfungsi sebagai penyampai pesan pendidikan dan 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan pembelajaran melalui 

lagu anak-anak akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yaitu tercapainya 

perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Siswa dapat lebih cepat memahami materi yang diajarkan melalui 

lagu anak anak. Kerangka berfikir dapat digambarkan dengan skema sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir 

Oleh: Rizkia Putri Pratiwi 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah musik dan pendidikan. Metode yang 

digunakan deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data dengan menggunakan 

kalimat-kalimat berupa teks naratif. 

Metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu: cara kerja untuk untuk 

dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian ilmu yang bersangkutan 

(Koentjaraningrat 1983: 7). Kualitas penelitian sangat bergantung pada metode 

yang digunakan, karena itu tingkat ketepatan dalam menentukan metode 

penelitian sangat diperlukan.  

Objek penelitian ini adalah pemanfaatan Lagu Tujuh Langkah Cuci 

Tangan sebagai media pendidikan. Sifat kualitatif penelitian ini mengarah pada 

mutu dan kedalaman uraian, yakni pembahasan tentang pemanfaatan lagu sebagai 

media pendidikan di SD Negeri Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak. 

3.2 Lokasi, Sasaran, dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri Bonangrejo tepatnya di Desa 

Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan Puskesmas Kecamatan 

Bonang Kabupaten Demak. Penentuaan lokasi penelitian dilakukan karena SD ini 

merupakan SD yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk 

mendapatkan sosialisasi cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan  
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menggunakan sebuah lagu. Murid-muridnya yang berprestasi serta fasilitas yang 

memadai untuk media sosialisasipun ada, sehingga dapat dijadikan tempat untuk 

penelitian. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian kajian dalam penelitian ini mengenai: (1) Latar 

belakang pemanfaatan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan yang digunakan sebagai 

media pendidikan di SD Negeri Bonangrejo,  meliputi notasi dan lirik lagu Tujuh 

Langkah Cuci Tangan, dan deskripsi lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan dari video, 

(2) Bentuk lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan yang digunakan sebagai media 

pendidikan di SD Negeri Bonangrejo, berkait dengan frase lagu Tujuh Langkah 

Cuci Tangan, motif  lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan, dan progresi chord  lagu 

Tujuh Langkah Cuci Tangan, dan (3) Proses dan hasil pemanfaatan lagu Tujuh 

Langkah Cuci Tangan yang digunakan sebagai media pendidikan di SD Negeri 

Bonangrejo, yang berkait dengan kegiatan pembelajaran mencuci tangan dengan 

lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan, kelebihan pemanfaatan lagu Tujuh Langkah 

Cuci Tangan sebagai media pendidikan, dan hasil yang diperoleh setelah 

pelaksanaan pembelajaran mencuci tangan dengan lagu Tujuh Langkah Cuci 

Tangan. 

3.2.3 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih satu setengah bulan mulai 

dari tanggal 8 September hingga 22 Oktober 2014. Peneliti mengunjungi sekolah 

pada pagi hari pukul 08.00-selesai guna mencari sumber informasi terkait 

rumusan masalah yang dikaji. Penelitian ini dilakukan beberapa kali mengunjungi 
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sekolah dan Puskesmas. Hal ini guna mendapatkan sumber informasi yang akurat 

dan relevan dari pihak sekolah dan Puskesmas. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan  dokumentasi. 

3.3.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

pemanfaatan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan sebagai media pendidikan di SD 

Negeri Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Observasi adalah 

kegiatan pengamatan secara cermat di lapangan terhadap objek penelitian.  

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Sumaryanto 2001: 17), pengamatan 

atau observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta 

dan tidak berperan serta. Pengamatan menurut Moleong (dalam Sumaryanto 2001: 

17), dapat pula dibagi ke dalam pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. 

Pengamatan terbuka diketahui subjek dengan sukarela memberikan kesempatan 

pada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Di sini mereka menyadari 

bahwa ada orang lain yang sedang mengamati mereka. Pengamatan tertutup 

adalah pengamat beroperasi tanpa diketahui oleh para subjeknya.  

Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan pengamatan terbuka 

karena diketahui oleh subjek bahwa peneliti sedang melakukan pengamatan. Yang 

digunakan dalam observasi antara lain alat tulis dan buku, data-data informasi 

yang dikumpulkan dapat berupa dokumen, video, audio atau audio visual. Sebagai 

upaya observasi lebih terarah, digunakan pedoman observasi. Pada tahap 

observasi ini peneliti mencatat beberapa media yang digunakan oleh guru untuk 
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proses pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang menunjang untuk 

pembelajaran siswa. Terdapat LCD yang terpasang di kelas untuk menunjang 

proses pembelajaran.  

Awalnya dengan melihat guru yang sedang mengajar dengan 

memanfaatkan media yang ada. Selanjutnya menarik kesimpulan dan 

menganalisis ketertarikan siswa dengan adanya suatu media yang dimanfaatkan 

untuk menunjang proses pembelajaran. Media yang peneliti tarik kesimpulan 

selanjutnya adalah mengenai lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan yang digunakan 

sebagai pembelajaran. 

3.3.2 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (Margono 2005: 

165). Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana 2008: 

180).  

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan kepada kepala sekolah dan 

pengajar di SD Negeri Bonangrejo, serta informan terkait mengenai penciptaan 

lagu di Puskesmas Bonang. Jenis wawancara menurut Guba dan Lincoln (dalam 

Moleong 2005: 188) yaitu (1) wawancara oleh tim atau panel, (2) wawancara 

tertutup dan wawancara terbuka, (3) wawancara riwayat secara lisan, dan (4) 

wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Dalam penelitian ini teknik wawancara 

yang digunakan adalah wawancara terbuka dan terstruktur. Wawancara  terbuka 

yaitu wawancara berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas jawabannya  
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sedangkan wawancara terstuktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 

Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban 

terhadap hipotesis kerja (Moleong 2005: 190). 

Sebelum diadakan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan 

beberapa pertanyaan agar pelaksanaannya dapat terarah sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Metode wawancara digunakan karena jika hanya menggunakan 

metode observasi saja belum cukup sehingga perlu adanya teknik lain untuk 

melengkapi. Melalui wawancara akan diperoleh data yang lebih spesifik dan 

akurat atau khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam melakukan wawancara 

peneliti menggunakan pedoman wawancara. Alat yang digunakan dalam 

wawancara antara lain dapat menggunakan alat tulis, dan alat perekam untuk 

memperoleh data dari responden. 

Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab terhadap kepala sekolah 

sebagai informan tentang bagaimana pemanfaatan lagu Tujuh Langkah Cuci 

Tangan. Pada petugas puskesmas menanyakan tentang bagaimana latar belakang 

pemanfaatan lagu sehingga dapat dijadikan sebagai media pendidikan. Kepada 

guru peneliti menanyakan tentang bagaimana hasil apa yang telah didapat oleh 

siswa dan guru. Kepada siswa peneliti menanyakan tentang antusiasme anak-anak 

dan apakah mereka menyukai adanya pengajaran mencuci tangan dengan lagu 

Tujuh Langkah Cuci Tangan di sekolah mereka. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang nantinya akan membantu peneliti dalam menentukan 

hasil penelitian. 
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3.3.3 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian (Margono 2005: 181). Bahan-bahan dokumen yang dijadikan sumber 

dokumentasi dalam penelitian ini adalah data mengenai informasi tentang 

bagaimana latar belakang pemanfaatan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan, 

bagaimana bentuk lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan yang sumber datanya berupa 

video lagu sehingga dapat dianalisis bentuk lagunya, dan bagaimana proses dan 

hasil pemanfaatannya sebagai media pendidikan dengan sumber data berupa foto 

pada saat proses pembelajaran mencuci tangan dengan menggunakan lagu Tujuh 

langkah Cuci Tangan. Hasil dokumentasi digunakan untuk melengkapi atau 

mendukung data hasil dari observasi dan wawancara. 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna melengkapi 

data yang belum diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara sebagai data 

primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

melalui wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan untuk 

membantu menyelesaikan data primer berupa arsip-arsip dan dokumentasi dari 

instansi-instansi terkait. 

3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Peneliti dalam melakukan teknik keabsahan data dengan menggunakan 

trianggulasi yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut (Moloeng 1996: 178). 



31 

 

 

 

 

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. 

 Moleong (2000: 173) merumuskan untuk menetapkan keabsahan 

(truthworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan yaitu: 

3.4.1 Derajat Kepercayaan (scredibilty) 

 Tahapan ini menyangkut tingkat kepercayaan yang bisa dicapai dan juga 

menyangkut pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

3.4.2 Keteralihan (transferablit) 

 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. 

3.4.3 Ketergantungan (dependability) 

 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. 
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3.4.4 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. 

Kemudian peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam pemeriksaan 

keabsahan data, trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong 2005: 330). Denzin (dalam Moleong  

2005: 330) membedakan empat macam triangulasi yaitu: (1) Triangulasi dengan 

sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan adanya 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian. 

(Patton dalam Moleong 2005: 330). (2) Triangulasi dengan metode, yaitu 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan hasil 

pengecekan derajat kepercayaan sumber data dengan metode yang sama (Moleong 

2005: 331). (3) Triangulasi dengan penyidik, yaitu dengan jalan pemanfaatan 

peneliti atau pengamat lainnya untuk pengecekan kembali derajat kepercayaan 

data. (4) Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong 
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2005: 331) berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak bisa diperiksa derajat 

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. 

3.5 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 

diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong dalam 

Sumaryanto 2010: 103). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis interaktif model air yang mencakup tiga komponen pokok, (1) reduksi 

data; (2) sajian data; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi (Milles dan 

Huberman dalam Suprayogi 2009:28). Berikut adalah skema analisis data 

kualitatif yang dipakai dalam skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif 

Sumber: Analisis Data Kualitatif  

(Miles & Huberman dalam Sumaryanto 2010: 106) 
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Proses analisis data pada penelitian ini dimulai dengan: 

3.5.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data, yaitu dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

sebagai sumber, yang meliputi: wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen, gambar dan foto; 

3.5.2 Reduksi Data 

Proses reduksi (penyederhanaan), dilakukan dengan cara penulis membuat 

rangkuman dari data yang sudah dikumpulkan. Proses klasifikasi 

(pengelompokan), yaitu data yang dipisah-pisahkan, kemudian oleh peneliti 

dikelompokkan sesuai dengan permasalahan untuk disajikan dalam bentuk 

sekumpulan informasi. Proses interpretasi data, yaitu menganalisis data yang 

sudah dikelompokan menurut kategori, kemudian disajikan sesuai dengan tujuan 

dalam penelitian; 

3.5.3 Penyajian Data 

Penyajian data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang 

dipaparkan yang memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan; dan  

3.5.4 Penarikan Kesimpulan 

Proses Verifikasi/ penarikan kesimpulan, yaitu peneliti melakukan tinjauan 

ulang dan kemudian diadakan penarikan kesimpulan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab 4 ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan. Perlu dijelaskan 

bahwa antara hasil penelitian dan pembahasan akan dijadikan satu, dalam 

pengertian pembahasan hanya tampak implisit di dalam hasil penelitian tersebut. 

Tidak dipisahnya antara hasil penelitian dengan pembahasan karena dalam usaha 

menguraikan hasil telah berpijak atau telah menggunakan dasar teori yang 

dituangkan dalam landasan teori pada bab sebelumnya. 

Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan mulai dari 

gambaran umum SD Negeri Bonangrejo, latar belakang pemanfaatan lagu Tujuh 

Langkah Cuci Tangan, bentuk lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan, dan proses serta 

hasil pemanfaatan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan di SD Negeri Bonangrejo. 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pada gambaran umum lokasi penelitian diuraikan hal-hal berikut: (1) letak 

geografis wilayah Bonangrejo, (2) sejarah, perkembangan, dan berdirinya SD 

Negeri Bonangrejo, (3) kondisi fisik, (4) visi, misi, maksud dan tujuan, (5) standar 

isi dan standar proses, (6) tenaga pengajar dan siswa, (7) sarana dan prasarana 

meliputi: ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, lab komputer, kamar 

mandi, kran air, perpustakaan, dapur, mushola, kendaraan antar jemput siswa, dan 

(8) prestasi siswa. 
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4.1.1 Letak Geografis Desa Bonangrejo 

Desa Bonangrejo adalah desa yang terletak di Kecamatan Bonang, 

Kabupaten Demak. Bonangrejo merupakan satu dari sepuluh desa di Kecamatan 

Bonang. Desa ini terdiri atas tiga dukuh, yaitu dukuh Panjunan, dukuh Cempan, 

dan dukuh Bonang. Bonangrejo memiliki luas wilayah 382,7 ha dengan batas 

wilayah utara adalah desa Poncoharjo, batas wilayah selatan adalah desa 

Jatimulyo, batas wilayah timur adalah desa Karangmlati, dan batas wilayah barat 

adalah desa Jatirogo. Masing-masing dukuh terbagi lagi menjadi beberapa Rukun 

Tetangga (RT).  

 Desa Bonangrejo memiliki jumlah penduduk 3.512 jiwa, yang terdiri atas 

1.012 Kepala Keluarga (KK). Perekonomian Desa Bonangrejo didominasi oleh 

sektor perkebunan dan pertanian. Untuk sektor perkebunan di dominasi oleh 

tanaman buah jambu air, sedangkan untuk pertanian didominasi oleh tanaman 

padi dan kacang hijau. Sarana jalan di Desa Bonangrejo dapat dikatakan cukup 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pekerjaan perbaikan jalan agar lebih 

memudahkan warga untuk mobilisasi. Sarana publikpun juga sudah mulai 

lengkap, hal ini dibuktikan dengan adanya sarana pendidikan yang meliputi dua 

Taman Kanak-Kanak, satu Sekolah Dasar, satu Madrasah Ibtidaiyah, serta adanya 

puskesmas pembantu dan masjid (Sumber data Kelurahan Bonangrejo). 

4.1.2 Sejarah Perkembangan Berdirinya SD Negeri Bonangrejo 

SD Negeri Bonangrejo berdiri sejak tahun 1926 dengan luas tanah sekolah 

2480 m
2 

dan luas bangunan sekolah hingga sekarang adalah 940 m
2
. Sebelum 

didirikannya SD Negeri Bonangrejo tempat ini adalah sebuah lahan persawahan. 

Sekolah ini mengalami beberapa renovasi dan penambahan ruangan, yang tadinya 
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bangunan hanya berjumlah 8 ruangan hingga saat ini ruangan telah berjumlah 13 

ruangan. Pembangunan kamar mandi untuk siswa juga dilakukan, hal itu terbukti 

dengan ditambahnya jumlah kamar mandi yang ada.  

Dahulu pintu masuk menuju SD belum memiliki gerbang, hingga sekarang 

sudah ada gerbang sehingga lebih aman dan kondusif saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Lantai kelas, halaman sekolah, sarana dan prasarana juga 

mengalami perkembangan dalam pembangunan. Pembangunan akan terus 

berlanjut dengan melihat dan mengetahui kondisi sekolah. SD Negeri Bonangrejo 

adalah satu-satunya SD Negeri yang berada di desa Bonangrejo. Selain SD Negeri 

Bonangrejo terdapat pula satu Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan SD di desa 

Bonangrejo yang terletak di desa Bonangrejo. 

4.1.3 Kondisi Fisik 

SD Negeri Bonangrejo sendiri beralamatkan di Jalan Raya Demak–Moro 

Kilometer (KM). 6 Bonangrejo, di desa Bonangrejo Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak. Bangunan tersebut menghadap ke arah barat dengan batas 

sebelah utara berbatasan dengan rumah warga, sebelah timur berbatasan dengan 

sawah,  sebelah selatan berbatasan dengan kantor kecamatan Bonang, dan sebelah 

barat berbatasan dengan jalan raya dan rumah warga. Untuk menuju ke SD Negeri 

Bonangrejo dapat ditempuh dengan berjalan kaki bagi siswa yang rumahnya dekat 

dengan sekolah dan juga dapat menggunakan minibus jurusan Demak–Moro 

untuk siswa yang tinggal di luar desa Bonangrejo, dapat juga dengan 

menggunakan sepeda atau sepeda motor.  

