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SARI 

Sitopu, Ryanto. 2015.  Kreativitas Guru TK Dalam Pembelajaran Seni 

Musik di TK Pertiwi 34 Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Universitas 

Negeri Semarang, Pembimbing: Drs. Slamet H, M, Sn. 

Kata kunci: Kreativitas Guru, Pembelajaran, Seni Musik. 

  Kreativitas guru sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, tetapi  

fasilitas dan tenaga pendidik juga sangat berpengaruh. Guru di Tk Pertiwi 34 

Patemon berlatar belakang bukan dari pendidikan seni musik. Peneliti tertarik 

untuk meneliti kreativitas guru di TK Pertiwi 34 karena seorang guru yang bukan 

dari pendidikan seni musik dapat mengembangkan kreativitas dan mengajarkan 

kepada para siswa dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti menarik permasalahan: 

(1) kreativitas guru dalam pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34. (2) faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat kreativitas guru dalam pembelajaran 

seni musik di TK Pertiwi 34. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan kreativitas guru dan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat kreativitas guru. Penelititan ini dapat bermanfaat untuk guru, 

sekolah, bagi pengamat seni, dan dapat memberikan informasi mengenai 

kreativitas guru. 

Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka, teknik 

analisis data meliputi reduksi, penyajian dan verifikasi data. Peneliti dalam 

melakukan teknik keabsahan data menggunakan trianggulasi. 

  Berdasarkan penelitian, kreativitas guru dalam pembelajaran seni musik 

meliputi: mampu mengubah syair menggunakan lagu yang sudah ada dengan cara 

menentukan lagu dan menentukan tema syair lagu. Mampu membuat lagu 

sederhana dengan cara menentukan tema lagu, membuat lirik lagu, membuat 

melodi lagu. Mampu mengajarkan pola ritmis sederhana, dan mampu membuat 

alat musik ritmis sederhana dengan menggunakan batok kelapa. Pembelajaran 

seni musik yang ada di TK Pertiwi 34 Patemon, mempunyai beberapa faktor 

pendukung dan penghambat kreativitas guru. Faktor pendukung diantara lain 

refrensi buku, sarana dan prasarana, orang tua dan lingkungan. Sedangkan faktor 

penghambat meliputi keterbatasan dana, kemampuan guru, dan media 

pembelajaran.  

 Saran peneliti agar guru diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dalam 

pembuatan media pembelajaran, serta guru mampu menguasai media 

pembelajaran agar siswa tidak terlalu jenuh dalam meghadapi pembelajaran seni 

musik. 

 

 

 



ix 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL......................................................................................... i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEBIMBING……………………................... 

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN ............................................... 

ii 

iii 

HALAMAN PERNYATAAN.......................................................................... iv 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN............................................... V 

KATA PENGANTAR....................................................................................... Vi 

SARI.................................................................................................................. viii 

DAFTAR ISI..................................................................................................... 

DAFTAR SKEMA DAN TABEL.................................................................... 

Ix 

xii 

DAFTAR GAMBAR………............................................................................ xiii 

DAFTAR LAMPIRAN..................................................................................... Xiv 

BAB 1 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah...................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah................................................................................ 3 

1.3 Tujuan Penelitian................................................................................. 3 

1.4 Manfaat Penelitian............................................................................... 4 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi.............................................................. 5 

BAB 2 LANDASAN TEORI  

2.1 Kreativitas........................................................................................... 7 

      2.1.1 Ciri-Ciri Kreativitas………......................................................... 

      2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas......................... 

             2.1.3 Komponen Kreativitas................................................................ 

2.2 Pembelajaran Seni Musik Untuk Anak Usia Dini............................... 

      2.2.1 Pengertian Belajar....................................................................... 

8 

9 

9 

10 

11 



x 

 

      2.2.2 Pengertian Mengajar................................................................... 

      2.2.3 Pengertian Pembelajaran............................................................. 

      2.2.4 Ciri-Ciri Pembelajaran................................................................ 

      2.2.5 Pembelajaran Seni Musik Untuk Anak Usia Dini...................... 

12 

14 

15 

16 

2.3 Guru TK (Taman Kanak-Kanak)......................................................... 20 

      2.3.1 Pengertian Guru.......................................................................... 

      2.3.2 Pengertian TK (Taman Kanak-Kanak)....................................... 

20 

21 

BAB 3 METODE PENELITIAN  

3.1 Pendekatan Penelitian......................................................................... 23 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian............................................................ 23 

3.3 Sumber Data....................................................................................... 23 

3.4 Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 

3.3.1 Observasi.................................................................................... 

3.3.2 Wawancara................................................................................. 

3.3.3 Dokumentasi.............................................................................. 

3.3.4 Studi Pustaka............................................................................. 

24 

24 

25 

26 

27 

3.5 Teknik Keabsahan Data........................................................................ 

3.5.1 Sumber....................................................................................... 

3.5.2 Metode Pengamatan................................................................... 

3.5.3 Teori........................................................................................... 

27 

28 

28 

29 

3.6 Teknik Analisis Data............................................................................. 

3.5.1 Reduksi Data.............................................................................. 

3.5.2 Sajian Data................................................................................. 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi....................................... 

29 

30 

31 

32 

BAB 4 HASIL PENELITIAN   

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian............................................... 

4.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang............................................ 

4.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang......................................... 

4.1.3 Profil Kecamatan Gunung Pati.................................................. 

4.1.4 Kelurahan Patemon................................................................... 

33 

33 

36 

37 

38 



xi 

 

4.2 Profil TK Pertiwi 34 Patemon .............................................................. 

4.2.1 Lokasi TK Pertiwi 34 Patemon.................................................... 

4.2.2 Visi dan Misi................................................................................ 

4.2.3 Keadaan Sekolah......................................................................... 

4.2.4 Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah............................................... 

4.2.5 Prestasi Sekolah........................................................................... 

39 

39 

41 

41 

44 

45 

4.3 Kreativitas Guru TK Pertiwi 34 Patemon............................................... 

4.3.1 Mampu Mengubah Syair Lagu Menggunakan Lagu yang Sudah 

Ada............................................................................................... 

4.3.1.1 Menentukan Lagu............................................................. 

4.3.1.2 Menentukan Tema Syair Lagu......................................... 

4.3.2 Mampu Membuat Lagu Sederhana.............................................. 

4.3.2.1 Menentukan Tema Lagu.................................................. 

4.3.2.2 Membuat Lirik atau Syair Lagu....................................... 

4.3.2.3 Membuat Melodi Lagu..................................................... 

4.3.3 Mampu Membuat Alat Musik Sederhana.................................... 

4.3.4 Mampu Mengajarkan Pola Ritmis Sederhana.............................. 

46 

 

47 

48 

52 

53 

53 

54 

56 

58 

60 

4.4 Fakto Pendukung dan Faktor Penghambat............................................. 

4.4.1 Faktor Pendukung...................................................................... 

4.4.1.1 Faktor Internal......................................................................... 

4.4.1.2 Faktor Eksternal...................................................................... 

4.4.2 Faktor Penghambat.................................................................... 

63 

63 

63 

63 

66 

BAB 5 PENUTUP  

6.1 Simpulan................................................................................................ 

6.2 Saran...................................................................................................... 

70 

71 

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................... 72 

LAMPIRAN………......................................................................................... 75 

 

 

 



xii 

 

DAFTAR SKEMA DAN TABEL 

Skema 3.1 Analisis Data Kualitatif................................................................... 

Skema 4.1 Susunan Pengurus TK Pertiwi 34 Patemon..................................... 

32 

44 

Tabel 4.1 16 Kecamatan di Wilayah Kota Semarang....................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 4.1 Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang........................... 37 

Gambar 4.2 Kantor Kelurahan Patemon........................................................... 39 

Gambar 4.3 Gedung TK Pertiwi 34 Patemon................................................... 40 

Gambar 4.4 Denah Lokasi TK Pertiwi 34 Patemon.........................................  40 

Gambar 4.5 Taman Bermain Anak-nak di TK Pertiwi 34 Patemon................. 42 

Gambar 4.6 Keadaan Ruangan Kelas di TK Pertiwi 34 Patemon..................... 43 

Gambar 4.7 Anak-anak TK Pertiwi 34 Patemon sedang berkumpul 

                    Mengikuti Lomba Rebana di RRI Semarang................................ 

 

46 

Gambar 4.8 Syair Asli dari Lagu Satu Dua Tiga............................................... 48 

Gambar 4.9 Syair Asli dari Lagu Pelangi-Pelangi............................................. 49 

Gambar 4.10 Syair Asli dari Lagu Balonku....................................................... 49 

Gambar 4.11 Syair yang telah diubah dari Lagu Satu Dua Tiga....................... 50 

Gambar 4.12 Syair yang telah diubah dari Pelangi-Pelangi.............................. 51 

Gambar 4.13 Syair yang telah diubah dari Lagu Balonku................................. 52 

Gambar 4.14 Lagu Ciptaan Guru TK Pertiwi 34 Patemon Beserta Motifnya... 57 

Gambar 4.15 Motif lagu “Bahagia Aku Islam”................................................. 58 

Gambar 4.16 Salah Satu Contoh Sarana dan Prasarana dalam Bentuk Alat 

Musik Ritmis yang Terbuat dari Batok Kelapa........................... 

 

59 

Gambar 4.17 Guru pada Saat Mengajar Pola Ritmis  60 

Gambar 4.18 Gambar Pola Ritmis pada Kelas A.............................................. 61 

Gambar 4.19 Gambar Pola Ritmis pada Kelas B.............................................. 62 

Gambar 4.20 Anak-anak sedang memainkan Alat Musik Rebana.................... 64 

Gambar 4.21 Peran serta Orang Tua siswa di TK Pertiwi 34 Patemon............. 65 

 



xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Instrumen Penelitian.................................................................................... 76 

2. Surat Keputusan Pembimbing..................................................................... 

3. Surat Penelitian........................................................................................... 

79 

80 

4. Transkrip Wawancara................................................................................. 81 

5. Dokumentasi............................................................................................... 84 

 

 



1 
 

 

1 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Musik adalah ungkapan pernyataan isi hati manusia yang diungkapkan 

dalam bentuk  bunyi yang teratur dengan melodi, ritme, harmoni dan timbre. 

Musik juga merupakan salah satu pembentuk kepribadian manusia. Karena musik 

itu dapat meningkatkan kreativitas, rasa estetis dan logika manusia. Pembelajaran 

musik lebih baik jika di mulai saat masih anak-anak. Karena dengan pembelajaran 

musik, tingkat kreativitas anak akan berkembang dan matang sehingga akan 

mempengaruhi kepribadian mereka saat dewasa. Kehidupan seseorang juga tidak 

lepas dari musik, tentunya musik yang didengar tidak lewat begitu saja dari diri 

individu karena musik mempunyai efek pada manusia yang dapat dihubungkan 

dengan segala sesuatu seperti fisik, emosional tingkah laku seseorang khususnya 

dalam dunia pendidikan. 