Berikut diberikan gambaar papan nama sekolah: 
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Foto 4.1 

Papan Nama SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 

 

Tata letak ruang serta bangunan tertata rapi dan bersih. Selain itu di sekitar 

gedung terdapat banyak tanaman yang menghiasi dan memberikan kesejukan 

sehingga udaranya tidak terlalu panas. Terdapat pula hiasan berupa tulisan 

penyemangat atau motivasi di dinding-dinding luar sekolah. Akan tetapi karena 

SD Negeri Bonangrejo ini berada di pinggir jalan raya Demak-Moro, sehingga 

sering terdengar suara kendaraan yang melintas. 

SD Negeri Bonangrejo memiliki 9 rombel, yaitu yaitu terdiri dari kelas satu 

1 rombel, kelas dua 1 rombel, kelas tiga 2 rombel A dan B, kelas empat 2 rombel 

A dan B, kelas lima 2 rombel A dan B, dan kelas enam 1 rombel. Sekolah 

Memiliki 1 ruang guru, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 Mushola, 1 ruang Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS), 1 ruang dapur, 1 ruang gudang, 1 kamar mandi guru, 6 

kamar mandi siswa, dan 1 perpustakaan. Gedung sekolah ini termasuk dalam 

bangunan lama karena gedung ini sudah berdiri sejak tahun 1926, lantai belum 

berkeramik, namun sekarang mengalami perkembangan dan renovasi sehingga 
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bangunan SD Negeri Bonangrejo ini dapat dikatakan memenuhi standar untuk 

kegiatan belajar mengajar. Gedung sekolah mampu menampung banyak siswa 

karena ruang kelasnya cukup besar dalam satu kelas terdapat 20 sampai 25 murid. 

Untuk kegiatan belajar di luar kelas seperti pelajaran olahraga dan upacara 

bendera terdapat halaman sekolah yang cukup luas. Pada dasarnya, sekolah ini 

telah memenuhi standar sarana dan prasarana penyelenggaraan Sekolah Negeri. 

Berikut diberikan foto gerbang sekolah sebagai jalan masuk utama seluruh 

warga sekolah: 

 

Foto 4.2 

Gerbang Depan SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 

 

4.1.4 Visi, Misi, Maksud, dan Tujuan 

Berdasarkan data profil sekolah yang didapatkan  dari Tata Usaha SD 

Negeri Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, visi, misi,maksud, dan 

tujuan  sebagai berikut: 
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4.1.4.1 Visi 

Unggul dalam Ilmu dan Kreativitas, Santun dalam Perilaku, Berlandaskan 

Iman dan Taqwa, Berbudaya Lingkungan, serta Cinta Tanah Air.  

4.1.4.2 Misi 

Misi SD Negeri Bonangrejo adalah: (1) menumbuhkembangkan dan 

mengamalkan ajaran agama, etika dan moral, (2) melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingan yang efektif sehingga peserta didik dapat berkembang secara maksimal 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya (3) mendorong dan membantu peserta 

didik mengenal potensi dirinya agar dapat berkembang seoptimal mungkin (4) 

mengembangkan bakat peserta didik agar menjadi manusia terampil dalam 

bidangnya (5) menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa 

Indonesia (6) melatih peserta didik untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 

(7) mengendalikan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan 

(8) menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan warga sekolah dan 

stake holder sekolah (sumber TU SD N Bonangrejo). 

4.1.4.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan SD Negeri Bonangrejo adalah (1) peserta didik beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia (2) peserta didik 

sehat jasmani dan rohani (3) mengembangkan ketrampilan dengan 

menyelenggarakan pendidikan muatan lokal dan life skill (4) menerapkan 

menejemen partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah dan  masyarakat 

(5) mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat dan kebudayaannya (6) peserta 

didik kreatif, terampil, dan bekerja untuk dapat mengembangkan diri secara terus 

menerus, dan (7) memahami dan mengendalikan terjadinya pencemaran, 

kerusakan lingkungan hidup, serta melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup 

(sumber TU SD N Bonangrejo). 

4.1.5 Standar Isi dan Standar Proses 

SD Negeri Bonangrejo memiliki standar yang telah disusun secara 

seksama. Berikut adalah standard isi dan standard proses yang ada di SD Negeri 

Bonangrejo. 

4.1.5.1 Standar Isi 

Standar isi yang dimiliki oleh SD Negeri Bonangrejo adalah: (1) 

kurikulum disusun mengikuti panduan yang disusun BSNP, (2) kurikulum disusun 
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dengan mempertimbangkan usia peserta didik dan kebutuhan pembelajaran, (3) 

struktur kurikulum mengalokasikan waktu yang cukup bagi peserta didik agar 

dapat memahami konsep yang baru sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya, 

sedangkan program remedial dan pengayaan kadang kala dilaksanakan, (4) 

bimbingan diberikan secara teratur dan berkesinambungan serta menawarkan 

pelayanan konseling dalam memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta 

didik, (5) menyediakan beberapa kegiatan ekstra kurikuler seni dan olahraga bagi 

peserta didik yang sesuai dengan minat sebagian besar peserta didik, (6) 

mengadaptasi kurikulum inklusi, dan (7) mengintegrasikan kurikulum lingkungan 

hidup (sumber TU SD N Bonangrejo). 

 

 

4.1.5.2 Standar Proses 

Standar proses yang dimiliki SD Negeri Bonangrejo adalah: (1) silabus 

telah sesuai dengan SI, SKL, dan panduan KTSP dengan mengadaptasi 

Kurikulum Inklusi dan Mengintegrasikan Kurikulum Lingkungan Hidup; (2) 

silabus telah dikaji dan dikembangkan secara teratur oleh guru secara mandiri atau 

berkelompok; (3) guru menyusun RPP sendiri untuk setiap kompetensi dasar 

berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran; (4) RPP memperhatikan 

perbedaan gender, kemampuan awal, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 

belakang budaya; (5) menggunakan sumber belajar lainnya selain buku pelajaran, 

terutama dari lingkungan sekitar (alam takambang jadi guru); (6) melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang 

sesuai dengan RPP yang disusunnya serta dijadikan acuan bagi guru di sekolah 

lainnya; (7) memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan 

ekplorasi dan elaborasi, serta mendapatkan konfirmasi di setiap proses 

pembelajaran; (8) proses pembelajaran di sekolah disupervisi dan dievaluasi mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran termasuk 

program tindak lanjut; dan (9) supervisi dan Evaluasi proses pembelajaran 

dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas 

(sumber TU SD N Bonangrejo). 

 

4.1.6 Tenaga Pengajar dan Siswa SD Negeri Bonangrejo 

Berdasarkan dokumentasi yang didapatkan di bagian Tata Usaha SD 

Negeri Bonangrejo, keadaan dan jumlah tenaga pengajar, dan siswa dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

4.1.6.1 Tenaga Pengajar 

Tenaga pengajar yang bekerja di SD Negeri Bonangrejo berjumlah 15 

orang yang terdiri dari: 1 orang epala sekolah dan 13 orang guru dan 1 orang 
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penjaga sekolah. Daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan akan diuraikan 

dalam lampiran 14 tabel 4.1. 

4.1.6.2 Siswa 

Jumlah Siswa pada tahun ajaran 2014/2015 di SD Negeri Bonangrejo 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun ajaran 2013/2014, 

2012/2013, dan 2011/2012. Menutur Bapak Abdul Halim sekalu kepala sekolah, 

peningkatan jumlah siswa ini terjadi dikarenakan kualitas SD Negeri Bonangrejo 

yang semakin baik. Selain dari siswa banyak yang berprestasi, sarana dan 

prasarana sekolah juga semakin ditingkatkan. Oleh sebab itu makin banyak siswa 

yang mendaftarkan diri di SD Negeri Bonangrejo ini. Pada tahun 2010 SD Negeri 

Bonangrejo juga ditunjuk sebagai SD Inklusi yang menerima Anak-anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK). Daftar jumlah siswa pada 3 Tahun terakhir di SD 

Negeri Bonangrejo terlampir pada lampiran 15 tabel 4.2 sampai dengan 4.3. 

 

4.1.7 Sarana dan Prasarana di SD Negeri Bonangrejo 

SD Negeri Bonangrejo memiliki sarana dan prasarana yang menunjang 

untuk kebutuhan belajar di antaranya ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang 

guru, kamar mandi, dapur, lab komputer, perpustakaan, mushola, tempat parkir 

sepeda, kran air, kendaraan antar-jemput siswa, dan lain sebagainya. Berikut akan 

diuraikan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana yang terdapat di SD Negeri 

Bonangrejo. 

4.1.7.1 Ruang Kelas 

Ruang kelas SD Negeri Bonangrejo berjumlah 9 ruang atau biasanya 

disebut dengan 9 rombel yaitu untuk ruang kelompok A dan B dengan ukuran 
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kurang lebih 8 x 9 meter dan tinggi 5 meter. Penataan untuk kursi peserta didik 

menghadap kearah depan atau kearah papan tulis. Disetiap kelas terdapat gambar 

Presiden dan wakil presiden RI, dan lambang burung garuda. Inventaris tersebut 

merupakan kelengkapan ruang kelas yang sudah umum. Selain itu, untuk 

penunjang pembelajaran, di ruang ini juga diisi dengan peralatan-peralatan seperti 

sepasang meja dan kursi untuk guru, meja dan kursi untuk siswa, papan tulis dan 

peralatan untuk menulis di papan tulis seperti kapur atau spidol, penghapus dan 

penggaris, kalender, jam dinding, lemari untuk menyimpan buku, dan juga LCD. 

Untuk keperluan kebersihan yang ada di antaranya alat kebersihan seperti 

kemoceng, lap, sapu, tempat sampah dan lain sebagainya. Berikut adalah foto 

ruang kelas SD Negeri Bonangrejo: 

 

Foto 4.3 

Ruang Kelas SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 

4.1.7.2 Ruang Guru 

Ruang guru SD Negeri Bonangrejo terletak di sebelah ruang kepala 

sekolah. Meja untuk di ruang guru berbentuk melingkar hal ini dimaksudkan agar 
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para guru lebih mudah untuk saling berkomunikasi dan dapat saling bertukar 

fikiran. Terdapat pula beberapa almari buku, almari untuk menyimpan pakaian 

seragam,  loker untuk menyimpan arsip-arsip, komputer, kipas angin, daftar nama 

kehadiran pengajar, tata tertib SD Negeri Bonangrejo, Struktur organisasi SD 

Negeri Bonangrejo, kalender pendidikan, jam dinding, dan  selain itu juga 

terdapat alat peraga pembelajaran. Ruang guru digunakan sebagai tempat singgah 

dan istirahat guru jika sedang jam istirahat. Di ruang ini juga biasanya ada 

karyawan yang menyediakan makanan ringan dan minum setiap pagi. 

 

Foto 4.4 Ruang Guru SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri, September 2014) 

 

4.1.7.3 Ruang Kepala Sekolah 

Ruang kepala sekolah sekolah SD Negeri Bonangrejo terletak di sebelah 

ruang guru menghadap ke barat. Di dalam ruang kepala sekolah terdapat sepasang 

meja dan kursi untuk kepala sekolah, meja dan kursi untuk tamu, lemari tempat 

piala, jam dinding, kalender, dan lain-lain. Ruang ini adalah ruang khusus untuk 

kepala sekolah dan tamu yang berkepentingan di sekolah. 
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Foto 4.5 Ruang Kepala Sekolah SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 

4.1.7.4 Kamar Mandi  

Di SD Negeri Bonangrejo memiliki 7 buah kamar mandi yang terletak di 

bagian belakang tepatnya di belakang laboratorium komputer dengan kondisi yang 

cukup bersih. Lebih tepatnya 8 buah kamar mandi untuk siswa dan 1 buah kamar 

mandi untuk guru yang letaknya di dalam ruang guru. 

 

Foto 4.6 Kamar mandi SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 
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4.1.7.5 Keran Cuci Tangan 

Selain mempunyai kran di depan tiap-tiap kelas, SD Negeri Bonangrejo 

juga memiliki kran air yang terletak bersebelahan dengan kamar mandi. Jumlah 

kran air sendiri yang ada di bagian belakang ada 12 buah. Kondisinya masih 

cukup baik tetapi mungkin jarang digunakan karena guru dan siswa lebik sering 

menggunakan kran air yang berada di depan masing-masing kelas. 

 

Foto 4.7 Kran cuci tangan SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 

4.1.7.6 Dapur 

SD Negeri Bonangrejo memiliki ruang dapur yang berukuran 2 x 3 meter, 

fungsinya untuk tempat membuat minum dan makanan ringan bagi guru atau 

tamu. Di dapur ini terdapat kompor, gelas, piring, teko tempat air minum, panci, 

rak piring, etalase wajan, dan alat dapur lainnya. Kondisi dapur tetap dijaga 

kebersihannya untuk kenyamanan menggunakan dapur. 
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Foto 4.8 Dapur SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 

4.1.7.7 Mushola 

Mushola ini terletak di sebelah ruang guru dan ruang kepala sekolah. 

Tepatnya di sebelah kiri pintu masuk SD Negeri Bonangrejo. Mushola ini terlihat 

seperti gazebo yang berada di dalam sekolah. Di dalam mushola terdapat beberapa 

alat solat seperti mukena, sarung, dan sajadah. Ada pula sapu untuk 

membersihkan lantai mushola. Alat ibadah seperti sarung dan mukena kurang 

mendapat perawatan, jadi siswa lebih memilih membawa alat ibadah sendiri dari 

rumah. 

 

Foto 4.9 Mushola SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 
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4.1.7.8 Perpustakaan 

Ruangan perpustakaan berada di bagian belakang, tepatnya berseberangan 

dengan kamar mandi. Banyak terdapat buku-buku bacaaan dan buku-buku 

pelajaran yang dapat dibaca dan dipinjam oleh siswa. Kondisinya cukup baik 

namun perlu perawatan dalam penataan buku-buku agar siswa lebih tertarik untuk 

meminjam dan membaca buku. 

 

Foto 4.10 Ruang Perpustakaan SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 

4.1.7.9 Tempat Parkir Sepeda 

Banyaknya siswa yang memilih untuk berangkat dengan sepeda membuat 

tempat parkr sepeda ini dipadati oleh sepeda para siswa. Tempat parkir ini terletak 

di pojok bangunan tepatnya di depan ruangan kelas 2. Tempat parkir sepeda ini 

cukup lebar karena cukup untuk menampung banyaknya sepeda siswa. 
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Foto 4.11 Tempat Parkir Sepeda SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 

4.1.7.10 Lab Komputer 

Salah satu mata pelajaran SD Negeri Bonangrejo adalah komputer. 

Teknologi sudah semakin canggih, siswa juga dituntut untuk mengikuti 

perkembangan dan kurikulum yang mengharuskan siswa mampu dalam 

mengoperasikan komputer. Ruangan ini terletak bersebrangan dengan kelas 3 dan 

cukup besar. Di dalamnya terdapat lebih dari 20 unit komputer, namun ada pula 

yang perlu perbaikan. 

 

Foto 4.12 Laboratorium Komputer SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 
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4.1.7.10 Kendaraan Antar Jemput Siswa 

Sebuah kendaraan yang termasuk inventaris sekolah untuk sarana antar 

jemput siswa. Kendaraan ini dimodifikasi dari kendaraan sebelumnya yaitu Tossa 

yang gunanya untuk mengangkut barang. Dengan ditambah tempat duduk di 

belakang dan diberi atap kendaraan ini disulap menjadi layak untuk dinaiki 

selayaknya mobil. Fungsi kendaraan ini selain untuk antar jemput siswa juga 

berfungsi saat mengantar siswa untuk mengikuti perlombaan, mengantar siswa 

yang sakit, dan lain sebagainya. 

 

Foto 4.13 Kendaraan Antar Jemput Siswa SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 

4.1.8 Prestasi Siswa 

SD Negeri Bonangrejo mempunyai prestasi-prestasi baik dalam tingkat 

Kecamatan maupun Kabupaten. Prestasi yang didapat sangatlah banyak baik 

prestasi di bidang olahraga, prestasi lomba di bidang seni dan juga prestasi lomba 

di bidang olimpiade. Jumlah piala yang didapat oleh siswa dan siswi berprestasi 

diletakkan di antara ruangan Kepala Sekolah dan ruang tamu SD Bonangrejo. 

Daftar prestasi yang didapat oles siswa dan siswi SD Negeri Bonangrejo dalam 

tiga tahun terakhir terlampir dalam lampiran 6 tabel 4.4 sampai 4.15. 



51 
 

 

 

 

Foto 4.14 Piala Prestasi Siswa SD Negeri Bonangrejo 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 

4.2  Latar Belakang Pemanfaatan Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan Sebagai 

Media Pendidikan di SD Negeri Bonangrejo 

Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan ini diperoleh oleh Wahyu 

Prasetayaningsih, yang bekerja di bagian kesehatan lingkungan Puskesmas 

Kecamatan Bonang melalui browsing dari internet. Lagu ini dipublished oleh 

Ardiyansyah Nova pada 27 Januari 2013 di media sosial youtube. Menurutnya, 

lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan diciptakan untuk membantu anak-anak 

mengetahui cara mencuci tangan dengan benar dan baik sesuai dengan urutan 

yang tepat. Lagu ini terinspirasi dari makin menurunnya lagu anak-anak yang 

beredar di Indonesia dan minimnya lagu-lagu pendidikan. Semakin banyaknya 

lagu yang ada di Indonesia, tetapi lagu anak-anak sekarang jarang sekali terdengar 

di media elektronik seperti televisi maupun radio. Kebanyakan acara musik yang 

tayang di televisi hanya memutarkan lagu-lagu yang bertemakan cinta, yang 

mungkin bahkan anak tidak mengerti akan maknanya. Usia anak yang masih belia 

berproses pada kegiatan meniru apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat. Jadi 
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tidak heran sering kita jumpai anak-anak menyanyikan lagu-lagu dewasa yang 

sering dilihat dan didengar dari televisi. Sebuah trobosan baru bahwa ternyata 

terdapat pula lagu anak berjudul Tujuh Langkah Cuci Tangan yang dapat 

mencerdaskan siswa, di tengah dunia hiburan yang tak mendidik. Kehadiran lagu 

ini dirasa cocok pada moment sosialisasi terhadap siswa. Jadi tim dari Puskesmas 

Kecamatan Bonang sepakat menggunakan lagu ini untuk proses sosialisasi 

mencuci tangan yang diselenggarakan di SD Negeri Bonangrejo dan diikuti oleh 

siswa kelas 4, 5, dan 6. 

Andriansyah Nova selaku pempublished video mengatakan bahwa lagu 

tersebut beliau published di youtube dengan harapan agar pengguna internet dapat 

mengetahui bahwa terdapat sebuah lagu yang dapat membantu kita belajar cara 

mencuci tangan yang benar. Andriansyah Nova berkata “Saya dapat lagu ini dari 

teman kantor saya dan saya hanya menambahkan musik dan videonya supaya 

lebih menarik” (Hasil wawancara dengan Andriansyah Nova, melalui email 

tanggal 18 Februari 2015). Sesuai dengan pekerjaannya sebagai analisis kesehatan 

di laboratorium puskesmas tawangsari beliau mengharapkan bahwa lagu yang 

dipublishnya dapat bermanfaat untuk masyarakat. Letak laboratorium puskesmas 

itu sendiri berada di Jalan Yos Sudarso nomor 13 Tawangsari Sukoharjo Jawa 

Tengah. 

Sebuah karya dapat tercipta oleh karena adanya seseorang yang kreatif dan 

berkemauan untuk menciptakan sebuah karya. Tentu saja karya tersebut 

mempunyai maksud dan tujuan mengapa diciptakan. Kegiatan menciptakan 

sebuah lagu juga termasuk dalam sebuah karya cipta. Penciptaan berasal dari kata 

cipta yang berarti (kesanggupan) pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; 
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angan-angan yang kreatif. Sedangkan penciptaan itu sendiri diartikan sebagai 

sebuah proses menciptakan (Depdikbud 1988: 169) 

Pengertian lagu sendiri yaitu merupakan gubahan seni nada atau suara 

dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal dan biasanya diiringi dengan 

alat musik untuk meghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan 

kesinambungan atau mengandung irama. Ragam nada atau suara yang berirama 

disebut juga dengan lagu. Lagu dapat dikategorikan dalam banyak jenis. Di dalam 

sebuah lagu yang baik harus dapat memberi suasana dan emosional serta syair 

dari lagu tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk anak-anak. Lagu yang 

merupakan hasil karya musik berupa rangkaian nada-nada dan syair yang disusun 

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya ataupun harus 

mengggambarkan kehidupan sehari-hari. Hasil dari wawancara dengan Wahyu 

Prasetyaningsih di ruang tengah Puskesmas Kecamatan Bonang, 12 September 

2014 beliau mengatakan bahwa biasanya lagu anak-anak diciptakan berbentuk 

sederhana dan kalimatnya tidak terlalu panjang atau rumit sehingga memudahkan 

anak untuk mempelajarinya. 

Proses penciptaan lagu didasari oleh motivasi pencipta bahwa karya 

lagunya diharapkan dapat bermanfaat bagi pencipta maupun pendengarnya. 

Tujuannya adalah pesan lagu dapat diterima dan tersampaikan kepada pendengar. 

Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan tergolong lagu yang mudah diterima anak-anak 

dan memiliki pesan lagu yang bermanfaat. Lagu ini termasuk dalam lagu 

pendidikan yang bertemakan kesehatan.  

Menurut Wahyu Prasetyaningsih pula banyak terdapat lagu-lagu lain yang 

sepadan, namun lagu lain terlalu sulit karena mempuyai lirik yang panjang dan 
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akan menyulitkan siswa untuk menghafalkannya. Berbeda dengan lagu Tujuh 

Langkah Cuci Tangan yang sangat sederhana karena liriknya mudah untuk 

dihafalkan untuk usia Sekolah Dasar. Maka dari itu tim dari Puskesmas 

Kecamatan Bonang memutuskan memilih lagu ini untuk diajarkan kepada siswa 

dengan cara tim dari Puskesmas mendatangi sekolah untuk mengadakan 

sosialisasi pembelajaran mencuci tangan dengan menggunakan lagu. 

Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan yang disebarluaskan di media sosial 

untuk memasyarakatkan cuci tangan secara efektif, serta menyenangkan. Wahyu 

Prasetyaningsih berkata bahwa mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan 

kegiatan yang paling pokok adalah untuk menurunkan tingkat diare yang dialami 

oleh anak-anak. Seringkali anak-anak lupa setelah melakukan kegiatan di luar 

ruangan misalnya main bersama teman-teman, memegang sesuatu yang kotor 

kemudian memegang makanan. Hal-hal sepele tersebut dapat memicu anak untuk 

terserang penyakit diare. Maka sangatlah penting untuk kita menjaga kebersihan 

badan. Maka dengan adanya lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan  ini sangat 

bermanfaat agar menambah siswa bersemangat dalam mencuci tangan guna 

menjaga kebersihan demi kesehatan. 

Lagu anak-anak untuk sekolah dasar pada umumnya adalah jenis musik 

atau lagu dengan ciri-ciri syair yang mudah dinyanyikan, mudah dihafal, dan 

bentuk melodi maupun harmoninya masih sangat sederhana. Ekspresi musik atau 

lagunya lebih banyak berekspresi tentang keindahan alam, lingkungan keluarga, 

komunikasi umum, serta tema-tema yang berorientasi pada perkembangan anak. 

Ekspresi dan syair yang mudah ditiru terdapat pada syair lagu yang diikuti dengan 
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gerakan alur melodi yang tidak melompat dengan memanfaatkan ritmis yang 

diulang-ulang (Mahmud 1994; 1). 

Hasil dari uraian di atas dapat ditutup dengan kutipan yang relevan dari 

Suprana (1988: 7) bahwa dalam kaitannya dengan pertumbuhan anak, musik 

memiliki nilai edukatif, yakni sarana bermain. Selain itu lagu anak sebaiknya bisa 

mewakili ekspresi anak sesuai dengan usianya. Lagu-lagu yang diajarkan kepada 

siswa senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Dari banyak 

lagu anak yang ada, lagu yang diajarkan untuk siswa SD harus mengandung pesan 

pendidikan dan disesuaikan dengan anak. Lagu-lagu yang diajarkan bersifat riang 

sehingga anak dapat belajar melalui lagu. Melalui lagu yang sederhana ini, 

diharapkan agar anak-anak mampu menghafal syair dan gerakannya sehingga 

mereka dapat melakukan kegiatan mencuci tangan sambil bernyanyi setiap hari. 

4.2.1 Notasi dan Lirik Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan ini merupakan lagu bertemakan 

pendidikan kesehatan dengan birama 4/4, tempo moderato dengan nada dasar 

C=Do. Melodi yang digunakan relatif mudah untuk ditirukan oleh peserta didik 

karena alur melodinya tidak ada perubahan nada yang terlalu jauh yang masih 

berkisar antara 5 (sol) rendah sampai 5 (sol) tinggi. 

Tempo menandakan seberapa cepat lagu ini dimainkan. Istilah modern 

untuk tempo adalah Beats per Minute (BPM), yaitu berapa banyak ketukan yang 

terjadi dalam waktu 60 detik. Dalam pengetahuan musik klasik tempo ditandai 

dengan istilah-istilah bahasa Italia seperti Largo, Allegreto, Presto, dan lain 

sebagainya yang masing-masing mempunyai kecepatan tertentu. Sedangkan lagu 

Tujuh Langkah Cuci Tangan ini sendiri dibawakan dengan tempo sedang 
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(moderato) yaitu seperti layaknya orang berjalan berkisar antara 92bpm – 104bpm 

dinyanyikan dengan lembut dan santai. Arti dari 92bpm-104bpm dalam lagu ini 

adalah dalam 60 detik atau satu menit terjadi 92-104 kali ketukan. Nama lain dari 

tempo adalah waktu, kecepatan dalam ukuran langkah tertentu, tanda tempo 

digunakan untuk menyatakan kecepatan yang tepat seberapa cepat atau lambat 

lagu itu akan dibawakan. Walaupun lagu ini dimulai dengan birama gantung, 

gerakan nadanya cukup mudah untuk siswa. Lagu ini memiliki melodi-melodi 

yang sederhana tetapi tetap indah untuk didengarkan dan mudah untuk 

dinyanyikan. Berikut adalah lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan yang ditulis 

dengan menggunakan notasi angka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan dengan Notasi Angka 

(Sumber: Notasi oleh Rizkia Putri Pratiwi) 
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Selain dengan menggunakan notasi angka, lagu Tujuh Langkah Cuci 

Tangan penulis sajikan menggunakan notasi balok. Berikut adalah lagu Tujuh 

Langkah Cuci Tangan bila ditulis menggunakan notasi balok 

 

 
 

 

Gambar 4.2 Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan dengan notasi balok 

(sumber: notasi oleh Rizkia Putri Pratiwi) 

 

 

Telah dijelaskan di atas dan terlihat di gambar bahwa tangga nada yang 

digunakan dalam lagu ini adalah C mayor. Apabila ditulis sesuai urutan menjadi 

c
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1
-e

1
-f

1
-g

1
-a

1
-b

1
-c

2
. Tangga nada C mayor adalah tangga nada yang sering 

dipakai untuk menciptakan lagu anak-anak. 

Di dalam sebuah lagu tidak akan terlepas oleh lirik yang merupakan bagian 

pokok yang berfungsi sebagai melodi lagu.  Secara sederhana lirik atau syair lagu 

adalah kata-kata pada lagu. Dapat diartikan pula rangkaian kata-kata yang 
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mengungkapkan tema lagu. Lirik pada sebuah lagu berperan tidak hanya sebagai 

pelengkap lagu tetapi juga sebagai bagian penting lagu yang menentukan tema 

lagu, karakter, dan misi lagu tersebut. Lirik memegang peranan penting pada 

sebuah lagu karena menjadi alat penghubung yang langsung dapat dicerna. Dalam 

keterbatasan waktu durasi lagu, kita perlu memilih kata-kata yang tepat untuk 

mengungkapkan tema cerita. Setiap kata-katanya diusahakan seefektif mungkin 

sehingga tidak ada kata-kata yang terkesan mubadzir. Berikut adalah lirik lagu 

dari lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan. 

 

Tujuh Langkah Cuci Tangan 

Ada tujuh langkah untuk cuci tangam 

Mulai dari depan hingga kebelakang 

Sela-sela jari, buku-buku jari 

Kuku-kuku jari, jempol pergelangan 

 

Pada teks lagu atau lirik lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan, liriknya 

mengajarkan urutan dari awal hingga akhir kegiatan mencuci tangan dengan baik 

dan benar. Di bagian awal lagu menjelaskan bahwa terdapat tujuh langkah atau 

tahapan untuk mencuci tangan. Lirik selanjutnya menjelaskan ke tujuh tahapan 

gerakan mencuci tangan tersebut, dari tahap awal menggosokkan tangan bagian 

telapak tangan ke depan ke belakang hingga tahap akhir pergelangan tangan. 

Lagunya sederhana dan liriknya mudah untuk diingat dan dihafal  karena liriknya 

sendiri merupakan kegiatan menggerakkan anggota badan khususnya tangan. Jadi 

sambil bernyanyi kita juga menggerakkan tangan kita untuk kegiatan mencuci 

tangan. 



59 
 

 

 

Pada tahap awal pengenalan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan, anak 

dikenalkan terlebih dahulu tentang lagu tersebut. Mulai dari diperdengarkan lagu, 

membaca lirik, menyanyikan lagu sambil membaca lirik, mengajarkan urutan 

gerakan mencuci tangan, hingga menyanyikan lagu sambil melakukan gerakan 

sesuai dengan lagu tersebut. Lagu untuk pendidikan anak haruslah mencakup 

musik dan gerak badan. Dari hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa gerak 

ekspresif sangat mendukung perkembangan mental, fisik, emosi, dan rasa musik 

anak. 

Pesan-pesan dari lagu yang dipelajari dari hasil meniru, realitanya masih 

terbatas pada kemampuan anak dalam meniru pada unsur-unsur lagu seperti 

halnya pola irama, melodi lagu, maupun harmonisasi lagu. Sementara teks atau 

lirik lagu juga sangat berpengaruh karena mengandung isi pembelajaran atau kata-

kata yang akan diserap. Secara jujur kemampuan dari proses meniru sebenarnya 

merupakan salah satu dari kemampuan kreatifitas siswa di bidang musik baik 

yang positif maupun yang negatif tergantung dari sisi mana kita memandang. 

Untuk menuju hal-hal yang positif, sangat dibutuhkan arahan-arahan maupun 

wadah yang tepat baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Disini pihak 

sekolah harus menyaring lagu-lagu pendidikan yang memang bermanfaat bagi 

siswa. Sedangkan di rumah anak harus mendapat perhatian dari orang tuanya guna 

mendapat materi lagu yang mengarah pada pembelajaran yang positif. 

4.2.2 Deskripsi Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan dari Video 

Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan dapat diperoleh melalui browsing dari 

internet dan dapat didownload dalam bentuk video yang sudah dilengkapi pula 

dengan lirik lagunya. Jadi akan lebih mudah ketika menyampaikan materi dengan 
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hanya melihat tayangan video dan membaca liriknya. Cara untuk mendownload 

lagu tersebut juga cukup mudah hanya dengan membuka situs youtube melalui 

laptop, computer, ataupun handphone sesuai yang dikehendaki dan ketik 7 

langkah cuci tangan pada kolom pencarian. Setelah itu akan langsung muncul 

beberapa video yang berkaitan, kemudian tinggal pilih judul video 7 langkah cuci 

tangan. Apabila video diputar maka akan muncul video tersebut seperti pada 

gambar di bawah ini pada layar utama. 

 

 

Gambar 4.3 Video Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

(sumber: Youtube diakses 12 Desember 2014) 
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Di dalam video ini terdapat gambar-gambar yang memperjelas kita agar 

mudah untuk mempelajari cara mencuci tangan dengan urutan yang benar. Tahap 

awal pada video ini menjelaskan bahwa, permulaan mencuci tangan adalah 

mengambil sabun cuci tangan dan gosokkan secara merata pada tangan bagian 

depan atau telapak tangan secara maju mundur. Kemudian bagian belakang 

tangan, kanan dan kiri secara bergantian. Tahap ketiga adalah membersihkan sela-

sela jari tangan, yaitu sela-sela jari tangan kanan dan kiri digosokkan secara 

bersamaan. Selanjutnya tahap ke empat adalah membersihkan buku-buku jari, 

seperti membuat kepalan tangan yang ditumpukkan antara tangan kanan dan kiri 

dan digosokkan secara melingkar.  