Dunia pendidikan, yang memegang kunci dalam pembangkitan dan 

pengembangan kreativitas anak adalah guru. Seorang guru yang ingin 

membangkitkan kreativitas pada anak-anak didiknya, harus terlebih dahulu 

berupaya supaya ia sendiri kreatif. Oleh karena itu, seorang guru perlu 

mengembangkan kreativitasnya sebagai upaya pembaharuan proses pembelajaran 

di sekolah. Khususnya untuk pendidikan Taman Kanak-Kanak. Tujuan 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah membantu anak didik mengembangkan 

berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, 
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sosial emosional, kemandirian kognitif, fisik motorik, dan seni untuk siap 

memasuki pendidikan dasar. Semua dirancang sebagai upaya pengembangan daya 

pikir dan peranan anak dalam hidupnya, kegiatan belajarnya dikemas dalam 

model belajar sambil bermain. 

Demi mencapai tujuan Taman Kanak-Kanak tersebut, siswa diberikan 

kesempatan untuk belajar dan diberikan kurikulum pembelajaran yang sesuai 

dengan usia pada tiap-tiap tingkatnya. Salah satunya yang berhubungan dengan 

bermusik. Di taman kanak-kanak, musik adalah salah satu wahana bagi anak 

untuk belajar mengungkapkan pikiran dan perasaan, baik sebagai perorangan 

maupun sebagai anggota kelompok. Kegiatan musik yang dilakukannya, sendiri 

atau bersama-sama, dapat membantu anak memantapkan emosi, dan 

menggunakan emosi sebaik-baiknya.  

 Bermusik pada pembelajaran Taman Kanak-Kanak merupakan suatu 

kegiatan rutin yang wajib digunakan seorang guru saat proses pembelajaran 

berlangsung. Seorang guru perlu mengembangkan bentuk kreativitas musik 

sebanyak-banyaknya, sehingga akan membantu proses pembelajaran berjalan 

dengan baik, dan membuat peserta didik berhasil dalam pencapaian tujuan 

belajarnya. 

TK Pertiwi 34 kelurahan Patemon merupakan sekolah untuk mendidik anak-

anak usia dini. Peran guru sangat penting, diperlukan kreativitas dalam melakukan 

proses pembelajaran. Seorang guru tersebut memperbanyak referensi lagu anak-

anak dan permainan anak-anak, sehingga anak-anak di TK Pertiwi 34 Patemon 

antusias dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran seni musik di 
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TK Pertiwi 34 Patemon fasilitas dan tenaga pendidik sangat kurang. Peneliti 

tertarik untuk meneliti kreativitas guru, karena guru di TK Pertiwi 34 Patemon 

yang berlatar belakang bukan dari pendidikan seni musik dapat mengembangkan 

kreativitas dan mengajarkan kepada para siswa dalam kegiatan pembelajaran seni 

musik. Melihat keterangan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  

tentang KREATIVITAS GURU TK DALAM PEMBELAJARAN SENI MUSIK 

DI TK PERTIWI 34 KELURAHAN PATEMON KECAMATAN 

GUNUNGPATI KOTA SEMARANG. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis dapat menarik 

permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana kreativitas guru dalam pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 

34 Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

1.2.2 Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kreativitas guru 

TK dalam pembelajaran seni musik di Pertiwi 34 Kelurahan Patemon 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemasalahaan yang dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1.3.1 Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kreativitas guru dalam 

pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 Kelurahan Patemon Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 
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1.3.2 Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor yang 

mendukung  dan menghambat kreativitas guru dalam pembelajaran seni 

musik di TK Pertiwi 34 Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis: 

1.4.1 Manfaat teoritis penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.2 Menambah khasanah pengetahuan dalam bidang seni khususnya pada 

 kreativitas guru dalam pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 

Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

1.4.3 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian 

 berikutnya. 

2.  Manfaat praktis 

2.1.  Dapat digunakan untuk wawasan, referensi dan dokumentasi bagi para 

 pelaku seni tentang bagaimana kreativitas guru dalam pembelajaran seni 

musik di TK Pertiwi 34 Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

2.2. Manfaat baik mahasiswa seni musik dari penelitian ini yaitu memberikan 

 ide untuk menganalisis lebih mendalam mengenai kreativitas guru. 
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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:  

1.5.1 Bagian awal skripsi berisi tentang: 

Judul skripsi, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak. 

1.5.2 Bagian isi terdiri dari: 

Bab 1 : Pendahuluan  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatpenelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 : Landasan Teori  

Berisi uraian tentang konsep-konsep teori analisis manajemen pertunjukan. 

Bab 3 : Metode Penelitian  

Berisi pendekatan penelitian, sasaran penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab 4 : Hasil Penelitian  

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

dibahas secara deskriptif kualitatif. 

Bab 5 : Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. 
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1.5.3 Bagian akhir 

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang digunakan untuk landasan teori 

serta memecahkan permasalahan dan lampiran sebagai bukti pelengkap dari hasil 

penelitian. 
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BAB 2  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kreativitas  

Kreativitas adalah dinamika yang membawa perubahan yang berarti dalam 

dunia ide, dunia seni atau struktur sosial. Menurut Rogers dalam buku karangan 

Utami Munandar, 2009: 134 mendefenisikan kreativitas sebagai suatu proses 

munculnya hasil-hasil baru ke dalam suatu tindakan. Hasil-hasil baru itu muncul 

dari sifat-sifat individu yang unik yang berinteraksi dengan individu lain, 

pengalaman maupun keadaan hidupnya. Kreativitas merupakan kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan sesuatu hal yang baru, 

cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat perlu 

diterapkan dalam diri seorang guru yang ingin berkreativitas. 

Menurut Munandar (1985: 32), kemampuan untuk membuat kombinasi 

baru, berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada merupakan definisi 

dari kreativitas. Hasil yang diciptakan tidak selalu hal-hal yang baru, tetapi juga 

dapat berupa gabungan (kombinasi) dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. 

Dari beberapa pengertian kreativitas di atas dapat dirumuskan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan yang sangat potensial yang dimiliki seseorang 

untuk menemukan sesuatu yang baru, baik yang orisinil maupun kombinasi dari 

sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru dan menarik.  
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2.1.1 Ciri-Ciri Kreativitas 

Ciri-ciri kreativitas meliputi ciri-ciri aptitude ialah ciri-ciri yang 

berhubungan dengan kognisi, dengan proses berfikir. Sedangkan ciri-ciri non 

aptitude ialah ciri-ciri yang lebih berkaitan dengan sikap atau perasaan. Kedua 

jenis kreativitas ini diperlukan agar perilaku kreatif dapat terwujud.  

Ciri-ciri kemampuan berfikir kreatif (aptitude) terdapat lima sifat yaitu 

:pertama, berpikir lancar (fluency of thinking), adalah kemampuan untuk dapat 

menghasilkan banyak gagasan atau ide. Dalam hal ini yang diperlukan kuantitas 

bukan kualitas. Kedua, berpikir luwes (fleksibel), yaitu kemampuan untuk 

memproduksi gagasan, jawaban dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ketiga, 

berpikir original, yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru, membuat 

kombinasi yang tidak lazim. Keempat, ketrampilan merinci (elaboration), yaitu 

mengembangkan suatu gagasan sehingga menjadi menarik. Kelima, ketrampilan 

menilai (mengevaluasi), yaitu meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif 

yang berbeda, menentukan patokan nilai tersendiri. 

Ciri-ciri afektif (non aptitude), diantaranya: Pertama, rasa ingin tahu, yaitu 

selalu terdorong untuk mengetahui lebih banyak, mengajukan banyak pertanyaan. 

Kedua, bersifat imajinatif, yaitu mampu membayangkan hal-hal yang belum 

pernah terjadi. Ketiga, merasa tertantang oleh kemajemukan, yaitu terdorong 

untuk mengatasi masalah yang sulit, tertantang oleh situasi yang rumit. Keempat, 

berani mengambil resiko, yakni berani memberikan jawaban meskipun belum 

tentu benar. Kelima, sifat menghargai, yaitu menghargai bimbingan dan 



9 
 

 

 

pengarahan dalam hidup, menghargai kemampuan dan bakat-bakat sendiri yang 

sedang berkembang. 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Menurut Rogers, sebagaimana dikutip Fuad Nashori dan Rahmi Diana 

Mucharam, faktor internal yang mendukung berkembangnya kreativitas adalah 

keterbukaan seseorang terhadap pengalaman sekitarnya, kemampuan 

mengevaluasi hasil yang diciptakan dan kemampuan untuk menggunakan hasil 

yang diciptakan dan kemampuan untuk menggunakan elemen dan konsep yang 

telah ada. Disamping itu faktor kepribadian juga mendukung tumbuh kembangnya 

kreativitas seseorang, salah satunya adalah asertivitas. Ciri-cirinya adalah 

kepercayaan diri, kebebasan berekspresi secara jujur, tegas dan terbuka tanpa 

mengecilkan dan mengesampingkan orang lain dan berani bertanggung jawab. 

Faktor eksternal lingkungan yang mendukung berkembangnya kreativitas adalah 

kebudayaan yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis. 

2.1.3 Komponen Kreativitas 

 Ada beberapa komponen yang membangun kreatifitas, dimana komponen 

ini merupakan unsur-unsur yang selalu terlibat dalam proses kreatifitas seseorang. 

2.1.3.1 Berpikir imajinatif  

Berpikir imajinatif adalah suatu proses pengembangan ide yang tidak atau 

belum dibatasi oleh nilai-nilai yang sudah ada. Berfikir secara imajinatif, seorang 

guru dapat secara bebas melakukan hal yang berimajinansi (membayangkan). 

Imajinasi berbeda dengan berangan-angan, karena berimajinasi memiliki tujuan 
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untuk menciptakan atau membuat sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi 

mungkin. 

2.1.3.2 Keahlian  

Kreatifitas harus memiliki unsur keahlian, dimana tanpa keahlian, suatu 

ide atau gagasan bisa diwujudkan dan tidak hanya sebatas ide saja. Seorang guru 

tentu harus melibatkan keahlian dalam mengajarkan kepada siswa-siswi untuk 

bisa mewujudkan suatu ide yang kreatif dalam pembelajaran. 

2.1.3.3 Motivasi  

Motivasi di sini bisa motivasi yang berasal dari luar (ekstrinsik) maupun 

motivasi dari dalam (intrinsik). Seseorang biasanya bisa menjadi seseorang yang 

kreatif apabila ia didukung oleh suasana atau kondisi lingkungan yang kondusif 

yang bisa memberikan dukungan moril maupun materil baginya untuk 

menciptakan sesuatu. Seorang guru, sebelum menyusun sebuah pembelajaran, 

biasanya mempelajari buku-buku yang akan diajarkan untuk memperkaya ide-ide 

pada saat pembelajaran. Selain itu, kondisi internal seseorang juga sangat 

mempengaruhi kreativitas. Guru yang sedang dalam keadaan mood, akan mudah 

menghasilkan ide-ide baru untuk model pembelajarannya, karena susasana 

hatinya mendukung. Sebaliknya, jika tidak, maka guru akan sulit untuk 

mengembangkan ide-ide yang akan diajarkan. 