Pada tahap kelima adalah membersihkan kuku jari tangan, caranya adalah 

merapatkan kelima jari kita agar saling berdempetan, kemudian gosokkan kuku 

jari tangan kanan kita ke telapak tangan kiri kita, antara kanan dan kiri secara 

bergantian. Tahap ke enam adalah membersihkan jempol atau ibu jari, dengan 

cara menggosok ibu jari kanan menggunakan ibu jari kiri dan telunjuk kiri, begitu 

pula sebaliknya membersihkan ibu jari kiri dengan menggosok menggunakan ibu 

jari kanan dan telunjuk kanan. Pada tahap akhir yaitu tahap ke tujuh adalah 

membersihkan atau mencuci pergelangan tangan. Dengan cara menggosok 

melingkarkan tangan kanan ke pergelangan tangan kiri dan sebaliknya menggosok 

melingkarkan tangan kiri ke pergelangan tangan kanan. Berikut adalah gambar 

dari cuplikan video lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan dengan urutan mencuci 

tangan dengan benar dan baik. 
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Gambar 4.4 Urutan Cara Mencuci Tangan 

(Sumber: Video Lagu Dari Puskesmas Kecamatan Bonang, Gambar Oleh Rizkia 

Putri Pratiwi) 

 

 

Mencuci tangan tanpa sabun atau tidak mencuci tangan sama sekali dapat 

meningkatkan risiko penyakit diare dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

jika kita mengambil makanan dengan tangan kotor dan memasukkannya ke mulut. 

Penyakit inipun sangat rentan diderita anak-anak, khususnya anak di bawah lima 

tahun karena daya tahan tubuhnya masih lemah. Untuk itu, kebiasaan mencuci 

tangan juga harus dilakukan oleh para ibu pula sebelum menyiapkan makanan dan 

setelah membersihkan kotoran. Hal ini bertujuan agar makanan yang disajikan 

tetap bersih dan aman dikonsumsi oleh anak. (Hasil wawancara kepada 

narasumber Wahyu Prasetyaningsih bagian kesehatan lingkungan Puskesmas 

Kecamatan Bonang, 12 September 2014). 
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Gambar 4.5 Penggalan Video Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

(Sumber: Puskesmas Kecamatan Bonang, Gambar Oleh Rizkia Putri Pratiwi) 
 

Terlihat pada potongan video di atas bahwa seorang ibu mengajarkan 

kepada anaknya cara hidup bersih dan sehat, salah satunya adalah dengan mencuci 

tangan dengan sabun. Agar anak mau melaksanakan kegiatan tersebut perlu 

adanya peran orang-orang sekitar yang membantu di dalamnya. Di sinilah tim dari 

Puskesmas Kecamatan Bonang mengadakan pembelajaran mencuci tangan 

dengan menggunakan lagu. Kita semua tahu bahwa anak-anak sangat gemar untuk 

bernyanyi. Melalui media lagu ini anak diajarkan tahapan yang harus dilakukan 

untuk mencuci tangan. Mengapa harus dengan lagu, karena seorang anak 

mendengar kata lagu dan bernyanyi pasti akan langsung menyukainya. Menyanyi 

adalah sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Bernyanyi secara sederhana 

dapat diartikan mengeluarkan suara bernada dari mulut kita. Menyanyi dapat 

disebut pula dengan berlagu, bersuara dengan lirik atau tidak atau biasa disebut  
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bergemam. Dalam hubungannya dengan lingkungan keluarga anak, orang tua dari 

kelompok status ekonomi menengah ke atas merasa bahwa menyanyi adalah 

sangat penting untuk ketrampilan seni anak dan kepentingan kemajuan 

perkembangan anak. 

Mengajarkan kebiasaan menjaga kesehatan kepada anak akan memacu 

perilaku hidup bersih dan sehat. Rumah adalah tempat utama yang paling pokok 

untuk penyebaran kebiasaan hidup bersih dan sehat di linkungan anak. Kegiatan 

menjaga kesehatan keluarga dimulai dengan menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan. Kegiatan mengajarkan kebiasan untuk hidup bersih dan sehat 

merupakan tanggung jawab orang tua. Ketika anak mulai bisa menjaga kebersihan 

mereka,  kebiasaan ini akan terus mereka bawa bahkan mereka sebarkan ke 

teman-teman sekitarnya. 

4.2 Bentuk Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan berdurasi satu menit dua puluh 

sembilan detik (01:29), yang dinyanyikan dengan pengulangan sebanyak satu kali. 

Bentuk lagunya sangat sederhana, dalam komposisi lagu ini selain disajikan 

dengan vokal dilengkapi pula bunyi instrumen piano untuk memperjelas melodi 

lagunya. 

Bentuk lagu atau struktur lagu ialah susunan serta hubungan antara unsur-

unsur musik dalam satu lagu sehingga menghasilkan suatu komposisi atau lagu 

yang bermakna. Bentuk lagu dalam sebuah karya menurut peneliti adalah 

memperhatikan detail dalam sebuah lagu agar bisa dilihat dan ditemukan bagian-

bagiannya yang termuat di dalam sebuah lagu. Berikut hasil analisis bentuk lagu 
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Tujuh Langkah Cuci Tangan. Adapun contoh notasi vokal lagu Tujuh Langkah 

Cuci Tangan, sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6 Bentuk Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

(Sumber: Notasi oleh Rizkia Putri Pratiwi) 

 

Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan ini merupakan bentuk lagu satu bagian, 

yang dapat kita sebut dengan A (a,a‟). Dasar pembentukan lagu ini mencakup 

pengulangan suatu bagian (repetisi) dengan adanya sedikit perubahan (variasi) di 

bagian akhir lagu. Tidak ada pengulangan dengan macam-macam perubahan 

(sekuens), atau penambahan bagian baru yang berlainan atau berlawanan 

(kontras). Lagu ini dikatakan mempunyai bentuk lagu satu bagian karena hanya 

memiliki satu kalimat yang terdiri dari kalimat pertanyaan ditandai dengan nada 3 

(mi) dan kalimat jawaban yang merupakan pengulangan dari kalimat pertanyaan 

dengan diakhiri nada 1 (do). Nada yang digunakan dalam lagu ini yaitu dari nada 

5 (sol) rendah sampai nada 5 (sol) tinggi. Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan ini 

tanpa diawali oleh introduksi melainkan langsung masuk pada bagian A.  



66 
 

 

 

Menurut Muttaqin (2007: 669) lagu anak-anak sebaiknya terbatas pada 

bentuk lagu satu bagian, artinya, lagu hanya berisi satu frase tanya dan satu frase 

jawab. Lagu anak-anak yang digunakan untuk media pembelajaran di tingkat 

Taman kanak-kanak dan SD umumnya lagu berbentuk satu bagian yang 

mengandung unsur-unsur lagu seperti melodi, irama, tempo, ekspresi, dan 

harmoni. 

4.3.1 Frase Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan atau dapat disebut lagu bagian A 

memiliki dua frase, yaitu frase pertanyaan dan frase jawaban. Kode (a) digunakan 

dalam frase pertanyaan, sedangkan kode (a‟) digunakan dalam frase jawaban. 

Tanda (‟) dalam frase jawaban artinya bahwa melodi dalam frase jawaban 

menggunakan pengulangan pada melodi frase pertanyaan dengan sedikit variasi. 

Variasi lagu terletak pada frase konsekuen pada birama ke 6 dan 8 Ini terlihat 

dalam notasi sebagai berikut: 

 

Gambar 4.7 Frase Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

(Sumber: Notasi oleh Rizkia Putri Pratiwi) 
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Kalimat A tersusun oleh frase anteseden/pertanyaan dan frase 

konsekuen/jawaban. Frase anteseden/pertanyaan tersusun oleh motif 1 dan motif 

2, yang terdapat dalam 2 (dua) birama, dan pada frase konsekuen juga tersusun 

oleh motif 1 dan motif 2 yang tiap motif juga memenuhi 2 ruang birama. Apabila 

dituliskan dalam analisis musik dalam frase ini adalah, A (a,a‟) yang artinya, 

dalam bagian ini frase pertanyaan diulang sebagai frase jawaban dengan diberi 

variasi yang terlihat pada birama ke 6 dan 8. 

Frase antaseden/kalimat tanya a terdiri dari birama gantung ketukan ke 4 

sampai birama ke 4 pada ketukan ke 3. Berikut adalah gambar bagian frase 

antaseden yang merupakan kalimat tantanya a yang memiliki gerak melodi tetap, 

melangkah dan melompat. 

 

Gambar 4.8 Frase 1 Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

(Sumber: Notasi oleh Rizkia Putri Pratiwi) 

 

Dapat kita lihat pada notasi lagu diatas terdapat 2 motif. Motif 1 dimulai 

dari birama gantung dengan nada g, kemudian bergerak melompat ke nada c1 dan 

terjadi pengulangan nada c1 secara berturutan sebanyak 5 kali nada c1 atau 

dengan kata lain gerak melodi yang tetap, kemudian melompat naik ke nada e1,  
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secara berturutan dari nada e1 bergerak melangkah turun teratur menuju d1 

kemudian c1 lalu nada b, dari nada b kembali melangkah naik menuju nada c1 dan 

kemudian d1. Pada motif 2 dimulai dari birama ke 2 ketukan ke 4 dengan nada g, 

kemudian bergerak melompat ke nada d1 dan terjadi pengulangan nada d1 secara 

berturutan sebanyak 5 kali nada d1 atau dengan kata lain gerak melodi yang tetap, 

kemudian melangka kenada e1, kemudian bergerak melompat kembali ke nada g1 

lalu turun secara teratur ke f1 lalu e1 kemudian melangkah lagi menuju d1 

kemudian melangkah naik ke e1. 

Frase konsekuen/kalimat jawab a‟ terdiri dari birama ke 4 pada ketukan ke 

4 sampai birama ke 8. Berikut adalah gambar bagian frase konsekuen yang 

merupakan kalimat jawab a‟yang memiliki gerak melodi tetap, melangkah dan 

melompat pula. 

 

Gambar 4.9 Frase 2 lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

(Sumber: Notasi oleh Rizkia Putri Pratiwi) 
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Dapat kita lihat pada notasi lagu pada frase konsekuen terdapat 2 motif. 

Motif 1 dimulai dari birama ke 4 ketukan ke 4 dengan nada g, kemudian bergerak 

melompat ke nada c1 dan ada pengulangan nada c1 secara berturutan sebanyak 5 

kali nada c1 atau dengan kata lain gerak melodi yang tetap, kemudian 

melangkahturun ke nada b dan melangkah lagi ke nada a, kemudian melompat ke 

nada c1 dan kemudian melangkah turun teratur ke nada b kemudian nada a lalu 

nada g. Pada motif 2 dimulai dari birama ke 6 ketukan ke 4 dengan nada g, 

kemudian bergerak melompat ke nada d1 dan terjadi pengulangan nada d1 secara 

berturutan sebanyak 5 kali nada d1 atau dengan kata lain gerak melodi yang tetap, 

kemudian melangka kenada e1, kemudian bergerak melompat ke nada g1 lalu 

melangkah turun secara teratur ke f1 lalu e1 kemudian melangkah lagi menuju d1 

kemudian melangkah ke c1. 

4.3.2 Motif Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

Pada lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan terdapat 2 motif. Motif diartikan 

suatu pola irama dan melodi yang pendek tetapi mempunyai arti. Sepasang motif 

akan membentuk sebuah frase. Pada bagian ini setiap frase baik antaseden 

maupun frase konsekuen memiliki 2 motif. Sebuah motif lagu memenuhi dua 

ruang birama, maka dari itu misalnya sebuah kalimat dengan 4 birama umumnya 

terdiri dari 2 motif. 

 

 



70 
 

 

 

 

Gambar 4.10 Motif  lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

(Sumber: Notasi oleh Rizkia Putri Pratiwi) 

 

Pada frase anteseden motif 2 merupakan suatu ulangan dari motif 1 yang 

nadanya terletak satu tingkat lebih tinggi daripada motif 1 yakni ditandai pada 

motif 1 dimulai dari nada g lalu melompat ke nada c1 sedangkan motif 2 dari nada 

g melompat ke nada d1. Motif pada frase konsekuen yaitu motif 1 sama seperti 

motif sebelumnya pada frase anteseden, tetapi motif 1 mengalami sedikit variasi 

pada birama ke 6 yang berbeda dengan motif 1 pada frase antaseden, berlaku 

sama pada motif 2 frase konsekuen yang terdapat sedikit variasi nada yang 

berubah pada birama ke 8 yang berbeda dengan motif 2 pada frase antaseden. Hal 

ini terhadi karena kalimat a adalah pertanyaan dan kalimat a‟ adalah jawaban. 

Pada frase pertama atau frase antaseden/kalimat tanya a motif 1 terdiri dari 

birama gantung sampai birama ke 2 ketukan ke 3. Motif 2 terdiri dari birama ke 2 

ketukan ke 4 sampai birama ke 4 ketukan ke 3. Sekuens merupakan variasi 
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termudah. Pada frase antaseden, motif 2 merupakan pengulangan dari motif 1 

tetapi terdapat perubahan nada yang lebih tinggi dapat disebut pula dengan 

sekuens naik. Setiap motif pada frase antaseden memenuhi dua ruang birama baik 

motif 1 maupun motif 2. Dua ruang birama adalah jumlah birama maksimal yang 

dapat digunakan sebagai motif karena motif setidak-tidaknya motif harus terdiri 

dari dua nada dan paling banyak memenuhi dua ruang birama. 

 

 

 

Gambar 4.11 Motif Lagu pada Frase 1 Tujuh Langkah Cuci Tangan 

(Sumber: Notasi oleh Rizkia Putri Pratiwi) 

 

Pada frase ke 2 atau frase konsekuen/ kalimat jawab a‟ terdapat 2 motif 

pula. Motif 1 terletak pada birama ke 4 ketukan ke 4 sampai birama ke 5 ketukan 

ke 3. Motif 2 terletak pada birama ke 6 ketukan ke 4 sampai birama ke 8. Pada 

frase konsekuen, motif 2 merupakan sekuens turun dengan adanya pengulangan 

dari motif 1 dan terdapat perubahan nada yang serasa turun. Setiap motif pada 

frase antaseden memenuhi dua ruang birama baik motif 1 maupun motif 2. 
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Gambar 4.12 Motif Lagu pada Frase 2 Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

(Sumber: Notasi oleh Rizkia Putri Pratiwi) 

 

4.3.3 Progresi Chord Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

 Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan memiliki harmonisasi/progresi akor 

yang mudah untuk dipelajari. Dikarenakan lagu ini adalah lagu anak-anak yang 

tidak rumit. 

Berikut adalah harmonisasi/progresi akor pada lagu Tujuh Langkah Cuci 

Tangan: 

Bagian Lagu 

I  .  .  .  |  V  .  .  . | V  .  .  . |  V   .  I  . | 

I  .  .  .  | IV .  I  . | V  .  .  . |  V   .  I  . | 

Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan hanya menggunakan tiga akor saja 

yaitu akor I, IV, dan V. Saat memasuki lagu diawali dengan akor I selama 4 

ketukan. Pada birama ke 2, 3 dan awal birama ke 4 selama 2 ketukan 

menggunakan akor V. Pada birama ke 4 ketukan ke 3 sampai birama ke 5 kembali 

lagi ke akor I. Selanjutnya pada awal birama ke 6 selama 2 ketukan memakai akor 
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IV kemudian pindah ke akor I pada birama ke 6 ketukan ke 3 selama 2 ketuk. 

Kemudian pada birama ke 7 sampai awal birama ke 8 selama 2 ketukan 

menggunakan akor V. Terakhir untuk mengakhiri lagu menggunakan akor I pada 

birama ke 8 ketukan ke 3. Pada lagu Tujuh langkah cuci tangan diulang selama 

dua kali dengan progresi akor yang sama.  

Karena lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan bernada dasar C = Do maka bila 

dituliskan sesuai dengan akor nya dan unsur nadanya pada akor tersebut sebagai 

berikut: 

Akor I  =  C   c – e – g 

Akor IV =  F  f – a – c 

Akor V =  G  g – b – d 

Berikut lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan bila ditulis dengan akor: 

 

Gambar 4.13 Chord Lagu ”Tujuh Langkah Cuci Tangan” 

(Sumber: Notasi oleh Rizkia Putri Pratiwi) 
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4.4 Proses dan Hasil Pemanfaatan Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

sebagai Media Pendidikan di SD Negeri Bonangrejo 

Pendidikan berperan membimbing anak kearah suatu tujuan yang kita nilai 

tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak 

didik kepada tujuan itu. Berdasar itu menjadikan apa yang dipelajari, dipahami 

betul oleh siswa. Sama halnya dengan mengajarkan suatu kebaikan kepada anak, 

nantinya satu kebaikan tersebut lambat laun akan tertanam di dalam diri seorang 

anak dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, guru mengajarkan sebuah 

lagu yang mendidik siswa, dan siswa dapat menyerap ilmu yang disampaikan hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa guru dapat membawa anak didik ke satu tujuan. 

Seperti lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan yang berperan untuk mengajarkan 

pendidikan bagi anak. 

Masa anak-anak dianggap sebagai masa keemasan, yang merupakan 

pondasi setiap manusia, pada masa ini anak-anak akan dengan mudah menerima 

segala hal dan akan terus teringat sampai ia dewasa. Memang sangat tepat 

ditanamkan pendidikan yang positif bagi anak. Usia anak 6-12 tahun khususnya 

SD adalah usia yang terbilang penuh akan rasa ingin tahu. Anak-anak pasti sangat 

gemar akan bernyanyi. Dengan adanya lagu ini pasti akan sangat bermanfaat bagi 

khalayak. 

Kegiatan mencuci tangan seharusnya dibiasakan sejak usia dini. Jadi 

sangat tepat apabila sebuah media lagu digunakan sebagai media pendidikan 

untuk anak. Pada umumnya kegiatan mencuci tangan adalah ketika kita akan 

bersentuhan dengan suatu benda yang akan kita sentuh dan setelah menyentuh 
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suatu benda tersebut. Selain usia anak yang masih dikategorikan belia yang 

senang akan bermain, anak juga penuh dengan rasa ingin tahu dengan sesuatu hal 

yang baru.  

Pengajaran mencuci tangan yang diadakan di SD Negeri Bonangrejo ini 

sangat mengantusias para siswa. Pengajaran tentang cuci tangan menggunakan 

lagu termasuk dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sebuah perilaku 

yang sering kita lakukan sehari-hari guna menjaga agar badan kita bersih dan 

sehat. Dengan adanya lagu yang digunakan sebagai media penyampaian materi 

dan juga gerakan yang menjadi inti pembelajarannya menambah semangat belajar 

bagi siswa. Respon siswa terhadap lagu tersebut sangat baik, karena mereka cepat 

dalam menghafalkan lagu serta gerakannya dan pesan yang terdapat dalam lirik 

lagu dapat tersampaikan. Tidak lupa pula karena lagunya sangat mudah untuk 

dihafalkan dan sederhana, terbukti dengan siswa aktif dalam menyanyikan dan 

memperagakan gerakan mencuci tangan. Semua siswa telah hafal dengan syair 

lagu tersebut dan sebagian besar sudah dapat menguasai lagu tersebut. 

Tujuan pembelajaran dengan menggunakan lagu anak-anak adalah untuk 

menyampaikan pesan pendidikan yang ada dalam syair lagu. Jadi, selain anak 

senang juga mendapat sebuah pelajaran dari syair lagu tersebut. Lagu yang 

digunakan adalah lagu yang tergolong baru namun nadanya mungkin sudah sering 

didengar oleh siswa dengan syair yang sesuai dengan tema dan mengandung 

pesan pendidikan. 

Dalam suatu kegiatan pembelajaran tentu kita semua tahu bahwa 

mempelajari kegiatan yang positif akan mendapat hasil yang positif pula. Manfaat 

bagi siswa sendiri seperti yang disampaikan Campbell dalam Introduction to the 
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Musical Brain mengatakan bahwa seorang anak yang mendapat perangsangan 

melalui musik, gerak, dan kesenian akan semakin cerdaslah dia nantinya 

(Campbell, 200:220).  

4.4.1  Kegiatan Pembelajaran Mencuci Tangan dengan Lagu Tujuh Langkah 

Cuci Tangan 

Kegiatan mencuci tangan dengan menggunakan lagu ini diselenggarakan 

pada bulan Oktober 2013 oleh Puskesmas Kecamatan Bonang. Pegajaran ini 

adalah salah satu kegiatan dari Puskesmas Kecamatan Bonang karena adanya 

penilaian kinerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Salah satu SD yang 

ditunjuk untuk mendapatkan pengajaran ini adalah SD Bonangrejo. Selain lokasi 

SD Negeri Bonangrejo yang sangat strategis dan sangat mudah untuk akses jalan 

menuju SD tersebut, juga karena SD Bonangrejo termasuk salah satu SD favorit 

yang ada di Kecamatan Bonang.  

Kegiatan ini hanya diikuti oleh kelas 4, 5, dan 6 saja. Mengapa demikian, 

karena dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada narasumber Wahyu 

Prasetyaningsih bagian kesehatan lingkungan puskesmas Kecamatan Bonang pada 

bulan September 2014 beliau mengatakan bahwa lebih mudah mengajarkan 

kepada siswa yang berusia 9–12 tahun. Mereka akan lebih cepat dan mudah 

menangkap materi yang diberikan. Selain itu anak usia 9-12 tahun akan lebih 

mudah diarahkan daripada siswa kelas 1-3 yang notabennya masih berusia 6-8 

tahun. Kepada siswa yang jenjangnya sudah lebih tinggi diharapkan dapat 

mengajarkan kepada adik-adiknya. Bila pengajaran ini dilakukan kepada siswa 

yang masih kelas 1-3 mungkin mereka akan gampang lupa sesampainya di rumah 

dan sulit untuk mengingat kembali. 
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Dua hari sebelum pelaksanaan kegiatan, petugas dari Puskesmas 

Kecamatan Bonang mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu kepada kepala 

sekolah dan guru. Setelah rapat koordinasi selesai barulah tim dari puskesmas 

kecamatan bonang mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada siswa di dalam 

ruang kelas dengan memutarkan video melalui LCD. Tahap awal pembelajaran 

lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan yaitu diperdengarkan lagunya terlebih dahulu, 

kemudian membaca liriknya bersama-sama, kemudian melakukan gerakan 

mencuci tangan secara bersamaan. Setelah siswa memahami baru mulai 

menyanyikan diikuti dengan gerakannya. Pihak Puskesmas Kecamatan Bonang 

sambil memberikan materi tentang mencuci tangan yang baik dan benar juga 

memberi nasehat kepada siswa tentang menjaga kebersihan badan serta akibatnya 

apabila kita tidak menjaga kebersihan tangan akan memicu gejala penyakit seperti 

diare dan infeksi saluran pernafasan. 

Pada hari kedua setelah siswa sudah mengerti isi dan makna dari lagu 

tersebut kemudian siswa diajak keluar ruangan menuju halaman kelas untuk 

berlatih. Siswa dibariskan rapih dan satu orang menjadi pemimpin untuk 

memimpin teman-temannya. Saat latihan bersama pihak puskesmas, siswa 

didampingi pula oleh guru kelas masing-masing. 

Banyaknya materi pelajaran diberikan oleh guru kepada siswa saat ini 

masih terpaku pada buku teks. Pengajar dituntut untuk kreatif agar siswa tidak 

bosan dalam menerima pelajaran. Disini pengajar harus pandai pandai 

menggunakan media dan metode pembelajaran. Sangat banyak lagu anak anak 

yang syairnya berisikan tentang pendidikan serta mengajarkan kebaikan. Maka 

dari itu ketika Puskesmas Kecamatan Bonang memanfaatkan lagu Tujuh Langkah 
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Cuci Tangan sebagai media pendidikan bagi siswa di SD Negeri Bonangrejo, 

seperti ada angin segar bagi siswa untuk semangat belajar tentang lagu tersebut 

dan dapat membuat guru-guru juga lebih kreatif akan pemanfaatan media. 

 

 

Foto 4.15. Siswa Menyanyikan Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

(Sumber: Dokumentasi SD Negeri Bonangrejo) 

 

Pada hari pementasan dilakukan di halaman sekolah SD Negeri 

Bonangrejo. Selain siswa, guru, dan petugas puskesmas acara tersebut dihadiri 

oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Demak beserta jajarannya serta 

perwakilan  Kapolsek setempat. Pada tahap awal siswa dibariskan di halaman 

sekolah berbanjar menghadap ke arah penonton, yang hadir pada saat itu dewan 

guru, petugas Puskesmas, petugas Dinas Kabupaten Demak, kapolsek setempat 

dan beberapa warga sekitar yang ikut menonton. Salah satu siswa memberikan 

aba-aba sebelum bernyanyi mereka memberi salam kepada para hadirin. 

Kemudian siswa bernyanyi bersama-sama sambil melakukan gerakan urutan 
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mencuci tangan sesuai dengan isi dari lirik lagu tersebut. Siswa sangat kompak 

saat bernyanyi dan melakukan gerakan mencuci tangan dan tidak ada salah satu 

siswa pun yang lupa akan lagu dan gerakannya tersebut. Pementasan dilakukan 

menggunakan seragam identitas sekolah dan pemimpin pasukan memakai pakaian 

dokter kecil berwarna putih. Selama pelaksanaan siswa tidak mengalami kendala 

suatu apapun. Semua berjalan dengan lancar dikarenakan siswa sudah mengingat 

betul lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan. Hadirin yang datang bertepuk tangan atas 

tampilan siswa siswi SD Negeri Bonangrejo (hasil wawancara 12 September 

2014). Diharapkan setelah adanya lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan sebagai 

media pendidikan di bidang kesehatan akan muncul lagi lagu-lagu baru bagi dunia 

pendidikan di Indonesia. 

 

Foto 4.16. Siswa Menyanyikan Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan Sambil 

Mencuci Tangan dengan Sabun 

(Sumber: Dokumentasi SD Negeri Bonangrejo) 

 

Selain siswa, guru-guru SD Negeri Bonangrejo juga mendapat ilmu dari 

kegiatan pembelajaran mencuci tangan menggunakan lagu ini. Seperti yang 
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dikatakan bapak Shokheh salah satu pengajar di SD Negeri Bonangrejo bahwa 

beliau sangat senang karena murid-murid sangat gembira dan antusias. Beliau 

sendiri juga guru-guru lain mendapat pelajaran baru tentang bagaimana mencuci 

tangan yang baik dan benar. ”Pendidikan itu memang sangat penting bagi siswa 

dan ilmu itu memang tidak akan ada habisnya, kelak saya juga dapat mengajarkan 

lagu ini kepada cucu saya”, guraunya. (hasil wawancara 9 September 2014) 

4.4.2  Kelebihan Pemanfaatan Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan Sebagai 

Media Pendidikan di SD Negeri Bonangrejo 

Media pembelajaran atau media pendidikan adalah bahan, alat, atau teknik 

yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses 

interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara 

tepat guna, media pembelajran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran yang antara lain terdiri atas: buku, tape 

recorder, film, foto, kaset, video kamera, televisi, komputer dan lain sebagainya. 

Berbagai macam keragaman dari media yang ada, lagu Tujuh Langkah Cuci 

Tangan termasuk kedalam media audio visual. 

Menurut bapak Sokheh selaku guru di SD Negeri Bonangrejo, media 

pendidikan memiliki manfaat yang sangat besar yaitu memudahkan siswa dalam 

menyerap materi pelajaran sehingga siswa dapat dengan mudah memahami 

materi. Di sini pula media pendidikan atau pembelajaran harus bersifat 

menyenangkan bagi siswa-siswi, sehingga siswa akan senang dalam mengikuti 

pelajaran (hasil wawancara 9 September 2014). Dalam hal ini, video lagu yaitu 

sebuah media audio visual berfungsi sebagai media pendidikan bagi siswa-siswi 

SD Negeri Bonangrejo. 
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Media audio visual merupakan kombinasi antara media audio dan media 

visual, atau bisa disebut media pandang-dengar. Dengan adanya media audio 

visual semakin membantu guru dalam penyampaian materi. Melalui media audio 

visual ini siswa semakin mudah mendapatkan gambaran dari isi materi yang 

disampaikan oleh guru karena siswa dapat melihat contoh materi ataupun kegiatan 

yanga ada di dalam media audio visual. Berpegang pada media audio visual siswa 

dapat menerapkan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Media pendidikan memang sangat membantu guru saat melakukan 

pembelajaran karena metode apapun pasti memerlukan media yang tersedia di 

sebuah sekolah. SD Negeri Bonangrejo dapat dikatakan telah memiliki media 

yang dapat membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Di sini 

pihak Puskesmas memanfaatkan LCD yang ada di ruangan kelas untuk 

menyampaikan materi lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan kepada siswa. Adanya 

LCD yang terdapat di SD Negeri Bonangrejo sangat memudahkan untuk 

penyampaian materi yang selanjutnya materi tersebut dapat diserap oleh siswa. 

Ketika akan mengajarkan sebuah lagu siswa harus tahu terlebih dahulu seperti apa 

melodi, irama, harmoni, lirik, dan ritme dari lagu tersebut. Akan lebih mudah lagi 

dalam pengajaran lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan kepada siswa, karena lagu ini 

berupa video yang sudah ada gambar dan lirik lagunya. Jadi siswa dengan mudah 

mempelajari dan mengikuti lagu tersebut dengan membaca lirik lagunya. 

Pemutaran video dilakukan berulang-ulang agar siswa dapat mengerti dan 

menghafal lagu dan lirik lagu tersebut. Sambil menyanyi dan membaca lirik siswa 

diajarkan bagaimana melakukan gerakan urutan mencuci tangan. 
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Kutipan dari Lometti, Reeves, & Bybee (dalam Setiowati 2011: 15) 

berkata bahwa setiap orang yang menggunakan suatu media pasti mengharapkan 

untuk mendapat kepuasan dari media tersebut. Jika kepuasan itu sudah didapat, 

tentu mereka akan selalu menggunakan media tersebut. Berdasarkan kutipan di 

atas dapat memperjelas bahwa dalam penggunaan lagu anak-anak sebagai metode 

pembelajaran di SD Negeri Bonangrejo dapat diperoleh manfaatnya, yaitu 

tercapainya tujuan pembelajaran dengan perubahan perilaku dan kompetensi pada 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa lebih cepat memahami 

materi pembelajaran dengan lagu dengan demikian, media lagu dapat 

menimbulkan kepuasan bagi penggunanya, maka sebuah lagu anak-anak cocok 

digunakan sebagai media pembelajaran atau pendidikan dan telah terbukti 

manfaatnya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan lagu anak-anak, kualitas 

suara dan intonasi tidak terlalu diutamakan, siswa hanya dituntut untuk dapat 

menyanyikan lagu dan menghafal syair dengan benar kemudian dapat 

mengekspresikan lagu tersebut sesuai kreativitas masing-masing, karena tujuan 

dari penggunaan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan sebagai media pendidikan ini 

adalah untuk menyampaikan pesan edukatif dalam lagu dan menciptakan suasana 

belajar lebih menyenangkan, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman yang 

bermakna. 

4.4.3 Hasil yang Diperoleh Setelah Pelaksanaan Kegiata Pembelajaran 

Mencuci Tangan Dengan Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

Dalam mempelajari sesuatu kita pasti akan mendapatkan hasil yang kita 

inginkan. Seperti halnya belajar untuk mengetahui sesuatu hal yang baru yang 



83 
 

 

 

berdampak positif bagi setiap orang. Seperti pernyataan dari  Arikunto (1990: 

133) yang mengatakan bahwa hasil belajar adalah hasil akhir setelah mengalami 

proses belajar, perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat diamati dan 

dapat diukur. Hasil belajar yang dicapai siswa memalui proses belajar mengajar 

yang optimal cenderung menunjukkan hasil seperti kepuasan dan kebanggaan 

yang dapat menumbuhkan motivasi pada diri siswa juga menambah keyakinan 

dan kemampuan dirinya. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya akan 

kekal tahan lama diingatnya. 