2.2 Pembelajaran Seni Musik Untuk Anak Usia Dini 

Pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru, penyusun materi, 

spesialis kurikulum, dan yang lainnya, yang tujuannya adalah untuk 

mengembangkan rencana yang baik dalam mendukung pembelajaran. Sistem 
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pembelajaran yang disusun ditujukan bagi sekolah negeri maupun umum, industri 

atau instalasi pelatihan pelayanan publik (Gagne 1979: 19). 

Pembelajaran tidak akan terlepas dari pokok bahasan mengenai hakikat 

belajar mengajar karena dalam setiap proses pembelajaran terjadi peristiwa belajar 

mengajar. Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar 

mengajar karena pembelajaran pada hakikatnya adalah aktivitas belajar antara 

guru dan siswa (Utuh, 1987:9). 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Hakikat belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar dapat terwujud dalam 

berbagai bentuk antara lain: perubahan pengetahuan, pemahaman, persepsi, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, dan perubahan aspek aspek lain yang ada 

dalam diri individu. Perubahan tersebut terbagi dalam diri individu. Perubahan 

tersebut bersifat konstan dan berbekas (Wingkel, 1984:36). Belajar terbagi dalam 

dua (2) pandangan, yaitu pandangan tradisional dan modern (Wingkel dalam 

Hamalik, 1985:27). 

Menurut pandangan tradisional, belajar adalah usaha untuk memperoleh 

sejumlah ilmu pengetahuan, maka dia akan mendapat kekuasaan. Sebaliknya 

siapa yang tidak mempunyai pengetahuan atau bodoh, dia akan dikuasai orang 

lain. Pandangan ini juga disebut pandangan Intelektualitas. Intelektualitas, terlalu 

menekankan pada perkembangan otak. Untuk memperoleh pengetahuan, siswa 

harus mempelajari berbagai pengetahuan. Dalam hal ini buku pelajaran atau buku 

bacaan menjadi sumber pengetahuan yang utama. Sehingga sering ditafsirkan 
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bahwa belajar berarti mempelajari buku bacaan, sedangkan pada pandangan 

modern, belajar adalah proses perubahan tingkah laku karena adanya interaksi 

dalam lingkungannya. Maksudnya adalah bahwa seseorang dinyatakan dalam 

kegiatan belajar setelah ia memperoleh hasil, yaitu perubahan tingkah laku 

contohnya dari tidak tahu menahu, menjadi tahu, dari yang tidak mengerti, 

menjadi mengerti. Pada prinsipnya perubahan tingkah laku tersebut adalah 

perubahan kepribadian pada diri seseorang. 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan 

(Muhibbin Syah 1995:93). Teori belajar menurut Syah berarti perubahan yang 

terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang 

dilakukan dengan sengaja dan disadari atau dengan kata lain bukan secara 

kebetulan (1995:115). 

2.2.2 Pengertian Mengajar 

Mengajar adalah suatu usaha guru untuk memimpin siswa ke arah 

perubahan, dalam arti kemajuan proses perkembangan jiwa dan sikap pribadi pada 

umumnya (Ahmadi, 1985:32). Menurut Alvin (dalam Roestijah, 1982:13), 

mengajar merupakan aktivitas guru membimbing siswa untuk dapat mengubah 

dan mengembangkan skil–attitude, idea, appreciation, dan knowledge. 

Mengajar dan mendidik merupakan tugas yang mulia karena itu sebagai 

seorang guru atau pengajar harus mempunyai cinta kasih terhadap sesama dan 

mempunyai kesenangan serta kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Hal 

ini disebabkan karena siswa selalu membutuhkan bantuan. Artinya siswa tidak 
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boleh dibiarkan begitu saja, sehingga akan berkembang dan tumbuh seorang diri. 

Mereka perlu dibimbing ke arah kedewasaan. Hal ini seperti diungkapkan oleh 

Bernadip (dalam Suryabrata, 1993:72), “Mendidik adalah membawa siswa dalam 

tanggung jawab ke arah kedewasaan”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa siswa 

perlu diberi motivasi motivasi dengan cara memberikan contoh, penjelasan 

penjelasan, serta tuntunan tutunan yang baik agar siswa dapat dengan mudah 

meniru dan merasakanya. 

Unsur yang berperan dalam belajar mengajar yaitu unsur siswa, guru, 

tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi (Tarigan dalam Ismadji dan 

Purwanto, 1989:148). Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk 

menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan 

memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar (Sardiman, 1989:46). 

Mengajar bukan lagi suatu penyampaian pengetahuan belaka, namun lebih luas 

lagi bahwa mengajar merupakan suatu aktivitas memadukan secara integrative 

dari sejumlah komponen yang terkandung dalam perbuatan mengajar dalam 

rangka membimbing anak didik ke arah perubahan tingkah laku sesuai kebutuhan 

individu atau kebutuhannya sebagai anggota masyarakat 

Menurut Jazuli (2010: 133), pembelajaran merupakan proses usaha yang 

dilakukan untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. 

Pembelajaran  dalam konteks ini berfokus pada anak, tidak terbatas di dalam kelas 

saja, dan mencngkup semua kondisi dan peristiwa yang mempunyai pengaruh 

terhadap proses pembelajaran. 
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Pembelajaran adalah interaksi guru dan siswa yang melakukan proses 

belajar yang didalamnya terdapat kegiatan operasi formal, prediksi, 

eksperimentasi, dan eksplanasi serta membelajarkan siswa dalam belajar 

bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, ketrampilan, dan 

sikap (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 38). 

2.2.3 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Darsono dkk. (2000:24) pembelajaran bisa dibedakan menjadi dua 

yaitu pembelajaran secara umum dan pembelajaran secara khusus. Pengertian 

pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. 

Pengertian pembelajaran secara khusus menurut Darsono dkk. (2000:24-25) 

dapat dilihat dari beberapa aliran psikologis seperti dibawah ini: 

2.2.3.1 Aliran Behavioristik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi hubungan stimulus 

dengan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan, dan setiap latihan 

yang berhasil perlu diberi hadiah atau reinforcement (penguatan). 

2.2.3.2 Aliran Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. Ini 

sesuai dengan aliran belajar kognitif yang menekankan pada kemampuan kognisi 

(mengenal) pada individu yang belajar. 
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2.2.3.3 Aliran Gestalt 

Pembelajaran menurut Gestalt adalah usaha guru untuk memberikan materi 

pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya 

menjadi suatu gestalt (pola bermakna). Bantuan guru diperlukan untuk 

mengaktualkan potensi dan mengorganisir yang terdapat dalam diri siswa. Jadi 

dengan kata lain guru dituntut untuk membimbing siswa agar bisa lebih mudah 

menerima materi yang diajarkan oleh guru, sehingga bisa belajar dengan baik. 

Guru harus memberikan contoh ketika mengajarkan materi kepada siswa, 

sehingga siswa bisa memahami apa yang sedang diajarkan oleh guru. 

2.2.3.4 Aliran Humanistik 

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih 

bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

 Pembahasan mengenai hakikat pembelajaran tidak akan terlepas dari 

pembahasan mengenai belajar dan mengajar. Pendapat tersebut sesuai dengan 

pendapat Utuh (1987:9) yang menyatakan bahwa pembelajaran hakikatnya adalah 

aktivitas belajar dan mengajar antara guru dan siswa di bawah interaksi edukatif. 

2.2.4 Ciri-Ciri Pembelajaran 

Ada tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, ialah : 

2.2.4.1 Rencana, ialah penataan ketenagaan, material dan prosedur, yang 

merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu rencana khusus. 
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2.2.4.2 Kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial, 

dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem pembelajaran. 

2.2.4.3 Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak 

dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia 

dan sistem yang alami (natural). Tujuan utama sistem pembelajaran agar siswa 

belajar. Tugas seorang perancang sistem ialah mengorganisasi tenaga, material, 

dan prosedur agar siswa belajar secara efisien dan efektif. Dengan proses 

mendesain sistem pembelajaran  si perancang membuat rancangan untuk 

memberikan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan sistem pembelajaran 

tersebut. (Oemar Hamalik 2013: 66). 

2.2.5 Pembelajaran Seni Musik Untuk Anak Usia Dini 

Menurut Jamalus (1988: 1) musik adalah suatu hasil karya seni bunyi 

dalam bentuk lagu atau komponis-komponis musik yang mengungkapkan pikiran 

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

harmoni, bentuk atau struktur dan ekspresi sebagai satu kesatuan. 

Unsur-unsur musik tersebut dijelaskan sebagai berikut :  

1. Harmoni adalah gabungan beberapa nada yang dibunyikan secara serempak 

atau berurutan walaupun tinggi rendah nada tidak sama. 

2. Irama adalah bunyi atau kelompok bunyi dengan bermacam-macam panjang 

pendeknya not dan tekanan atau aksen pada not. Irama dapat pula diartikan 

sebagai ritme, yaitu susunan panjang pendeknya nada dan tergantung pada nilai 

titi nada. 
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3. Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang 

terdengar berurutan serta bersama dengan mengungkapkan suatu gagasan 

(Jamalus, 1988: 16). 

4. Bentuk lagu atau struktur lagu adalah susunan atau hubungan antara unsur-

unsur musik dalam suatu lagu, sehingga menghasilkan komposisi lagu yang 

bermakna (Jamalus, 1988: 35). 

5. Tanda tempo adalah kecepatan dalam memainkan lagu dan perubahan-

perubahan dalam kecepatan lagu tersebut. 

6. Ekspresi adalah suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, 

dinamik, dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik yang diwujudkan oleh 

seniman musik penyanyi yang disampaikan pada pendengarnya (Jamalus, 

1988: 38) 

Menurut Schellenberg (2003) musik dapat menghubungkan sederatan 

keterampilan kognitif. Anak-anak yang sudah ambil bagian dalam pendidikan 

musik selama satu tahun memiliki peningkatan kecerdasan umum. Peningkatan ini 

berkaitan dengan periode perhatian terpusat, hafalan, dan konsentrasi yang 

diperlukan saat mendengarkn musik, bermuusik, atau menciptakan musik. 

Pelaksanaan pembelajaran seni musik sangat bergantung pada komponen-

komponen yang mempengaruhi proses pembelajaran, antara lain: siswa, guru, 

tujuan yang hendak dicapai, materi yang diajarkan, metode penyampaian, media, 

dan evaluasi. Teori-teori dalam sub bidang studi seni musik salain dapat 

menambah pengetahuan siswa juga dapat melatih kepekaan rangsangan terhadap 
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keindahan, sebagai bagian dari pendidikan sikap dalam mengapresiasikan suatu 

karya seni. 

Pembelajaran anak usia dini pada hakikatnya anak belajar melalui bermain, 

oleh karena itu pembelajaran pada pada anak usia dini pada dasarnya adalah 

bermain sambil belajar, artinya anak belajar melalui cara-cara yang 

menyenangkan, aktif dan bebas. Bebas artinya tidak didasarkan pada perintah atau 

target orang lain serta memiliki keleluasaan kapan mulai dan kapan berakhir. 

Sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif dalam melakukan 

berbagai ekplorasi terhadap lingkungannya, maka aktivitas bermain merupakan 

bagian dari proses pembelajaran. 

Pengalaman musik adalah pusat lingkungan tempat anak belajar secara 

menyeluruh. Sehubungan dengan itu, guru setidaknya memperhatikan beberapa 

hal berikut bila merencanakan kegiatan pembelajaran musik, yaitu bahwa anak; 

belajar sesuatu melalui perbuatan dan dengan alat bantu; mengungkapkan pikir 

dan rasa melalui tindakan, karena kemampuan anak masih terbatas; mengenal 

unsur pokok musik dengan mengulang-ulang; memiliki aktivitas tinggi dan rasa 

ingin tahu yang besar (AT. Mahmud, 1990: 77). 

Menurut AT. Mahmud (1990: 55) mendeskripsikan bahwa kegiatan musik 

dapat meletakkan dasar bagi perkembangan minat dan bakat musik anak 

selanjutnya. Perkembangan itu sendiri tidak terlepas dari sejauh mana anak 

memperoleh pengelaman musik secara langsung. Uraian berikut ini menjelaskan 

beberapa kemungkinan pengalaman musik yang dapat diberikan pada anak, 

dengan segala segi yang melatar belakanginya antara lain : 
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2.2.5.1 Nyanyian anak-anak 

 Nyanyian adalah salah satu perwujudan bentuk pernyataan atau pesan yang 

memiliki daya menggerakkan hati, berwawasan citarasa keindahan, citarasa 

estetika yang dikomunikasikan. Oleh karena itu, nyanyian memiliki fungsi sosial. 

2.2.5.2 Bernyanyi  

2.2.5.2.1 Bernyanyi bersama  

 Bernyanyi adalah kegiatan musik yang fundamental, karena anak dapat 

mendengar melalui inderanya sendiri; menyuarakan beragam tinggi nada dan 

irama musik dengan suaranya sendiri. Dengan mengajak anak bernyanyi bersama, 

kita memberi anak pengalaman yang berharga lagi menyenangkan, yang 

dilakukan bersama-sama. 

2.2.5.2.2 Mengajarkan nyanyian 

 Anak taman kanak-kanak belajar bernyanyi dengan cara meniru atau 

pembiasaan. Sementara langkah mengajarkan nyanyian pada umumnya ada dua, 

yaitu; pertama, membangun minat anak terlebih dahulu melalui tanya jawab yang 

mengacu kepada isi dan maksud nyanyian; kedua, mengembangkan pembelajaran 

sesuai dengan daya tangkap anak. 

2.2.5.3 Bunyi dan gerak 

 Anak menyukai gerak, dan senang melakukan aneka gerak yang dibuatnya 

sendiri. Gerak adalah alat yang penting bagi anak untuk mengungkapkan dirinya 

melalui musik. Semua bisa berperan serta; tiap anak dapat berbuat menurut 

tingkat kemampuannya sendiri. 
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2.2.5.4 Ungkapan Ritmik 

 Ungkapan ritmik, ungkapan berirama, dapat diamati pada kegiatan dan 

perbuatan anak setiap hari. 

2.2.5.5  Praktik pola irama iringan 

 Pola irama iringan dapat disusun berdasarkan pola irama tertentu yang 

terdapat pada nyanyian. Dilakukan secara terpimpin, dan sesuai dengan daya nalar 

anak, dimulai dengan pola irama iringan terkecil. 

2.2.5.6 Alat musik perkusi 

 Alat musik perkusi pada proses pembelajaran adalah alat yang dapat 

menyampaikan pesan musik pada anak. 

2.2.5.7 Apresiasi musik 

 Apresiasi musik di taman kanak-kanak erat kaitanya dengan nyanyian, alat 

musik dan gerak jasmaniah. Jarang dapat dipisahkan satu dengan yang lain antara 

bernyanyi, alat musik, serta gerak jasmaniah pada apresiasi musik.  

2.3 Guru TK (Taman Kanak-Kanak) 

2.3.1 Pengertian Guru 

Guru secara harfiahnya adalah "berat", adalah seorang pengajar suatu ilmu. 

Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik. 

Guru adalah satu faktor kunci keberhasilan proses belajar mengajar. Guru 

menjadi panutan yang ditiru dan dicontoh sekaligus menjadi sumber belajar, oleh 

karena itu segala gerak geriknya akan menjadi pedoman bagi peserta didik. Guru 

http://id.wikipedia.org/wiki/Harfiah
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
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yang kreatif memiliki dorongan keras untuk mewujudkan ide-ide yang telah 

diperolehnya agar menjadi kenyataan, sesungguhnya kreativitas dapat mendorong 

seseorang memiliki semangat kerja (Sungkowo 2004:52). 

2.3.2 Pengertian TK (Taman Kanak-Kanak) 

Menurut Hurlock dalam  Prayetno (2012) para pendidik menyebut tahun-

tahun awal masa kanak-kanak sebagai usia prasekolah untuk membedakannya dari 

saat dimana anak dianggap cukup tua, baik secara fisik dan mental, untuk 

menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. 

Anak yang mengikuti taman kanak-kanak juga dinamakan anak-anak prasekolah. 

Awal masa kanak-kanak, baik di rumah maupun di lingkungan prasekolah 

merupakan masa persiapan. 

Menurut Patmonodewo dalam Prayetno (2012) Anak prasekolah adalah 

mereka yang berusia antara tiga sampai enam tahun. Anak prasekolah adalah 

pribadi yang mempunyai berbagai potensi. Taman Kanak-Kanak (TK) adalah 

salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan 

dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar. 

Menurut Patmonodewo 1995: 28 mengemukakan ciri-ciri anak TK, 

diantaranya adalah: 

2.3.2.1 Ciri Fisik 

Penampilan maupun gerak-gerik anak TK mudah dibedakan dengan anak 

yang berada dalam tahapan sebelumnya. Anak TK umumnya sangat aktif, mereka 

telah menguasai penguasaan (control) terhadap tubuhnya dan sangat menyukai 

kegiatan yang dilakukan sendiri. Berikan kesempatan pada anak untuk berlari, 



22 
 

 

 

memanjat, dan melompat. Usahakan kegiatan-kegiatan tersebut sebanyak 

mungkin sesuai kebutuhan anak dan selalu dibawah pengawasan guru. 

2.3.2.2 Ciri sosial pada anak TK 

Anak TK biasanya mudah bersosialisasi dengan orang disekitarnya. 

Umumnya anak memiliki satu atau dua sahabat, tetapi sahabat ini cepat berganti. 

Mereka umunya dapat cepat menyesuaikan diri secara social. Mereka mau 

bermain dengan teman. Sahabat yang dipilih biasanya yang sama jenis 

kelaminnya, tetapi kemudian berkembang sahabat yang terdiri dari jenis kelamin 

yang berbeda. Kelompok bermainnya cenderung kecil dan tidak terlalu 

terorganisasi secara baik, oleh karena itu kelompok tersebut cepat berganti-ganti. 

2.3.2.3 Ciri emosional pada anak TK 

Anak cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. 

Mereka seringkali memperebutkan perhatian guru dan berebut makanan atau 

mainan. Iri hati pada anak TK sering terjadi. Mereka seringkali memperebutkan 

perhatian guru.  

2.3.2.4 Ciri Kognitif pada anak TK 

Anak TK umumnya telah terampil dalam berbahasa. Sebagian besar dari 

mereka sering berbicara, khususnya dalam kelompoknya. Sebaiknya anak 

diberikan kesempatan untuk berbicara. Sebagian dari mereka perlu dilatih untuk 

menjadi pendengar yang baik. Kompetensi anak perlu dikembangkan melalui 

interaksi, minat, kesempatan, mengagumi dan kasih sayang.  
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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif 

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

obyek, suatu set kondisi atau sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1990:3) 

mendeskripsikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 1990:6). 

Fokus dalam penelitian ini adalah mengurai tentang kreativitas guru TK 

dalam pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 Kelurahan Patemon Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, karena fokusnya adalah kreativitas musik. 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di TK Pertiwi 34 Kelurahan Patemon 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Sasaran penelitian ini adalah kreativitas 

guru TK dalam pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 Kelurahan Patemon 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek atau bahan yang dapat 

memberikan informasi mengenai tujuan penelitian. Sumber data yang diperoleh 
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bersifat tertulis maupun lisan. Data tertulis meliputi buku, majalah, laporan 

penelitian, kamus, serta jurnal. Data yang bersifat lisan meliputi wawancara 

dengan guru pengajar TK Pertiwi 34 kelurahan patemon kecamatan gunungpati 

semarang. Data data yang berhubungan dengan kegiatan siswa yaitu berupa foto 

kegiatan belajar mengajar, partitur pembelajaran dan lain sebagainya. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk 

keperluan penelitian, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan 

standar untuk mengolah data yang diperlukan (Nazir, 1985: 21). Dalam penelitian 

ini data dikumpulkan dengan teknik : 

3.4.1 Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan berbagai indera tanpa pertolongan alat standar untuk keperluan 

tersebut. Menurut Arikunto (1993:123) metode observasi atau pengamatan 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera. Dalam penelitian ini observasi dilakukan 

dengan cara mengamati kreativitas guru dalam pembelajaran seni musik di TK 

Pertiwi 34 kelurahan patemon gunungpati kota semarang.  

Observasi langsung ini dilakukan untuk mendapatkan secara langsung data-

data tentang kreativitas guru TK dalam pembelajaran seni musik  yang dibutuhkan 

selama berlangsungnya kegiatan yang diamati tersebut. Selain mengamati 

kegiatan dari observasi langsung ini penulis dapat langsung menentukan Ibu Siti 

Purwanti selaku guru di TK Pertiwi 34 Patemon yang dianggap mampu menjadi 
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narasumber dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan penulis. Peneliti akan 

melakukan pengambilan data berupa foto-foto dan video saat proses pembelajaran 

berlangsung yang berada di TK Pertiwi 34 Patemon. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara (Interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara 

(Interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 

1993:145). Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan 

konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, 

aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, keterlibatan, dan sebagainya. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu mengenai kreativitas guru TK dalam 

pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 Kelurahan Patemon Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(be interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Pertanyaan secara khusus ditujukan kepada informan peneliti Siti Purwanti  

selaku guru TK Pertiwi 34 Patemon. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti kepada narasumber (1) Cara guru menyampaikan materi 

kepada murid, (2) Apa yang dilakukan guru saat pembelajaran seni musik, (3) 

Metode apa yang diterapkan oleh guru sebagai bahan ajar, (4) Properti yang 

digunakan saat mengajar, (5) Sumber belajar, (6) Pernahkan guru membuat lagu, 

(7) Faktor pendukung kreativitas guru, (8) Faktor penghambat kreativitas guru. 