Individu yang belajar akan memperoleh hasil dari apa yang telah dipelajari 

selama proses belajar itu. Hasil belajar dalam kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia mendapatkan pengalaman belajarnya pasti akan semakin 

meningkat, baik perubahan tingkah laku, dalam sikap kebiaasaan, ketrampilan dan 

juga pengetahuan. Seorang siswa jika dalam proses belajar ia berhasil dan dicapai 

tentu akan mengalami rasa bangga dan puas pada diri sendiri.  

Ketika saya bertanya kepada salah satu murid yang bernama Hernita 

Faradila dengan pertanyaan “Apakah adik senang mendapat pengajaran mencuci 

tangan dengan lagu?” Ia langsung menjawab, ” Iya mbak sangat senang sekali.” 

Saat saya bertanya ”Apakah adik bisa bernyanyi lagu Tujuh Langkah Cuci 

Tangan dan  mempraktekkan di depan saya?” Ia menjawab ”Bisa” sambil 

mengangguk malu dia langsung mempraktekkan menyanyikan lagu Tujuh 

Langkah Cuci Tangan beserta gerakannya dengan urutan yang benar hingga akhir 

(Wawancara dengan Hernita Faradila di ruang tamu SD Negeri Bonangrejo 

tanggal 9 September 2014) 
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Foto 4.17 Siswa SD Negeri Bonangrejo Sedang Menyanyi dan Memperagakan 

Gerakan Urutan Mencuci Tangan 

(Foto: Rizkia Putri Pratiwi, September 2014) 

Adanya penggunaan sebuah lagu sebagai media pendidikan cenderung 

akan menambah siswa lebih bersemangat menerima materi ajar. Dengan media 

lagu anak-anak cenderung akan menyimpan lebih lama materi yang pernah 

diajarkan dan tidak mudah untuk dilupakan. Lagu anak-anak sangat diharapkan 

dapat mengajarkan berbagai macam hal, tingkah laku, serta memancing anak 

untuk berperilaku dan melakukan kegiatan positif seperti apa yang terkandung di 

dalam lirik lagu tersebut. Selain itu Hernita Faradila juga mengatakan bahwa dia 

dapat mengajarkan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan kepada orang tua dan 

adiknya yang masih duduk di bangku kanan-kanak. Sebuah pendidikan yang 

positif nantinya akan berdampak positif pula bagi generasi penerusnya. Lagu yang 
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sederhana tetapi besar akan manfaatnya, itulah yang didapat dari pembelajaran 

cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan menggunakan lagu Tujuh 

Langkah Cuci Tangan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemanfaatan lagu 

Tujuh Langkah Cuci Tangan yang digunakan sebagai media pendidikan di SD 

Negeri Bonangrejo, maka dapat disimpulkan bahwa:  

(1) Latar belakang pemanfaatan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan ini didasari 

bahwa kehadiran lagu tersebut cocok untuk proses sosialisasi mencuci 

tangan. Pihak Puskesmas tidak perlu membuat lagu sendiri karena lagu ini 

dapat didownload melalui media sosial youtube dengan format video. Lagu 

ini mempuanyai muatan pendidikan melalui lirik lagunya yang berisi urutan 

atau tata cara mencuci tangan secara baik dan benar. Di dalam video lagu 

tersebut terdapat gambar-gambar yang memperjelas ke tujuh gerakan posisi 

tangan pada saat mencuci tangan. 

(2) Lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan berbentuk satu bagian ditulis dengan kode 

A (a,a‟). Lagu ini terdiri dari frase antaseden/kalimat tanya a dan frase 

konsekuen/kalimat jawab a‟. Masing-masing frase membentuk 2 motif yaitu 

motif 1 dan motif 2. Lagu ini bernada dasar C = Do dan progresi accordnya 

menggunakan tiga accord saja yaitu I, IV dan V. Lagu ini semakin menarik 

karena adanya instrument piano yang menegaskan pada melodi lagunya. 

(3) Proses awal sosialisasi pembelajaran lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan 

diawali dengan memperdengarkan lagu melalui video, kemudian pengajaran 

lirik lagu, dan gerakan mencuci tangan di dalam ruang kelas. Kemudian 



87 

 

 

 

dipraktekkan langsung di halaman sekolah menggunakan air dan sabun cuci 

tangan pleh siswa. Melalui kegiatan pembelajaran mencuci tangan 

menggunakan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan membuat siswa-siswi SD 

Negeri Bonangrejo antusias dalam mengikuti pembelajarannya. Hasil yang 

diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan menjadikan siswa lebih mengerti tata 

cara mencuci tangan secara baik dan benar sehingga siswa dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. 

5.2 Saran 

(1) Untuk pihak Puskesmas, pengadaan pembelajaran mencuci tangan diharapkan 

merata seluruh siswa, tidak hanya untuk kelas kelas 4-6 saja tetapi siswa kelas 

1-3 juga diikutsertakan dalam pembelajaran mencuci tangan dengan lagu 

tersebut. 

(2) Penambahan beberapa variasi pada lagu perlu dilakukan agar lagu tidak 

berkesan terlalu monoton. 

(3) Setelah kegiatan pembelajaran mencuci tangan dengan lagu yang didapat dari 

pihak Puskesmas, guru diharapkan dapat memantau perkembangan siswa yang 

bertujuan agar siswa benar mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Lampiran 3 

 

INSTRUMEN WAWANCARA TERHADAP KEPALA SEKOLAH 

 

Nama   : 

Jenis kelamin  : 

Tempat   : 

Hari, tanggal  : 

Waktu   : 

Alamat   : 

 

Daftar pertanyaan untuk kepala sekolah terkait gambaran umum sekolah: 

1. Apa nama sekolah ini? 

2. Sejak kapan SD Negeri Bonangrejo berdiri? 

3. Bagaimana sejarah berdirinya SD Negeri Bonangrejo? 

4. Berapakah luas tanah sekolah dan luas bangunan SD Negeri Bonangrejo? 

5. Dimana letak geografis SD Negeri Bonangrejo? 

6. Bagaimana perkembangan pembangunan di SD Negeri Bonangrejo? 

7. Berapa jumlah tenaga pendidik di SD Negeri Bonangrejo? 

8. Berapa jumlah kelas di SD Negeri Bonangrejo? 

9. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri Bonangrejo? 

10. Bagaimana kualitas sarana dan prasarana di SD Negeri Bonangrejo? 

11. Apakah kondisi lingkungan sudah mendukung berjalannya proses belajar 

mengajar? 

 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang proses dan 

hasil pemanfaatan lagu. 

Daftar pertanyaan untuk kepala sekolah: 

1. Kapan dilaksanakan sosialisasi cuci tangan menggunakan lagu dilakukan? 

2. Siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan? 
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3. Bagaimanakah proses saat sosialisasi lagu tujuh langkah cuci tangan di SD 

Negeri Bonangrejo? 

4. Bagaimana minat siswa terhadap adanya sosialisasi cuci tangan menggunakan 

lagu? 

5. Mengapa puskesmas mengadakan sosialisasi tersebut? 

6. Apa kegiatan tersebut bermanfaat bagi siswa? 

7. Apakah setelah setelah itu siswa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari? 

8. Siswa kelas berapakah yang mendapat pengarahan untuk diajarkan mencuci 

tangan menggunakan lagu tersebut? 

9. Bagaimana tentang sarana dan prasarana yang menunjang proses sosialisasi 

lagu tujuh langkah cuci tangan? 

10. Kendala apa saja yang dialami selama proses sosialisasi lagu tujuh langkah 

cuci tangan? 
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Lampiran 4 

 

INSTRUMEN WAWANCARA TERHADAP PETUGAS PUSKESMAS 

 

Nama   : 

Jenis kelamin  : 

Tempat   : 

Hari, tanggal  : 

Waktu   : 

Alamat   : 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk 

lagu tujuh langkah cuci tangan. 

Daftar pertanyaan untuk petugas puskesmas:  

(1) Siapakah pencipta lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan? 

(2) Bagaimana bentuk lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan? 

(3) Pada bagian mana terdapat phrase A dan bagian mana phrase B? 

(4) Dimana letak motif bagian A dan dimana motif bagian B? 

(5) Apakah ada pengulangan nada pada lagu tersebut? 

(6) Apakah lagu tersebut mudah untuk dihafalkan? 

(7) Apakah melodi lagunya sederhana? 

(8) Apakah ada mp3 atau video lagu tersebut? 

(9) Apakah ada partitur lagu tersebut? 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang latar 

belakang pemanfaatan lagu. 

Daftar pertanyaan kepada petugas puskesmas: 

1. Apa tujuan diciptakannya lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan? 

2. Apakah lagu tersebut bermanfaat untuk pendidikan anak? 

3. Mengapa memilih menciptakan lagu pendidikan dalam bidang kesehatan? 
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4. Apakah lagu tersebut mudah untuk dihafalkan? 

5. Berapa lama proses penciptaan lagu tersebut? 

6. Kapan mulai mengadakan sosialisasi pendidikan melalui lagu dilaksanakan? 

7. Apakah hanya SD negeri Bonangrejo saja yang mendapat sosialisasi? 

8. Apakah tujuan diadakannya sosialisasi pengajaran cuci tangan dengan 

menggunakan lagu? 

9. Apa manfaat bagi siswa setelah mendapat pelajaran setelah sosialisasi 

tersebut? 

10. Siapa saja yang ikut serta dalam pengajaran lagu tersebut? 

11. Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti acara tersebut? 

12. Apa manfaat bagi siswa setelah mendapatka pelajaran mencuci tangan dengan 

Mengguakan lagu? 
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Lampiran 5 

 

INSTRUMEN WAWANCARA TERHADAP GURU 

 

Nama   : 

Jenis kelamin  : 

Tempat   : 

Hari, tanggal  : 

Waktu   : 

Alamat   : 

 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang proses dan 

hasil pemanfaatan lagu. 

Daftar Pertanyaan untuk Guru: 

(1) Menurut bapak/ibu apakah siswa tertarik pada pembelajaran dengan 

menggunakan media lagu? 

(2) Menurut bapak/ibu apakah dengan menggunakan media lagu, dapat 

meningkatkan semangat belajar siswa? 

(3) Menurut bapak/ibu apakah sosialisasi tersebut memberikan manfaat bagi 

siswa? 

(4) Apakah setelah setelah itu siswa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari? 

(5) Apakah bapak/ibu juga mendapat pelajaran dalam sosialisasi ini? 

(6) Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti acara saat berlangsung? 
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Lampiran 6 

 

INSTRUMEN WAWANCARA TERHADAP SISWA 

 

Nama   : 

Jenis kelamin  : 

Tempat   : 

Hari, tanggal  : 

Waktu   : 

Alamat   : 

 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang proses dan 

hasil pemanfaatan lagu. 

Daftar Pertanyaan terhadap siswa: 

1. Apakah adik senang mendapatkan pelajaran mencuci tangan dengan 

menggunakan lagu? 

2. Apakah lagu tersebut mudah untuk dihafalkan? 

3. Apakah adik bisa menyanyikan sekaligus mempraktekkan lagu Tujuh 

Langkah Cuci Tangan yang pernah diajarkan? 

4. Apakah lagu tersebut dipraktekkan di rumah pada saat cuci tangan? 

5. Pelajaran apa yang adik dapatkan setelah menerima sosialisasi pengajaran cuci 

tangan dengan lagu? 

6. Apakah adik mengajarkan lagu tersebut kepada keluarga missal adik, kakak, 

orang tua dan lain sebagainya? 
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Lampiran 7 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Lingkungan sekolah 

No Indikator Keterangan 

1 Kondisi dan lingkungan sekolah  

2 Sarana dan prasarana  

 

2. Guru 

No Indikator Keterangan 

1 Variasi pembelajaran  

2 Metode pembelajaran  

3 Media pembelajaran  

 

3. Siswa 

No Indikator Keterangan 

1 Perilaku selama PMB  

2 Antusiasme siswa  

3 
Kemampuan menerima materi 

ajar 
 

4 
Hasil yang diperoleh setelah 

pembelajaran 
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4. Petugas Puskesmas 

No Indikator Keterangan 

1 Latar belakang pemanfaatan lagu  

2 Kegiatan sosialisasi  

3 Metode pembelajaran  
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Lampiran 8 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Sasaran Dokumentasi Penelitian  

1. Data struktur organisasi sekolah 

2. Data staf pengajar karyawan 

3. Daftar siswa tahun ajaran 2013/2014 

4. Data prestasi sekolah 

5. Foto SD Negeri Bonangrejo 

6. Foto Kegiatan sosialisasi 

7. Foto sarana dan prasarana di SD Negeri Bonangrejo 

8. Lirik (syair) lagu 

9. Video lagu 
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Lampiran 9 

 

HASIL WAWANCARA TERHADAP KEPALA SD NEGERI 

BONANGREJO 

Nama            : Abdul Halim, S.Ag. 

Umur              : 52 Tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat           : Ruang Kepala Sekolah SD Negeri Bonangrejo 

Hari, tanggal : Selasa, 9 September 2014 

Waktu  : 09:00 WIB 

 

Transkrip wawancara mengenai Gambaran Umum SD Negeri 

Bonangrejo: 

(1) Apa nama sekolah ini? 

Jawaban: Namanya ya SD Negeri Bonangrejo 

(2) Sejak kapan SD Negeri Bonangrejo berdiri? 

Jawaban: SD Negeri Bonangrejo berdiri sejak tahun 1926. Berarti SD ini 

kalau dihitung sudah hampir 90 tahun berdiri mbak. Dulunya sebelum 

dibangun SD ini disini lahan persawahan. 

(3) Berapakah luas tanah sekolah dan luas bangunan SD Negeri Bonangrejo? 

Jawaban: Kalau untuk luas tanah sekolah itu 2480 m
2 

sedangkan luas 

bangunannya itu 940 m
2 

 

(4) Bagaimana perkembangan pembangunan di SD Negeri Bonangrejo? 

Jawaban: Dahulu kondisinya pasti belum sebagus sekarang, kalau dahulu kelas 

juga masih minim, sarana prasarana juga belum banyak. Tentu ada pembangunan 

untuk ruangan dulunya 9 ruangan sekarang ada 13 ruangan. Untuk sarana 

prasarana juha ditambah kalau untuk bangunan membangun kamar mandi yang 

lebih banyak disampingnya kami beri tempat cuci tangan atau untuk berwudhu. 

Dulunya halaman sekolah itu tanah sekarang sudah di paving kemudian 

membangun pintu gerbang sekolah juga dengan begitu 
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siswa tidak mudah keluar masuk sekolah sehingga kegiatan belajar makin 

kondusif. 

(5) Dimana letak geografis SD Negeri Bonangrejo? 

Jawaban: Letak geografis itu sama dengan alamat ya, SD ini beralamat di 

Jalan Raya Demak-Moro KM. 6 Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten 

Demak. Letaknya di sebelah kantor kecamatan Bonangrejo. 

(6) Berapa jumlah tenaga pendidik di SD Negeri Bonangrejo? 

Jawaban: Untuk tenaga pengajar itu ada 14 orang termasuk saya selaku 

kepala sekolah juga mengajar, dan 1 orang penjaga sekolah. 

(7) Berapa jumlah kelas di SD Negeri Bonangrejo? 

Jawaban: Semuanya dari kelas 1-6 itu ada 9 rombel. Kelas 1 satu rombel, 

kelas 2 satu rombel, kelas 3 ada 2 rombel A dab B, kelas 4 dua rombel sama 

A dan B, kelas 5 dua rombel A dan B, kemudian kelas 6 satu rombel. 

(8) Berapa jumlah siswa tiap kelas? 

Jawaban: Satu kelas itu macam-macam berkisar antara 20-25 siswa tiap 

kelas. 

(9) Apa saja sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri Bonangrejo? 

Jawaban: Ada ruang ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, mushola, 

kamar mandi gasebo, dapur, perpustakaan, ruang tunggu, tempat parkir, lab 

komputer dan lain-lain nanti bisa dilihat sendiri. 