Metode pencatatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa media yaitu, 

media pencatat berupa buku tulis, perekam suara dan kamera digital yang akan 
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digunakan untuk merekam dan mendokumentasikan hasil penelitian di TK Pertiwi 

34 Patemon. Dengan menggunakan media tersebut diharapkan dapat 

menghadirkan data yang jelas dan valid serta sebagai bukti dari pelaksanaan 

penelitian terhadap kreativitas guru TK dalam pembelajaran seni musik di TK 

Pertiwi 34 Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Peneliti 

mengakui bahwa tidak semua aktivitas pengambilan data dapat direkam dan di 

dokumentasikan semuanya. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan 

dokumen baik dalam bentuk laporan, surat-surat resmi maupun catatan harian dan 

sebagainya. Menurut Moleong (1990:161). Dokumentasi adalah bahan tertulis 

atau film lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan 

seorang penyidik. Dokumentasi digunakan untuk memperluas penelitian, karena 

alasan-alasan yang dapat di pertanggung jawabkan. 

Dengan teknik tersebut peneliti dapat mempelajari dokumen yang 

berhubungan dengan materi kreativitas guru TK dalam pembelajaran seni musik 

di TK Pertiwi 34 Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

Macam-macam dokumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 

adalah buku-buku seperti buku panduan skripsi, buku Musik dan Anak, kemudian 

foto-foto yang diberikan oleh narasumber yaitu guru TK Pertiwi 34 Patemon. 

Berkenaan dengan penelitian ini, dokumen tersebut diharapkan dapat memberikan 

uraian kreativitas guru TK dalam pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 

Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Dokumen-dokumen 
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yang akan disertakan dalam penelitian ini antara lain foto, data media 

pembelajaran dan pedoman wawancara yang terdapat pada lembar lampiran. 

3.4.4 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan alat pendukung berupa buku atau artikel-artikel 

yang digunakan untuk mendukung memberikan penjelasan dan melengkapi segala 

hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

Menurut Nasir (1985:122), studi pustaka merupakan langkah yang penting 

dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya 

adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber pustaka dapat 

diberoleh melalui: buku-buku jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis, dan 

disertasi) dan sumber-sumber lainya yang sesuai dengan kreativitas guru TK 

dalam pembelajaran seni musik yang ada dalam media massa dan  internet. 

3.5 Teknik 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). 

 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 
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melalui pemeriksaan terhadap sumber lainnya yaitu membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara.  

 Uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Teknik triangulasi meliputi 3 unsur penting dalam mendukung keabsahan data 

yang diperlukan yaitu sumber, metode dan teori. 

3.5.1 Sumber 

 Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dan Moleong 2013: 330). Pengecekan 

balik derajat kepercayaan dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Kedua, 

membandingkan dengan apa yang dikatakan pada waktu wawancara dengan apa 

yang dilakukan dengan pengamatan. Ketiga, membandingkan hasil wawancara 

dengan isi dokumen. Langkah-langkah peneliti dalam melakukan pemeriksaan 

keabsahan data adalah sebagai berikut:  

 Peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan cara mencocokan 

hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah TK Pertiwi 34 Patemon  dengan 

pengamatan yang dilakukan peneliti di TK Pertiwi 34 Patemon. 

3.5.2 Metode Pengamatan 

Metode pengamatan yang peneliti gunakan adalah metode pengamatan 

bebas dimana peneliti tidak memiliki hubungan apapun dengan sasaran peneliti. 

Peneliti hanya menemui sasaran penelitian dimana mereka berada dan kemudian 

mengobservasi secara sistematis kegiatan mereka. Metode ini menggunakan 
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teknik pengamatan yang mengharuskan peneliti tidak boleh terlibat dalam 

hubungan-hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitiannya. Peneliti 

dalam hal ini tidak ada hubungan apapun dengan para pelaku yang diamatinya. 

Setelah data diperolehdari beberapa sumber informasi maka peneliti melakukan 

pengecekan data hasil dari wawancara guru dan kepala sekolah TK Pertiwi 34 

Patemon tersebut dengan beberapa sumber lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan metode yang sama. 

3.5.3 Teori 

 Penggunaan teori dalam teknik triangulasi berdasarkan anggapan bahwa 

fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori 

(Lincon dan Guba dalam Moleong 2013: 331). Peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa sumber buku contohnya buku tentang musik yang 

berjudul Musik dan Anak sebagai acuan teori untuk membahas permasalahan 

tentang penelitian Kreativitas Guru TK dalam Pembelajaran Seni Musik di TK 

Pertiwi 34 Patemon. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan pada data yang 

berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta dalam analisisnya tetap 

menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas 

(Milles dan Huberman, 1992: 15-16).  

Untuk memberi bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau 

fakta yang dikemukakan harus diberi arti dengan tidak sekedar menyajikan secara 

deskriptif. 
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Proses analisis data dilakukan secara sistematik dan serempak, mulai dari 

proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendeskripsi dan 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan interprestasi semua informasi 

yang secara selektif dan terkumpul (Milles dan Hubernan dalam Rohidi, 1993:16-

21). Analisis data diarahkan untuk memberikan penjelasan secara keseluruhan 

tentang kreativitas guru TK dalam pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 

Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Semuanya dijadikan 

sebagai pokok permasalahan atau sasaran dalam penelitian. 

Dalam analisis ini, menurut Milles dan Huberman dalam Sumaryanto 

(2001:21), teknik analisis data yang digunakan yaitu mencakup tiga komponen 

pokok yaitu : 

3.6.1 Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan analisis 

data. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dipilih, data yang 

dibuang, cerita mana yang sedang berkembang itu merupakan pilihan-pilihan 

analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak meliputi 

pelaksanaan yaitu (1) Kepala Sekolah, (2) Guru, (3) Siswa TK pertiwi 34 

Patemon, (4) Ruang Kelas TK Pertiwi 34 Patemon. Untuk itu perlu dicatat secara 
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teliti dan rinci, kemudian dianalisis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang diperoleh peneliti di TK Pertiwi 34 Patemon 

yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. 

3.6.2 Sajian data 

 Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bentuk wacana naratif (penceritaan kronologis) yang merupakan penyederhanaan 

dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang 

disederhanakan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data sesuai kelompok meliputi pelaksanaan yaitu (1) Kepala Sekolah, 

(2) Guru, (3) Siswa TK pertiwi 34 Patemon, (4) Ruang Kelas TK Pertiwi 34 

Patemon. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Pada penelitian di TK Pertiwi 34 Patemon penyajian data 

menggunakan uraian singkat agar memudahkan untuk dipahami. 

 

3.6.3 Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab dari 

awal pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif harus mampu mencari 
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benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, konfigurasi yang semua merupakan 

satu kesatuan yang utuh, barangkali ada keterkaitan alur, sebab akibat preposisi. 

Dibawah ini merupakan skema analisis data kualitatif model interaktif 

menurut Milles dan Huberman dalam Sumaryanto (2007:23). 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3.1 Analisis Data Kualitatif 

(Milles dan Huberman, 2007:23) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN  

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang 

Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km2. 

Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 

Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai 

wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km2 dan 

Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km2. Kedua Kecamatan 

tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang 

sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. 

Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang 

Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km2 diikuti oleh Kecamatan Semarang 

Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km2. Batas wilayah administratif Kota 

Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan 

Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah 

utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 

kilometer. (Semarangkota.go.id) 

Letak dan kondisi geografis Kota Semarang memiliki posisi astronomi di 

antara garis 6
0
50’ – 7

o
10’ Lintang Selatan dan garis 109

0
35’ – 110

0
50’ Bujur 

Timur. Didalam proses perkembangannya, Kota Semarang sangat dipengaruhi 

oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu Kota yang mempunyai ciri khas, 

yaitu Kota Pegunungan dan Kota Pantai. Di daerah pegunungan mempunyai 
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ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut sedangkan di daerah dataran 

rendah mempunyai ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut. Kota 

Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas 

ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang 

terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor 

Selatan ke arah Kota-Kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang 

dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten 

Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. (Semarangkota.go.id) 

Perkembangan dan pertumbuhan di Jawa Tengah, Semarang sangat 

berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta 

api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul 

transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. 

Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar 

Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. 

(Semarangkota.go.id) 

Daftar kecamatan dan kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kota 

Semarang adalah sebagai berikut: 

 

Kecamatan Kelurahan 

 

Banyumanik 

Puda payung, Gedawang, Jabungan, Padangsari, 

Banyumanik, Srondol Wetan, Pedalangan, Sumurboto, 

Srondol Kulon, Tinjomoyo, Ngerep.  

 

Candisari 

Candi, Jatingaleh, Jombang, Kaiwiru, Karanganyar Gunung, 

Tegalsari, Wonotingal.  
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Gajahmungkur Bendan Duwur, Bandan Ngisor, Bendungan, Gajahmungkur, 

Karangrejo, Lempongsari, Petompon, Sampangan.  

Gayamsari Gayamsari, Kaligawe, Pandean Lamper, sambirejo, Sawah 

Besar, Siwalan, Tambakrejo.  

Genuk Bangetayu Kuon, Bangetayu Wetan, Banjardowo, 

Gebangsari, Genuksari, Karangrooto, Kudu, Mukitharjo Lor, 

Penggaron Lor, Sembungharjo, Terboyo Kulon, Terboyo 

wetan, Trimulyo.  

Gunungpati Cepoko, Gunungpati, Jatirejo, Kalisero, Kandri, Mangunsari, 

Ngijo, Nongkosawit, Paintelan, Patemon, Pelalangan, 

Ponggangan, Sadeng, Sekaran, Sukorejo, Sumurrejo.  

Mijen Bubakan, Cangkiran, Jatibarang, Jatiari, Karangmalang, 

Kedungpani, Mijen, Ngadirgo, Peantren, Polaman, Purwosari, 

Tambangan, Wonolopo, Wonopumbon.  

Ngalian Bamban Kerep, Bringin, Gondorio, Kalipancur, Ngalian, 

Podorejo, Purwoyoso, Tambak Aji, Wonosari.  

Pedurungan Gemah, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Pedurungn 

Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Penggaron 

Kidul, Plamungan Sari,Togo Mulyo, Tlogosari Kulon, 

Tlogosari Wetan,  

Semarang Barat Bojong Salaman, Bongsari, Cabean, Gisikdrono, Kalobanteng 

Kidul, Kalibanteng Kulon, Karangayu, Kembangarum, 

Krapyak, Krobokan, Manyaran, Ngemplaksimongan, 

Salamanmloyo, Tambak Harjo, Tawangmas, Tawangsari 

Semarang Selatan Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper 

Tengah, Mugassari, Peterongan, Peleburan, Randusari, 

Wonodri.  

Semarang 

Tengah 

Bangunharjo, Brumbunagan, Gabahan, Jagalan, 

Kareangkidul, Kauman, Kembangsari, Kranggan, Miroto, 

Pandan Sari, Pekunden, Pendrikan Kidul, Pendrikan Lor, 
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Purwodinatan, Sekayu.  

Semarang Timur Bunggangan, Karangtempel, Karangturi, Kebonagung, 

Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, rejomuyo, Rejosari, Sarirejo, 

Bandarharjo.  

Semarang Utara Bulu Lor, Dadap Sari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung 

Lor, plombokan, Purwosari, Tanjungmas.  

Tembalang Bulusan, Jangli, Kedungmundu, Kramas, Mangun Harjo, 

Meteseh, Rowosari, Sambiroto, Sendangguwo, 

Sendangmulyo, Tandang, Tembalang.  

Tugu Jerakah, Karanganyar, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan,  

Mangunharjo, Randu Garut, Tugurejo 

 

Tabel 4.1 16 Kecamatan di Wilayah Kota Semarang dikutip dari 

(Semarangkota.go.id). 

  

4.1.2  Kondisi Demografi Kota Semarang 

Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk Kota 

Semarang periode tahun 2009-2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 

1,4% per tahun. Pada tahun 2005 adalah 1. 419. 478 jiwa, sedangkan pada tahun 

2009 sebesar 1. 506. 924 jiwa, yang terdiri dari 748. 515 penduduk laki-laki, dan 

758. 409 penduduk perempuan. Dikutip dari (satpolpp-smg.com).  

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, 

kematian dan migrasi. Pada tahun 2005 jumlah kelahiran sebanyak 19. 504 jiwa, 

jumlah kematian sebanyak 8. 172 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 38. 910 

jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 29. 107 jiwa. Besarnya penduduk yang 

datang ke Kota Semarang disebabkan daya tarik Kota Semarang sebagai Kota 

perdagangan, jasa, industri dan pendidikan. Dikutip dari (satpolpp-smg.com). 
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4.1.3 Profil Kecamatan Gunungpati  

Kecamatan Gunungpati terletak di bagian selatan Kota Semarang, 

berbatasan langsung dengan Ungaran. Dari pusat Kota Semarang jaraknya sektar 

17 km.  Wilayah Gunungpati  didominasi perbukitan dengan ketinggian + 300 

meter dari permukaan laut. Kecamatan Gunungpati  merupakan daerah 

pengembangan kota yang memiliki luas wilayah 5.399.085 Ha. Jumlah 

penduduknya mencapai  70.901 jiwa atau 20.605 KK. yang terhimpun dari 89 RW 

dan 418 RT. 

 
Gambar 4.1 Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

(Sumber: Foto Ryanto Sitopu , Februari 2015 ) 

  Sejarah Gunungpati tak bisa dipisahkan dengan peperangan antara prajurit 

Tuban dan Pati. Saat itu, banyak penduduk Pati yang mengungsi. Salah seorang 

diantaranya adalah Kiai Pati. Dengan mengendarai seekor sapi bernama 

Pragolapati, dia mengungsi bersama para pengikutnya. Tibalah rombongan ini di 

sebuah tempat yang dianggapnya aman dan nyaman. Dalam perkembangannya, 
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Gunungpati pernah menjadi sebuah kabupaten tersendiri. Hal itu dapat dibuktikan 

dari masih adanya dua pohon asam di tengah Alun-alun, sekitar 50 tahun lalu. 

Bahkan sampai sekarang, kita masih bisa menjumpai Kampung Ngabean, Pasar 

Kliwonan, Jagalan, dan Kauman di sekitar masjid, serta sebuah penjara bernama 

Sikrangkreng. 

Jika kita telusuri, Gunungpati tampaknya akan dikembangkan sesuai RPJP 

2010 – 2030 Kota Semarang. Tidak heran jika kelak kecamatan Gunungpati yang 

masih nampak alamiah dengan pepohonan rindang dan hawanya yang sejuk akan 

menjadi wilayah pemekaran kota. Terlebih, kini di lokasi tersebut telah berdiri 

Universitas Negeri Semarang (Unnes), salah satu kampus terbesar di Kota 

Semarang. Kecamatan Gunungpati memiliki beberapa objek wisata, antara 

lain Goa Kreo (di Kelurahan Kandri), juga ada tempat rekreasi Pemancingan 

Kebon Mulyo (di Kelurahan Mangunsari), wisata kuliner Pemancingan 

Dewandaru, Ngrembel Asri, disertai dengan permainan anak-anak, kolam 

renang, flying fox dan lainnya (di Kelurahan Gunungpati). 

4.1.4 Kelurahan Patemon 

 Kelurahan Patemon memiliki luas wilayah 499,088 km2. Batas wilayah 

sebelah utara kelurahan Patemon adalah kelurahan Sekaran, sebelah selatan 

adalah kelurahan Pakintelan, sebelah barat adalah kelurahan Ngijo dan sebelah 

timur adalah kelurahan Srondol Kulon. Kantor kelurahan Patemon bertempat 

dijalan Semboja Raya.  

http://portalsemarang.com/kampus/unnes/
http://portalsemarang.com/objek-wisata/goa-kreo-wisata-alam-berpadu-legenda/
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Gambar 4.2 Kantor Kelurahan Patemon 

(Sumber: Foto Ryanto Sitopu , 12 Januari 2015 )  

4.2 Profil TK Pertiwi 34 Patemon 

4.2.1 Lokasi TK Pertiwi 34 Patemon  

 TK Pertiwi 34 Patemon didirikan pada tahun 1985, namun mulai 

beroperasional pada tahun 1987. TK Pertiwi 34 Patemon terletak di jalan Semboja 

Raya nomer 12 kelurahan Patemon kecamatan Gunungpati kota Semarang. Jika 

dari jalan raya Patemon, belok kiri sebelum makam muslim kelurahan patemon. 

TK Pertiwi 34 Patemon bersebelahan dengan kantor kelurahan Patemon sekitar 

500 meter dari jalan raya Patemon. Gedung TK Pertiwi 34 Patemon terletak satu 

lokasi dengan PAUD Anak Pintar, sehingga kegiatan proses belajar mengajar 

cukup ramai.   
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Gambar 4.3 Gedung TK Pertiwi 34 Patemon 

( Sumber: Foto Ryanto Sitopu , 12 Januari 2015 ) 

Gambar 4.3 diatas adalah gedung TK Pertiwi 34 Patemon yang terlihat 

dari halaman depan. Terdapat dua ruang kelas dan satu ruangan guru, serta area 

bermain anak-anak. Sedangkan foto 4.4 adalah denah lokasi TK Pertiwi 34 

Patemon yang berada pada jalan Semboja Raya dan bersebelahan dengan kantor 

Kelurahan Patemon. 

  

 

        Jl. Patemon Raya                SDN Patemon 01  

 

                                                           SDN Patemon 02 

       makam                       Jl. Semboja Raya 

 

  

                         Kel. patemon       TK Pertiwi 34 

Gambar 4.4 Denah Lokasi TK Pertiwi 34 Patemon 
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4.2.2 Visi dan Misi 

 Secara umum visi dan misi TK Pertiwi 34 Patemon sebagai berikut: 

4..2.2.1 Visi : 

  Membangun generasi yang sehat, cerdas, terampil, jujur, semangat 

kebangsaan dan kebersamaan yang berakhlakul karimah. 

4.2.2.2 Misi : 

4.2.2.2.1 Mewujudkan anak yang sehat melalui melatih motorik dan makanan 

tambahan bergizi. 

4.2.2.2.2 Menyelenggarakan sebuah pendidikan dengan pengembangan 

rangsangan kognitif anak. 

4.2.2.2.3 Menjadikan anak yang kreatif dan terampil dengan menumbuhkan daya 

cipta anak. 

4.2.2.2.4 Mewujudkan anak berbudi pekerti luhur melalui pembentukan sikap 

sehari-hari. 

4.2.3 Keadaan Sekolah 

 TK Pertiwi 34 Patemon merupakan salah satu TK yang ada di kelurahan 

Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Jawa Tengah. Lokasi sekolah 

ini berada tepat disamping kantor kelurahan Patemon. Kondisi sekolah yang 

terletak di pojok jalan utama dan jauh dari kendaraan-kendaraan yang melintas  

ini membuat suasana kegiatan belajar mengajar menjadi efektif karena siswa bisa 

lebih fokus terhadap pelajaran yang diberikan tanpa harus terganggu dengan suara 

bising dari kendaraan maupun yang lain.  
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 Peserta didik TK Pertiwi 34 Patemon pada tahun ajaran 2014/2015 

berjumlah 39 siswa. Keseluruhan jumlah siswa tersebut terbagi atas kelompok 

Kelas A dan kelas B. Kelas A berjumlah 15 siswa dengan jumlah siswa laki-laki 9 

siswa dan siswa perempuan berjumlah 6. Sedangkan kelas B berjumlah 24 siswa, 

dengan jumlah siswa laki-laki 12 siswa dan 12 siswa perempuan. Dalam 

pelaksanaan pembelajarannya, jadwal masuk pelajaran dimulai pukul 07.30 WIB, 

waktu istirahat pukul 09.00 WIB, dan waktu pulang sekolah pukul 10.30 WIB. 

TK Pertiwi 34 Patemon mempunyai wahana permainan anak–anak di halaman 

sekolah, seperti jungkat-jungkit, ayunan dan lain sebagainya. Wahana permainan 

anak-anak di TK Pertiwi 34 Patemon digunakan siswa pada saat jam istirahat 

sekolah. 

 

Gambar 4.5 Taman Bermain Anak-nak di TK Pertiwi 34 Patemon 

(Sumber: Foto : Ryanto Sitopu , Januari 2015 ) 

 Gambar 4.5 diatas merupakan taman bermain anak-anak sekaligus keadaan 

halaman depan dari TK Pertiwi 34 Patemon. Dengan sarana taman bermain diluar 
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kelas ini membuat siswa senang bermain diluar kelas dan membuat siswa tidak 

terpaku pada saat pembelajaran di dalam ruangan kelas. Selain dijadikan tempat 

bermain, taman bermain juga terkadang digunakan untuk kegiatan belajar 

mengajar.  

 
Gambar 4.6 Keadaan Ruangan Kelas di TK Pertiwi 34 Patemon 

(Sumber: Foto : Ryanto Sitopu , Januari 2015 ) 

Gambar 4.6 diatas adalah keadaan didalam ruang kelas TK Pertiwi 34 

Patemon. Dikelas tersebut terdapat area seni yang didalamnya dicantumkan foto-

foto saat mengikuti perlombaan. Selain itu pada gambar diatas juga terdapat alat-

alat pembelajaran untuk anak-anak yang digunakan pada saat pembelajaran 

tertentu, sehingga pada saat kegiatan pembelajaran menjadi lebih mudah dan 

menyenangkan. 
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Guru di TK Pertiwi 34 terdiri atas Kepala Sekolah, tiga guru kelas dan satu 

pembantu umum. Untuk wali kelas terdiri atas dua guru. Dan satu guru sebagai 

pembantu wali kelas di masing-masing kelas. 