(10) Bagaimana kualitas sarana dan prasarana di SD Negeri Bonangrejo? 

Jawaban: Cukup baik menurut saya ya, dan yang pasti nanti untuk sarana dan 

prasarana akan ditambah lagi untuk kebutuhan mengajar. Sekarang saja di 

kelas sudah memakai LCD dan untuk pengeras suara ada mic. Ada juga 

kendaraan antar jemput untuk siswa untuk pulang sekolah misalnya. Sarana 

prasarana pasti nanti akan terus berkembang guna menunjang pendidikan 

untuk siswa. 

(11) Berapa jumlah siswa yang ada SD Negeri Bonangrejo? 

Jawaban: Di tahun ini ada ada peningkatan untuk jumlah siswa daripada tahun-

tahun sebelumnya. Untuk semua siswanya itu tepatnya saya agak lupa tapi sekitar 

240 an siswa kalau tidak salah. Di tahun 2010 itu SD Negeri 
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bonangrejo ditunjuk sebagai SD inklusi yang menerima anak-anak 

berkebutuhan khusus. Kalau anak ABK nya mungkin antara 28-30 siswa 

jumlahnya. Datanya ada di profil sekolah nanti bisa dilihat untuk lebih 

tepatnya. 

(12) Apakah kondisi lingkungan sudah mendukung berjalannya proses belajar 

mengajar? 

Jawaban: Kalau untuk lingkungan saya kira sudah cukup kondusif, walaupun  

SD ini terletak di pinggir jalan raya tetapi tidak terlalu mengganggu jalannya 

belajar. Karena kondisi jalan raya juga tidak begitu ramai sekali. Dan dengan 

adanya gerbang sekolah juga sangat membantu untuk mengontrol siswa agar 

tidak keluar masuk sembarangan. 

Transkrip wawancara mengenai bagaimana pemanfaatan lagu Tujuh 

Langkah Cuci Tangan di SD N Bonangrejo: 

(1) Kapan dilaksanakan sosialisasi cuci tangan menggunakan lagu dilakukan? 

Jawaban: Aaranya sudah cukup lama itu ya mba, saya agak lupa tanggal dan 

bulannya. Setahun yang lalu mungkin mba, nanti bias dilihat di foto 

dokumentasi sekolah waktu itu ada tanggalnya. 

(2) Siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan? 

Jawaban: pesertanya tentu saja siswa siswi SD negeri Bonangrejo, khususnya 

kelas 4, 5 dan 6 

(3) Bagaimanakah proses saat sosialisasi lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan di SD 

Negeri Bonangrejo? 

Jawaban: Pada saat itu siswa dibariskan di lapangan, ada satu orang yang 

memimpin siswa yang lain. Kemudian mereka menyanyikan lagu tujuh 

langkah cuci tangan secara bersamaan dengan gerakannya juga. Nah setelah 

itu baru praktek mencuci dengan air. Waktu itu kami menyediakan selang air 

yang dilubangi prakteknya tidak pakai keran karena pesertanya banyak. Jadi 

kami pakai pralon itu dibentangkan di halaman depan sini di depan kelas. 

(4) Bagaimana minat siswa terhadap adanya sosialisasi cuci tangan menggunakan 

lagu? 
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Jawaban: Wah kalau minatnya tentu sangat minat sekali, ya antusias begitu 

dengan adanya acara itu.  

(5) Mengapa puskesmas mengadakan sosialisasi tersebut? 

Jawaban: Tentu untuk mengajarkan cuci tangan dengan lagu itu. Agar siswa 

bias mengerti cara mencuci tangan 

(6) Apa kegiatan tersebut bermanfaat bagi siswa? 

Jawaban: Wah kalau manfaat tentu saja sangat bermanfaat sekali, seperti yang 

saya katakana tadi siswa jadi mengerti, tahu cara mencuci tangan yang baik, 

dan tahu untuk bahwa mencuci tangan sangat penting untuk menjaga 

kebersihan agar tidak gampang sakit. 

(7) Apakah setelah setelah itu siswa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari? 

Jawaban: Kalau untuk mengaplikasikan saya kurang tahu karna kami tidak 

mengikuti tiap individu karna murid-murid kan pasti banyak, itu siswa sendiri 

yang menjalani, nanti bias ditanyakan sama siswanya sendiri. 

(8) Siswa kelas berapakah yang mendapat pengarahan untuk diajarkan mencuci 

tangan menggunakan lagu tersebut? 

Jawaban: Kelas 4, 5 dan 6 

(9) Bagaimana tentang sarana dan prasarana yang menunjang proses sosialisasi 

lagu tujuh langkah cuci tangan? 

Jawaban: Nah itu tadi kami memakai pralon yang dilubangi lalu tinggal 

mengalirkan air di dalamnya. Sehingga bias digunakan untuk praktek cuci 

tangan oleh siswa. 
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(10) Kendala apa saja yang dialami selama proses sosialisasi lagu tujuh langkah 

cuci tangan? 

Jawaban: Saya rasa kalau kendala tidak ada mbak. 

 

 

Demak, 15 September 2014 

Kepala SD Negeri Bonangrejo    Penulis 

 

 

 

Abdul Halim, S.Ag      Rizkia Putri Pratiwi 
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Lampiran 10 

 

HASIL WAWANCARA TERHADAP PETUGAS PUSKESMAS  

Nama            : Wahyu Prasetyaningsih 

Umur              : 27 Tahun  

Jenis kelamin : Perempuan 

Tempat           : Ruang tengah puskesmas Kecamatan Bonang 

Hari, tanggal : Kamis, 11 September 2014 

Waktu  : 09:30 

 

Transkrip wawancara mengenai bagaimana bentuk lagu tujuh langkah 

cuci tangan: 

(1) Apakah judul lagu yang digunakan untuk proses sosialisasi cuci tangan? 

Jawaban: Judulnya Tujuh Langkah Cuci Tangan. 

(2) Siapakah pencipta lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan? 

Jawaban: Kalau penciptanya saya tidak tahu mba, waktu mau ada kegiatan itu 

saya browsing di internet. Nah akhirnya dapat lagu itu lalu saya download. 

(3) Bagaimana bentuk lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan? 

Jawaban: Lagunya sih cuma sederhana, kalau untuk orang dewasa sekali 

mendengar saja gampang untuk mengingat. Lagunya mengajarkan urutan 

tentang mencuci tangan. 

(4) Apakah ada pengulangan nada pada lagu tersebut? 

Jawaban: Kalau untuk masalah musik saya kurang tahu penjelasannya, 

mungkin nanti mbak dapat menyimpulkan sendiri. Kalau di videonya lagu ini 

diulang dua kali. 

(5) Apakah lagu tersebut mudah untuk dihafalkan? 

Jawaban: Sangat mudah mba, seperti yang saya katakana tadi lagu ini 

menerangkan tentang cara mencuci tangan secara urut. Buat ngapalin liriknya 

juga sangat mudah. 

(6) Apakah ada mp3 atau video lagu tersebut? 
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Jawaban: Iya kalau video saya ada di leptop, saya download di youtube dalam 

bentuk video. Kalau mp3 saya tidak punya mba. 

(7) Apakah ada partitur lagu tersebut? 

Jawaban: Partiturnya juga tidak ada 

(8) Menurut anda mengapa pencipta lagu lebih memilih menciptakan lagu 

pendidikan dalam bidang kesehatan? 

Jawaban: Mungkin karena lagu anak-anak sekarang juga semakin menurun ya 

di tv, kemudian mungkin beliau yang menciptakan lagu ingin membuat 

generasi anak yang sehat dan mencintai kebersihan badan. Cuci tangan biar 

bersih sambil bernyanyi buat anak itu salah satu hal yang menyenangkan kalau 

sambil bernyanyi, menurut saya begitu. 

Transkrip wawancara mengenai bagaimana latar belakang pemanfaatan 

lagu: 

(1) Apakah ada maksud dan tujuan mengajarkan lagu tersebut kepada siswa? 

Jawaban: Pada awalnya itu ada penilaian dari Dinas Kabupaten Demak 

terhadap puskesmas Kecamatan Bonang. Nah kemudian kami dari puskesmas 

mengadakan rundingan untuk mengajarkan cara mencuci tangan yang baik 

dan benar kepada siswa. Tetapi kalau hanya cuci tangan saja kami rasa kok 

kurang menarik begitu. Jadi saya searching di internet nyari di youtube 

akhirnya nemu lagu itu dan kami sepakat untuk menggunakannya untuk 

mengajarkan cara mencuci tangan yang benar. Tujuannya ya untuk 

mengajarkan siswa menjaga kebersihan khususnya tangan dia sendiri begitu. 

(2) Kapan mulai mengadakan sosialisasi pendidikan melalui lagu Tujuh Langkah 

Cuci Tangan dilaksanakan? 

Jawaban: Waktu itu kalau tidak salah satu tahun yang lalu mulai di SD Negeri 

Bonangrejo bulan Oktober. Disana kami mengadakan rapat koordinasi terlebih 

dahulu kepada kepala sekolah dan guru tentang pengadaan sosialisasi. Setelah 

ditetapkan baru kami adakan acara tersebut. 

(3) Mengapa memilih lokasi SD Negeri Bonangrejo? 
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Jawaban: Karena SD Negeri Bonangrejo termasuk SD favorit di kecamatan 

Bonang begitu, kemudian letaknya juga strategis di pinggir jalan raya Demak-

Moro. Sehingga akses menuju SD tidak sulit. 

(4) Apakah hanya SD negeri Bonangrejo saja yang mendapat sosialisasi? 

Jawaban: Awalnya memang hanya di SD Negeri Bonangrejo, tetapi beberapa 

bulan kemarin kami juga sudah mengajarkan di SD lain di SD Wonosari dan 

dalam waktu dekat ini kami akan ke SD lain juga. 

(5) Apakah tujuan diadakannya sosialisasi pengajaran cuci tangan dengan 

menggunakan lagu? 

Jawaban: Tujuannya untuk anak-anak mengerti tentang kebersihan lingkungan 

dan menjaga kondisi badan agar tetap bersih dan terhindar dari berbagai 

macam penyakit. Sekarang ini saja tingkat penyakit diare di Bonang semakin 

meningkat. Itu lataran kurang sadarnya anak dalam merawat badannya. 

(6) Apa manfaat bagi siswa setelah mendapat pelajaran setelah sosialisasi 

tersebut? 

Jawaban: Manfaatnya agar anak-anak peduli akan kebersihan, dan terhindar 

dari penyakit. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan bila sebelum makan, 

setelah memagang unggas, setelah buang air besar, sebelum menyiapkan 

makanan dan lain sebagainnya. Setelah kami menjelaskan dampaknya apabila 

kurang peduli terhadap kesehatan, anak akan lebih memahami arti pentingnya 

hidup bersih dan sehat. 

(7) Siapa saja yang ikut serta dalam pengajaran lagu tersebut? 

Jawaban: Kalau pesertanya ada kelas 4-6 yang mengikuti acara. Sedangkan 

yang dating pada saat acara sosialisasi ada kepala sekolah, guru, tim 

puskesmas, pihak dinas, dan kapolsek setempat. 

(8) Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti acara tersebut? 

Jawaban: Sangat senang mba, apalagi saat diajarkan menyanyi mereka 

langsung mengikuti apa yang kami ajarkan. 

(9) Apa manfaat bagi siswa setelah mendapatka pelajaran mencuci tangan dengan 

Mengguakan lagu? 
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Jawaban: Manfaat untuk siswa seperti yang saya katakan tadi dapat menjaga 

kebersihan diri sendiri, karena kalau sakit kan kita sendiri yang merasakan. 

Kemudian dapat jadi bekal untuk diajarkan pada temannya pada keluarganya 

kakak, adik, orang tua dan lain-lain. 

(10) Mengapa hanya kelas 4-6 saya yang mendapatkan pengajaran cuci tangan 

dengan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan? 

Jawaban: Kalau kita mengajarkan pada siswa kelas 1-3 begitu kan usianya 

masih muda 6-8 tahun, jadi mungkin setelah diajarkan di sekolah mereka akan 

cenderung lupa sesampainya di rumah. Makanya kami memilih mengajarkan 

kepada kelas yang lebih tinggi diharapkan mereka dapat mengajarkannya 

kepada adik kelasnya. 

 

 

Demak, 15 September 2014 

Petugas Puskesmas     Penulis 

 

 

 

Wahyu Prasetyaningsih      Rizkia Putri Pratiwi 
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Lampiran 11 

 

HASIL WAWANCARA TERHADAP GURU 

Nama : Mohamad Sokheh, S.Pd.SD 

Umur              : 50 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat   : Ruang tamu sekolah SD Negeri Bonangrejo 

Hari, tanggal : Selasa, 9 September 2014 

Waktu : 10:00 WIB 

 

Transkrip wawancara mengenai bagaimana proses dan hasil 

pemanfaatan lagu tujuh langkah cuci tangan di SD N Bonangrejo: 

(1) Menurut bapak apakah siswa tertarik pada pembelajaran dengan menggunakan 

media lagu? 

Jawaban: Sangat tertarik sekali ya antusias begitu, karna sebelumnya kan 

belum pernah ada acara seperti ini. 

(2) Menurut bapak apakah dengan menggunakan media lagu, dapat meningkatkan 

semangat belajar siswa? 

Jawaban: Untuk semangat belajar dengan lagu tentu iya, anak-anak antusias 

ikut acara tersebut. Semangat belajar lagu itu sangat tinggi. 

(3) Menurut bapak apakah sosialisasi tersebut memberikan manfaat bagi siswa? 

Jawaban: Bermanfaat sekali mba, siswa-siswi jadi tahu lagu cuci tangan dan 

tau cara cuci tangan yang benar. Itu lagunya kan menerangkan urutan mencuci 

tangan, dengan begitu siswa tahu cara-caranya yang benar. 

(4) Apakah setelah setelah itu siswa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari? 

Jawaban: Mungkin iya mereka aplikasikan sehari-hari. 

(5) Apakah bapak juga mendapat pelajaran dalam sosialisasi ini? 

Jawaban: Kalau saya tentu mendapat manfaat juga. Sebelumnya saya juga 

belum mengerti ternyata cuci tangan itu ada urutanya. Dengan begitu tentu 
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saya mendapat manfaat sekali jadi lebih tahu. Saya jadi bias mengajarkan pada 

cucu saya begitu. 

(6) Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti acara saat berlangsung? 

Jawaban: Antusias sekali mba, intinya mereka sangat senang saat mengikuti 

acara sosialisasi cuci tangan itu. 

 

 

 

Demak, 15 September 2014 

Guru SD Negeri Bonangrejo    Penulis 

 

 

 

Mohamad Sokheh, S.Pd.SD     Rizkia Putri Pratiwi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 

 

Lampiran 12 

 

HASIL WAWANCARA TERHADAP SISWA 

Nama            : Hernita Faradila 

Umur              : 11 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan  

Tempat   : Ruang tamu sekolah SD Negeri Bonangrejo 

Hari, tanggal : Selasa, 9 September 2014 

Waktu : 10:30 WIB 

 

Transkrip wawancara mengenai bagaimana proses dan hasil 

pemanfaatan lagu Tujuh Langkah Cuci Tangan di SD N Bonangrejo: 

(1) Apakah adik senang mendapatkan pelajaran mencuci tangan dengan 

menggunakan lagu? 

Jawaban: Iya senang mbak. Soalnya jadi tahu cara cuci tangan 

(2) Apakah lagu tersebut mudah untuk dihafalkan? 

Jawaban: Iya mudah. 

(3) Apakah adik bisa menyanyikan sekaligus mempraktekkan lagu Tujuh Langkah 

Cuci Tangan yang pernah diajarkan? 

Jawaban: “Ada tujuh langkah untuk cuci tangan, Mulai dari depan hingga 

kebelakang, sela-sela jari, buk-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan”. 

(Bernyanyi sambil mempraktekkan dengan gerakan tangan) 

(4) Apakah lagu tersebut dipraktekkan di rumah pada saat cuci tangan? 

Jawaban: Iya mba 

(5) Pelajaran apa yang adik dapatkan setelah menerima sosialisasi pengajaran cuci 

tangan dengan lagu? 