Skema 4.1 Susunan Pengurus TK Pertiwi 34 Patemon 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Skema 4.1 diatas menunjukkan susuan guru dan karyawan di TK Pertiwi 

34 Patemon. Peran guru pada saat kegiatan pembelajaran musik sangat 

diperlukan. Guru yang yang utama bertugas untuk kegiatan pembelajaran musik 

adalah Ibu Siti Purwanti, dan yang lain lain bertugas untuk membantu.  

4.2.4 Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan pendidikan di luar mata pelajaran 

untuk membantu mengembangkan siswa sesuai dengan potensi, bakat dan minat 

Guru Kelas 

Ifa Listriana 

Guru Kelas  

Siti Purwanti 

Guru Kelas 

Rumiyati 

Pembantu Umum 

Rubiyati 

Kepala Sekolah 

Muntamimah, A.Ma 

Nip. 19600213 198403 2 003  
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mereka, yang diselenggarakan oleh pelatih atau tenaga pendidik yang 

berkemampuan serta memiliki ketrampilan khusus. Adapun kegiatan 

ekstrakurikuler yang dimiliki TK Pertiwi 34 Patemon yang bertujuan sebagai 

penunjang bakat dan ketrampilan yang dimiliki masing-masing anak. Sebab dalam 

jiwa anak, bakat yang diasah sejak dini akan meningkatkan kualitas diri anak 

tersebut. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan pendidikan di luar mata pelajaran 

untuk membantu mengembangkan siswa sesuai dengan potensi, bakat dan minat 

mereka, yang diselenggarakan oleh pelatih atau tenaga pendidik. Ekstrakurikuler 

di TK Pertiwi 34 Patemon  sangat berkembang. Salah satunya ada ekstrakurikuler 

rebana dan drum band. Tetapi intensitas pada latihannya tidak menentu, karena 

ekstrakurikuler tersebut dipentaskan pada hari tertentu saja. Diantaranya maulid 

nabi, perpisahan sekolah dan hari-hari besar nasional lainnya. Pelatih 

ekstrakurikuler tersebut tidak didatangkan dari luar sekolah, melainkan dari guru 

TK Pertiwi 34 Patemon yaitu Ibu Siti Purwanti. 

4.2.5 Prestasi Sekolah 

 Prestasi sekolah merupakan hasil belajar dari proses kegiatan belajar 

mengajar. TK Pertiwi 34 Patemon pernah mengikuti kegitan lomba kejuaraan baik 

ditingkat kecamatan maupun kotamadya. Lomba-lomba yang pernah diikuti oleh 

TK Pertiwi 34 Patemon adalah salah satunya lomba rebana di gedung RRI 

Semarang pada acara hari besar Islam. Selain lomba rebana, ada juga lomba-

lomba yang pernah diikuti TK Pertiwi 34 seperti drum band pada acara tujuh 

belasan. 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Anak-anak TK Pertiwi 34 Patemon sedang berkumpul mengikuti 

Lomba Rebana di RRI Semarang  

(Sumber: Foto Ryanto Sitopu , Februari 2015 ) 

 Berdasarkan pada gambar 4.7 terlihat beberapa siswa TK Pertiwi 34 Patemon 

beserta guru sedang duduk di sebuah ruangan yang berada di RRI Semarang. 

Terlihat di belakang siswa terdapat alat musik rebana yang akan dimainkan pada 

acara lomba kesenian hari besar Islam Kota Semarang. 

4.3 Kreativitas Guru TK Pertiwi 34 Patemon 

Kreativitas guru merupakan istilah yang banyak digunakan, baik di 

lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Pada umumnya orang menghubungkan 

kreativitas dengan produk-produk kreasi. Dengan kata lain produk-produk kreasi 

itu merupakan hal yang penting untuk menilai kreativitas. Kreativitas adalah 

pengalaman mengekspresikan (mengaktualisasikan) identitas individu dalam 

bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam dan orang lain. 
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Dasar dari pengertian kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu, 

mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu 

yang telah ada. Dari situlah sehingga dapat diartikan bahwa guru yang kreatif 

adalah guru yang mampu mengaktualisasikan dan mengekspresikan secara 

optimal segala kemampuan yang ia miliki dalam rangka membina dan mendidik 

anak didik dengan baik. Seorang guru yang kreatif akan memiliki sikap kepekaan, 

inisiatif, cara baru dalam mengajar, kepemimpinan serta tanggungjawab yang 

tinggi dalam pekerjaan dan tugasnya sebagai seorang pendidik. 

Guru kreatif adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

pendidikan. Kualitas pembelajaran dipengaruhi pula oleh sikap guru yang kreatif 

untuk memilih dan melaksanakan pendekatan dan model pembelajaran. Karena 

profesi guru menuntut sifat kreatif dan kemauan mengadakan improvisasi. Oleh 

karena itu guru harus menumbuhkan dan mengembangkan sifat kreatifnya. 

Kreativitas guru dapat diciptakan dan dikembangkan apabila dipupuk sejak dini, 

dan seorang guru menyadari betul manfaat dari kreativitas tersebut.  

Kreativitas guru di TK Pertiwi 34 Patemon yang telah dijabarkan diatas 

adalah sebagai berikut:  

4.3.1 Mampu Mengubah Syair Lagu Menggunakan Lagu yang Sudah Ada 

 Lirik atau syair adalah cara untuk menyampaikan pesan dalam lagu melalui 

rangkaian cerita. Cerita inilah yang dicari oleh pendengar dalam lagu yang sudah 

diciptakan. Pesan dapat memiliki berbagai macam bentuk, baik lisan maupun 

tulisan. Lirik lagu memiliki bentuk pesan berupa tulisan kata-kata dan kalimat 

yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana dan gambaran imajinasi 
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tertentu kepada pendengarnya sehingga dapat pula menciptakan makna-makna 

yang beragam. Guru  menggunakan cara yang sederhana hanya dengan mengubah 

syair lagu menggunakan lagu yang sudah ada. Langkah-langkah kreativitas guru 

di TK Pertiwi 34 Patemon dalam mengubah syair atau lirik lagu adalah: 

4.3.1.1 Menentukan lagu  

 Sebelum mengubah syair lagu, guru menentukan terlebih dahulu lagu anak-

anak yang akan dipilih. Dari sekian banyak lagu anak-anak, guru memilih lagu 

Satu Dua Tiga, Balonku dan Pelangi-Pelangi yang akan diubah syair atau liriknya 

menjadi baru. Lagu tersebut dipilih karena memiliki kriteria yang mudah diingat 

oleh anak-anak, ketukannya yang sederhana dan syair yang mudah diubah. 

Berikut adalah syair lagu yang masih asli beserta notasi musiknya:  

Lagu “Satu Dua Tiga” : 

 

Gambar 4.8 Syair Asli dari Lagu Satu Dua Tiga 
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Lagu “Pelangi-Pelangi”:  

 

Gambar 4.9 Syair Asli dari Lagu Pelangi-Pelangi 

Lagu “Balonku” :  

 

Gambar 4.10 Syair Asli dari Lagu Balonku 
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 Berikut ini adalah hasil syair lagu beserta notasi musik yang sudah diubah 

dari masing-masing lagu yang sudah ditentukan:  

Lagu “Satu Dua Tiga” :  

 

Gambar 4.11 Syair yang telah diubah dari Lagu Satu Dua Tiga 

 Gambar 4.11 menjelaskan tentang kreativitas guru di TK Pertiwi 34 dengan 

mengubah syair dari lagu Satu Dua Tiga menjadi syair yang baru. Cara tersebut 

mengajarkan pada siswa dengan lirik yang sederhana dan mudah dipahami oleh 

anak usia dini.  Syair diatas menceritakan tentang rasa cinta terhadap Tuhan, 

Rasulullah, dan berbakti kepada Orang Tua. Diharapkan para siswa untuk berbuat 

baik supaya takut dengan neraka dan lebih memilih surga. Dengan syair ini siswa 

dapat mengetahui tentang pentingnya mencintai Agama dan Orang Tua.  
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Lagu “Tsunami”:  

 

Gambar 4.12 Syair yang telah diubah dari Pelangi-Pelangi 

 Gambar 4.12 merupakan bentuk Kreativitas guru di TK Pertiwi 34 dengan 

cara mengubah syair dari lagu Pelangi-Pelangi dan mengubahnya menjadi lagu 

yang berjudul Tsunami, tanpa mengubah melodi lagunya. Syair ini menceritakan 

tentang pentingnya mencintai alam. Dimana menggunakan bahasa yang sederhana 

dan mudah dipahami oleh anak usia dini. Selain itu syair lagu tersebut, 

mengajarkan kepada siswa untuk lebih merawat alam dan lingkungan sekitar, 

supaya tidak terjadi bencana alam. Sehingga siswa dapat menghargai dan 

mensyukuri nikmat Tuhan.  
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Lagu “Rukun Islam”:  

  

Gambar 4.13 Syair yang telah diubah dari Lagu Balonku 

 Gambar 4.13 diatas adalah cara guru TK Pertiwi 34 untuk memperkenalkan 

Rukun Islam tanpa menggunakan metode menghafal langsung, tetapi dengan 

kreativitas guru mengubah metode menghafal langsung dengan metode bernyanyi. 

Sehingga siswa lebih mudah mengetahui Rukun Islam tersebut. Lagu Balonku 

diubah judul dan syair menjadi kata-kata yang sesuai dengan Rukun Islam dan 

mudah dipahami oleh anak usia dini.  

4.3.1.2 Menentukan tema syair lagu  

 Tema adalah ide pokok sebuah cerita, yang diyakini dan dijadikan sumber 

cerita. Tema lagu merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu 
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hal yang nantinya akan dituangkan dalam syair lagu, salah satunya dalam 

membuat suatu cerita. Lagu Satu Dua Tiga, Balonku dan Pelangi-Pelangi diatas 

selanjutnya akan dirubah syairnya oleh guru. Tema dari syair lagu yang akan 

dirubah bertemakan islami, karena sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan anak tentang agama islam.  

4.3.2 Mampu Membuat Lagu Sederhana 

 Dasar dari cara membuat lagu diperlukan kemampuan bermusik yang 

cukup, namun untuk membuat lagu anak-anak tidak diperlukan kemampuan yang 

sama seperti membuat lagu dewasa atau ditujukan untuk dijual di pasar. Karena 

terget yang dituju oleh lagu tersebut adalah anak-anak yang berumur dibawah 

sembilan tahun. Sehingga guru-guru khususnya guru TK diharuskan untuk lebih 

kreatif dalam mengajar anak-anak usia dini. Kreativitas yang dimiliki guru di TK 

Pertiwi 34 adalah membuat lagu sendiri. Ada beberapa langkah-langkah yang 

guru dilakukan dalam membuat lagu, diantaranya:  

4.3.2.1 Menentukan Tema Lagu  

 Tema lagu merupakan pokok pemikiran, ide atau gagasan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menciptakan lagu. Tema merupakan ide-ide pokok yang 

mempunyai unsur-unsur musikal utama pada sebuah komposisi yang masih harus 

dikembangkan lagi, sehingga terbentuknya sebuah komposisi secara utuh. Dalam 

sebuah karya bisa mempunyai lebih dari satu tema pokok dimana masing-masing 

akan mengalami pengembangan.  