Jawaban: Pelajarannya saya bisa mencuci tangan dengan cara yang diajarkan 

puskesmas dengan lagu itu secara urut, terus mengerti kalau mencuci tangan 

itu penting saat sebelum makan, setelah memegang unggas, setelah buang air 

besar dan lainnya. 
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(6) Apakah adik mengajarkan lagu tersebut kepada keluarga missal adik, kakak, 

orang tua dan lain sebagainya? 

Jawaban: Iya mba saya ajarkan ke orangtua dan adik saya. 

(7) Bagaimana cara adik mengajarkan kepada keluarganya? 

Jawaban: Bilang gini, “Mah, Pah kalau cuci tanga pake cara yang diajarkan 

dari puskesmas” terus saya ajarin mama sama papa. Kalau adik saya ajarkan 

bernyanyi bersama-sama sambil bermain bersama. 

 

 

Demak, 15 September 2014 

Siswa SD Negeri Bonangrejo    Penulis 

 

 

 

Hernita Faradila        Rizkia Putri Pratiwi 
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Lampiran 13 

CATATAN LAPANGAN HASIL PENGAMATAN 

Setelah bel sekolah berbunyi pada pukul 07:00 WIB siswa memasuki 

ruangan kelas masing-masing. Setelah semua siswa memasuki ruang kelas dan 

duduk dengan rapi, siswa menunggu guru untuk proses belajar jam pertama. 

Setelah guru datang guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama 

sebelum mulai belajar. Guru mengondisikan siswa agar tertib, dan tidak bersenda 

gurau. Setelah berdoa selesai ketua memimpin siswa yang lain memberi salam 

kepada guru, lalu guru menjawab salam siswa.  

Sebelum memulai pelajaran, guru terlebih dahulu mengulas pelajaran 

kemarin, dan mengulas apabila ada PR. Setelah itu, guru mulai mengajak siswa 

untuk memasuki materi yang akan diajarkan hari ini. Setelah kegiatan belajar 

mengajar, kegiatan selanjutnya adalah istirahat. Ini saatnya siswa untuk bebas 

bermain di luar kelas dan makan makanan bekal masing-masing. Itu dilakukan 

untuk menghindari jajan sembarangan, sehingga guru menghimbau siswa untuk 

membawa bekal sendiri dari rumah. Karena bekal dari rumah lebih terjamin 

kualitas kebersihannya. Siswa yang membawa bekal keluar kelas untuk mencuci 

tangan dan siap untuk memakan bekal mereka masing-masing. 

Banyak siswa yang berlair-larian di halaman bermain dengan teman 

lainnya. Seringkali juga siswa mampir ke ruang guru, atau kepala sekolah hanya 

untuk menyapa guru mereka. Setelah waktu istirahat sudah selesai, guru piket 

membunyikan bel tanda istirahat telah selesai untuk mengondisikan siswa agar 

masuk lagi ke dalam ruangan. Siswa memasuki ruang kelas menunggu guru 

datang ke kelas masing-masing. Guru mengkondisikan siswa yang masih bermain 

di luar ruangan agar cepat masuk ke kelas guna memulai pelajaran selanjutnya. 

Pelajaran selanjutnya guru memberikan materi baru yang akan diajarkan, 

siswa mengikuti pelajaran dan memperhatikan guru secara seksama. Setelah 

pelajaran selesai dan bel tanda pelajaran berbunyi siswa keluar kelas lagi untuk 

istirahat pada jam ke 2. Sama halnya istirahat pada jam pertama banyak siswa 
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yang bermain di luar kelas bersenda gurau dengan siswa lain. Ada pula yang tetap 

di kelas dan bermain di kelas masing-masing atau belajar membeca-baca buku. 

Istirahat kedua selesai ditandai bel berbunyi sebanyak 2 kali, siswa 

memasuki kelas masing-masing kembali. Kemudian menunggu guru memasuki 

riangan kelas untuk mengikuti pelajaran di jam terakhir. Guru memberikan materi 

pada siswa siswa memperhatikan dan mencatat apa yang guru jelaskan di papan 

tulis. Setelah jam terakhir selesai bel tanda pulang sekolah berbunyi siswa siap-

siap berkemas alat tulis mereka. Guru meminta siswa untuk melanjutkan daftar 

pertanyaan di buku yang belum terjawab untuk dikerjakan di rumah sebagai 

pekerjaan rumah. 

Sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing, siswa melakukan 

kegiatan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas, kemudian mengucapkan 

salam kepada guru. Setelah itu keluar kelas satu persatu dan bersalaman dengan 

guru. 

Reflektif: 

Sebelum memasuki materi yang baru, guru mengulas materi yang telah 

diajarkan sebelumnya. Guru selalu aktif dalam menciptakan semangat kepada 

siswa.  Kegiatan memakai media seperti LCD dan mic membantu guru dalam 

memberi pengertian kepada siswa dan membiasakan diri siswa menggunakan 

media tersebut. Terbukti dengan menggunakan media dalam setiap kegiatan yang 

akan dilakukan, memberi semangat dan mengantusias siswa. 

Kegiatan membawa bekal dari rumah sangat baik untuk membiasakan 

siswa tidak jajan sembarangan, dan membiasakan siswa untuk mencuci tangan 

dan menjaga kebersihan badan khususnya tangan, agar tidak mudah terserang 

penyakit.  

Demak, 15 September 2014 

Peneliti 

  

Rizkia Putri Pratiwi



 
 

118 

 

Lampiran 14 

 

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri Bonangrejo 

NO 
Nama 

Tempat Tanggal Lahir 

NIP L/P 
Jabat

an 

Pendi

dikan 

Mengajar 

Kelas 

Ket 

1. Abdul Halim, S.Ag 

Demak, , 05 – 06 – 1962 

19620605 

198405 1 

001 

L KS S-1 

Mapel PAI 

KL.II A, II 

B 

 

2. Widyaningsih, M. Pd. 

Smg, 20 – 11 – 1956 

19561120 

197701 2 

003 

P Guru S-2 IV B  

3. 

Retno Sapartien, 

S.Pd.SD. 

Demak, 15 – 08 – 1960 

19600815 

197911 2 

001 

P Guru S-1 IV A  

4. Nurhayati,  S.Pd.SD 

Demak, 19 – 06 – 1960 

19600619 

198012 2 

002 

P Guru S-1 III A  

5. Mat Syahid, S. Pd. I. 

Demak, 16 – 07 – 1957 

19570716 

198104 1 

001 

L GPAI S-1 

I – VI 

PAI 

 

6. 

Mohamad Sokheh, 

S.Pd.SD 

Demak, 23 – 06 – 1964 

19640623 

198405 1 

001 

L Guru S1 VI  
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NO Nama 

Tempat Tanggal Lahir 

NIP L/P 
Jabata

n 

Pendi

dikan 

Mengajar 

Kelas 

Ket 

7. Jaka Sutrisna, S.Pd. 

Boyolali, 24 – 07 – 1966 

19660724 

198702 1 

001 

L GOR S-1 
I – VI  

Penjas 
 

8. Sunarni, S.Pd.SD 

Sltg, 23 – 05 – 1970 

19700523 

199903 2 

005 

P Guru S-1 V  

9. 

Muh. Natsir Apriyanto, 

S.Pd. 

Srkt,12  – 04 –  1975 

19750412 

199903 1 

007 

L Guru S-1 IV  

10. 

Prafsna Susilowati, 

S.Pd.SD 

Sleman, 17 – 12 – 1972 

- P Guru S-1 I GWB 

11. Murtiningsih, S.Pd.SD. 

Demak, 28 – 06 – 1978 

- P Guru S-1 III B GWB 

12. 

Nurul Asqi Ekawati, S. 

Pd. 

Demak, 31 – 08 – 1986 

- P Guru S-1 II GWB 

13. Eri Fatmiati, S. Pd. 

Dumai, 05 – 11 – 1990 

- P GPK S-1 

I – VI 

BK 

GWB 

14. 

Nur Indah Mulyana, 

S.Pd. 

Demak, 10 – 12 – 1991 

- P Guru S-1 

III – VI 

TIK 

GWB 

15 Muh.Yoso Sarifudin 

Demak, 14 – 08 – 1966 

- L 
Penja

ga 
SMP - WB 
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Lampiran 15 

 

JUMLAH SISWA SD NEGERI BONANGREJO 

 

Tabel 4.2 

Jumlah Siswa SD Negri Bonangrejo Pada 3 Tahun Terakhir 

Tahun 

Pelajaran 

Jumlah Siswa 
Jumlah Keterangan 

L P 

2011/2012 116 94 210  

2012/2013 114 108 222  

2013/2014 120 112 232  

 

Tabel 4.3 

Jumlah Siswa SD Negeri Bonangrejo Tahun Pelajaran 2014/2015 

No. Kelas 

Keseluruhan 

L P Jumlah ABK 

1. I 24 21 45 4  

2. II 17 18 35 6 

3. III A 12 17 29 0  

4. III B 10 8 18 6  

5. IV A 15 12 27 0 

6. IV B 8 5 13 2 

7 V A 8 12 20 0 
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No. Kelas 

Keseluruhan 

L P Jumlah ABK 

8 V B 14 7 21 5   

9 VI 17 18 35 6 

Jumlah 125 118 243 29 
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Lampiran 16 

 

PRESTASI SD NEGERI BONANGREJO 

 

Tabel 4.4 

Prestasi yang Didapat di Bidang Olimpiade oleh SD Negeri Bonangrejo pada 

Tahun Pelajaran 2011/2012 

No Bidang Tingkat 

1. 
Juara II Lomba Olimpiade MIPA Mata 

pelajaran IPA 

Kecamatan 

2. 
Juara III Lomba Olimpiade MIPA Mata 

pelajaran Matematika 

Kecamatan 

 

Tabel 4.5 

Prestasi yang Didapat di Bidang Mata Pelajaran oleh SD Negeri Bonangrejo pada 

Tahun Pelajaran 2011/2012 

No Bidang Tingkat 

1. Juara I Cerdas Cermat Kecamatan 

2. Juara I Lomba Siswa Berprestasi Putra Kecamatan 

3. Juara II Lomba Siswa Berprestasi Putri Kecamatan 

 

Tabel 4.6 

Prestasi yang Didapat di Bidang Olimpiade oleh SD Negeri Bonangrejo pada 

Tahun Pelajaran 2011/2012 

 No Bidang Tingkat 

1. Juara I Lomba Olimpiade MIPA Mata 

pelajaran IPA 

Kecamatan 
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Tabel 4.7 

Prestasi yang Didapat di Bidang Mata Pelajaran oleh SD Negeri Bonangrejo pada 

2011/2012 

 No Bidang Tingkat 

1. Juara II Lomba Cerdas Cermat Kecamatan 

2. Juara I Lomba Siswa Berprestasi Putri Kecamatan 

 

Tabel 4.8 

Prestasi yang Didapat di Bidang Olimpiade oleh SD Negeri Bonangrejo pada 

2011/2012 

No Bidang Tingkat 

1. Juara II Lomba Olimpiade MIPA Mata 

pelajaran IPA 

Kecamatan 

2. Juara II Lomba Olimpiade MIPA Mata 

pelajaran Matematika 

Kecamatan 

 

Tabel 4.9 

Prestasi yang Didapat di Bidang Mata Pelajaran oleh SD Negeri Bonangrejo pada 

Pelajaran 2011/2012 

No Bidang Tingkat 

1. Juara II Lomba Cerdas Cermat Kecamatan 

2. Juara I Lomba Siswa Berprestasi Putra Kecamatan 

3. Juara I Lomba Siswa Berprestasi Putri Kecamatan 
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Tabel 4.10 

Prestasi di Bidang Seni SD Negeri Bonangrejo pada Tahun Pelajaran 2011/2012  

No Bidang Tingkat 

1.  Juara I Cerita Rakyat Putri Kecamatan 

2.   Juara I Cerita Rakyat Putri Kabupaten 

3.  Juara I Lomba Khitobah Putri Kecamatan 

4.  Juara I FLS2N Cabang Pidato Bahasa 

Indonesia 

Kecamatan 

5.  Juara III FLS2N Cabang Pidato Bahasa 

Indonesia 

Kabupaten 

6.  Juara I FLS2N Cabang Membatik Kecamatan 

7.  Juara III FLS2N Cabang Menyanyi Tunggal Kecamatan 

8.  Juara I FLS2N Cabang Cipta Tari Kecamatan 

9.  Juara I FLS2N Cabang Cipta Tari Kabupaten 

10.  Juara III Lomba Dokter Kecil Kecamatan 

11.  Juara III Lomba Bahasa Jawa Kecamatan 

 

 

Tabel 4.11 

Prestasi di Bidang Olahraga SD Negeri Bonangrejo pada Tahun Pelajaran 

2011/2012 

No Bidang Tingkat 

1. Juara I Lomba Tata Upacara Sekolah Kecamatan 

2. Juara II Lomba Tata Upacara Sekolah Kabupaten 

3. Juara I POPDA Cabang Basket Putri Kecamatan 
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No Bidang Tingkat 

4. Juara III POPDA Cabang Basket Putri Kabupaten 

5. Juara III Lomba Dokter Kecil Kecamatan 

6. Juara I Lomba PBB Kecamatan 

 

Tabel 4.12 

Prestasi di Bidang Seni SD Negeri Bonangrejo pada Tahun Pelajaran 2012/2013 

No Bidang Tingkat 

1.  Juara I Cerita Rakyat Putri Tingkat Kecamatan 

2.  Juara II Cerita Rakyat Putri Kabupaten 

3.  Juara I Cerita Islami Kecamatan 

4.  Juara II Lomba Khitobah Putri Kecamatan 

5.  Juara I Lomba Komputer Islami Putra Kecamatan 

6.  Juara III Lomba Komputer Islami Putri Kecamatan 

7.  Juara III FLS2N Cabang Pidato Bahasa 

Indonesia 

Kecamatan 

8.  Juara I FLS2N Cabang Pantomim Kecamatan 

9.  Juara II FLS2N Cabang Menyanyi Tunggal Kecamatan 

10.  Juara I FLS2N Cabang Cipta Tari Kecamatan 
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Tabel 4.13 

Prestasi di Bidang Olahraga SD Negeri Bonangrejo pada Tahun Pelajaran 

2012/2013 

No Bidang Tingkat 

1. Juara I Lomba Tata Upacara Sekolah Kecamatan 

2. Juara II Lomba Senam Ayo Bersatu Kecamatan 

3. Juara I POPDA Cabang Basket Putri Kecamatan 

4. Juara II POPDA Cabang Basket Putri Kabupaten 

5. Juara II POPDA Cabang Bulutangkis Putri Kecamatan 

6. Juara III POPDA Cabang Bulutangkis Putra Kecamatan 

 

Tabel 4.14 

Prestasi di Bidang Seni SD Negeri Bonangrejo pada Tahun Pelajaran 2013/2014  

No Bidang Tingkat 

1.  Juara I Cerita Islami Kecamatan 

2.  Juara I Lomba Khitobah Putri Kecamatan 

3.  Juara I Lomba Khitobah Putra Kecamatan 

4.  Juara I FLS2N Cabang Pantomim Kecamatan 

5.  Juara III FLS2N Cabang Pantomim Kabupaten 

6.  Juara II FLS2N Cabang Menyanyi Tunggal Kecamatan 

7.  Juara I FLS2N Cabang Cipta Tari Kecamatan 

8.  Juara I FLS2N Cabang Cipta Tari Kabupaten 
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No Bidang Tingkat 

1.  Juara II FLS2N Cabang Cipta Puisi Kecamatan 

2.  Juara I FLS2N Cabang Pidato B. Indonesia Kecamatan 

 

Tabel 4.15 

Prestasi di Bidang Olahraga SD Negeri Bonangrejo pada Tahun Pelajaran 

2013/2014 

No Bidang Tingkat 

1. Juara I Lomba Tata Upacara Sekolah Kecamatan 

2. Juara I POPDA Cabang Basket Putri Kecamatan 

3. Juara II POPDA Cabang Basket Putra Kecamatan 

4. Juara II POPDA Cabang Bulutangkis Putri Kecamatan 
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Lampiran 17 
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Lampiran 18 

 

 

 