 Berikut adalah cara guru TK Pertiwi 34 untuk menentukan tema dalam 

membuat lagu : 
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1). Apresiasi musik yang sudah ada  

 Apresiasi musik adalah mengajarkan orang orang apa maksud mendengarkan 

musik dan mengapresiasikan berbagai jenis musik. Sebelum guru menentukan 

tema yang akan dipakai dalam membuat lagu, guru mendengarkan musik anak-

anak yang sudah ada terlebih dahulu, dengan menggunakan media elektronik 

seperti HP (Handphone) yang berupa mp3 sebagai media apresiasi untuk 

menentukan tema lagu. Lagu yang didengarkan oleh guru seperti Balonku, 

Cublak-Cublak Suweng, Naik-Naik Kepuncak Gunung, Pelangi-Pelangi, Satu 

Dua Tiga, dan lain sebagainya. Dari beberapa lagu yang sudah didengarkan, guru 

dapat menentukan tema untuk membuat lagu. 

 2). Menentukan ide atau gagasan  

 Setelah guru mengapresiasi musik yang sudah didengarkan, guru dapat 

menentukan ide atau gagasan untuk membuat lagu baru. Ide atau gagasan yang 

didapat oleh guru TK Prtiwi 34 bertema religi. Guru memilih tema religi supaya 

anak-anak mendapatkan pengetahuan tentang agama sejak dini melalui lagu. 

Tema religi dipilih oleh guru selain untuk memberi pengetahuan tentang agama 

kepada anak-anak juga karena TK Pertiwi 34 Patemon merupakan sekolah yang 

menggunakan metode pembelajaran berbasis keagamaan.   

4.3.2.2 Membuat lirik atau syair lagu  

 Lirik atau syair lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang 

sudah dilihat, didengar maupun dialaminya. Dalam mengekspresikan 

pengalamannya, penyair atau pencipta lagu melakukan permainan kata-kata dan 
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bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau syairnya. 

Berikut  membuat lirik atau syair lagu dengan cara:  

1). Menyesuaikan tema  

 Guru menyusun lirik atau syair lagu sesuai dengan tema yang sudah 

ditentukan. Tema yang sudah ditentukan oleh guru yaitu bersifat religi. Guru 

menentukan judul “Bahagia Aku Islam” sebagai sasaran untuk pembuatan lirik 

lagu.  

2). Menentukan alur cerita  

 Sesudah guru menyesuaikan lagu yang bertemakan religi tersebut, kemudian 

guru menentukan alur cerita. Alur cerita yang guru buat adalah tentang seorang 

anak yang mencintai Islam. Berikut adalah lirik lagu yang guru buat dari alur 

cerita yang bertemakan religi: 

  

 Aku Bahagia Agamaku Islam 

 Setiap Hari ku Baca Al’Quran 

 Sholat Lima Waktu Tak Lupa ku Kerjakan 

 Allah Maha Besar  

 Lagu tersebut menceritakan seorang anak yang taat menjalankan 

kewajibannya dalam agama Islam, yaitu selalu membaca Al’Quran, dan tidak lupa 

menjalankan sholat lima waktu. Lirik lagu “Bahagia Aku Islam” ini dibuat guru 

untuk anak-anak supaya dapat mengajak anak untuk lebih mencintai agama Islam 

dan taat pada kewajiban-Nya.  
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4.3.2.3 Membuat melodi lagu 

 Pengertian melodi adalah susunan nada yang diatur tinggi rendahnya dan 

suatu rangkaian nada yang terbentuk dari perubahan-perubahan harga nada dalam 

kaitannya dengan irama, tempo, bentuk dan sebagainya, sehingga menjadi kalimat 

lagu. Sedangkan lagu adalah susunan kalimat lagu yang membentuk suasana atau 

nuansa tertentu. Melodi lagu yang guru buat sangat sederhana. Ada dua tahap 

guru membuat melodi lagu yaitu sebagai berikut: 

1). Desain atau kerangka dasar  

 Desain merupakan kerangka dasar, yang masih belum membentuk alunan 

lagu. Desain ini berupa susunan atau rangka sebuah lagu. Berikut Desain atau 

Kerangka dasar dari lagu yang guru ciptakan: 

 Lagu: Bahagia Aku Islam Ciptaan: Sri Purwanti 

 Nada Dasar: C 

 Birama: 4/4  

 Lirik lagu:  

 Aku Bahagia Agamaku Islam  

 Setiap Hari ku Baca Al’Quran 

 Sholat Lima Waktu Tak Lupa ku Kerjakan 

 Allah Maha Besar 

2). Motif Lagu  

 Motif adalah bagian terkecil dari suatu kalimat lagu, baik berupa kata, suku 

kata atau anak kalimat yang dapat dikembangkan. Motif lagu juga merupakan 
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langkah selanjutnya, dimana didalam motif merupakan sekelompok nada yang 

menjadi satu kesatuan. Membuat motif lagu ini, disusun beberapa rangkaian nada, 

tiga buah atau lebih yang mampu menampilkan perasaan musical, dan dapat 

membedakan jenis lagu dalam penampilannya. Sesudah membuat desain atau 

kerangka dasar, selanjutnya guru membuat motif lagu. Berikut motif lagu yang 

guru buat: 

  

 

Gambar 4.14 Lagu Ciptaan Guru TK Pertiwi 34 Patemon Beserta Motifnya 

 Gambar 4.14 diatas merupakan bentuk ciptaan lagu yang dibuat oleh guru di 

TK Pertiwi 34. Lagu tersebut adalah bentuk lagu satu bagian, yang terdiri dari 2 

motif. Motif 1 merupakan kalimat pertanyaan yang berada pada birama ke 1 

sampai 3. Sedangkan motif 2 merupakan kalimat jawaban yang berada pada 

birama ke 4 sampai ke 5. Kemudian pada birama ke 6 sampai 9 merupakan bentuk 

motif yang sama pada birama ke 1 sampai 5.  
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 Teknik dari pengolahan motif tersebut adalah repetisi (ulangan harafiah). 

Repetisi merupakan pengulangan kembali dengan bentuk sama atau  dengan 

sedikit perubahan. Contoh pengolahan motif repetisi dari motif lagu yang sudah 

dibuat:  

 

Gambar 4.15 Motif lagu “Bahagia Aku Islam” 

 Gambar 4.15 diatas adalah pengolahan motif repetisi (ulangan harafiah), 

pengulangan motif tersebut terletak pada motif 1 dan motif 2 yang mengalami 

pengulangan yang sama. Motif ke 1 disebut kalimat pertanyaan dan motif kedua 

disebut kalimat jawab.     

4.3.3 Mampu membuat alat musik sederhana 

 Alat musik merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran. Pada umumnya sekolah memiliki beberapa jenis alat 

musik seperti gitar, keyboard, drum, bass, alat drumband, recorder, pianika dan 

lain sebagainya. Namun TK Pertiwi 34 Patemon belum memiliki alat musik yang 

lengkap, sehingga guru berinisiatif membuat alat musik sendiri dengan 

menggunakan bahan yang seadanya untuk kelangsungan proses belajar mengajar 

di TK Pertiwi 34. Alat musik tersebut berupa batok kelapa yang dibelah menjadi 

dua bagian dan dibentuk seperti mangkuk kecil dengan ukuran yang berbeda-beda 
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sehingga menghasilkan suara yang berbeda-beda pula. Cara memainkan alat 

musik dari batok kelapa ini yaitu dengan dipukul menggunakan tongkat kecil 

yang terbuat dari kayu menyerupai stik drum yang dibunyikan secara bergantian. 

Guru di TK Pertiwi 34 Patemon juga mengajarkan kepada siswa bagaimana cara 

membuat dan memainkan alat musik dari batok kelapa tersebut, kemudian siswa 

diberi tugas untuk menghias alat musik yang terbuat dari batok kelapa tersebut 

menggunakan cat warna supaya alat musik dari batok kelapa ini terlihat cantik dan 

menarik minat siswa TK Pertiwi 34 unutk memainkannya. 

 

Gambar 4.16 Salah Satu Contoh Sarana dan Prasarana dalam Bentuk Alat Musik 

Ritmis yang Terbuat dari Batok Kelapa 

(Sumber: Foto Ryanto Sitopu , Mei 2015 ) 

Gambar 4.16 terdapat tiga pasang alat musik ritmis yang terbuat dari batok 

kelapa dan dua belas siswa yang sedang membuat dan menghias alat musik 

tersebut diruang kelas. Alat musik ini sengaja dibuat dan diajarkan guru untuk 

pembelajaran seni musik pada TK Pertiwi 34. Pembuatan alat musik ini sekaligus 

juga dipakai guru untuk kegiatan bermain sambil belajar mengasah kreativitas 



60 
 

 

 

siswa. Cara pembuatannya cukup mudah, dengan batok kelapa yang dibelah 

menjadi dua, dihaluskan permukaanya. Selanjutnya belahan batok tersebut 

dilubangi sisi tengahnya dan kemudian diberi tali. Setelah itu dicat atau dihias 

sesuai keiinginan siswa.  

4.3.4 Mampu mengajarkan pola ritmis sederhana kepada siswa-siswi dengan 

mudah 

Ritme atau Irama adalah variasi horizontal dan aksen dari suatu suara yang 

teratur. Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam tersebut 

digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. 

Ritme memiliki tempo yang teratur, namun dapat memiliki bermacam-macam 

jenis. Beberapa ketukan dapat lebih kuat, lebih lama, lebih pendek, atau lebih 

pelan dari lainnya. Dalam sebuah musik, seorang komposer dapat menggunakan 

banyak ritme berbeda. 

 

Gambar 4.17 Guru pada Saat Mengajar Pola Ritmis 

(Sumber: Foto Ryanto Sitopu , Mei 2015 )  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bunyi
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Gambar 4.17 menunjukkan bahwa guru sedang mengajarkan tentang pola 

ritmis sederhana kepada siswa. Guru menggunakan metode demonstrasi dan 

metode drill. Guru melakukan demonstrasi dengan mencontohkan secara konkret 

cara memainkan alat musik yang akan dimainkan kepada siswa kemudian siswa 

menirukan. Selanjutnya guru melakukan metode drill yaitu pengulangan secara 

terus menerus agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan dari yang 

diajarakan oleh pelatih. Kedua metode ini dianggap guru cukup bagus untuk 

melakukan pembelajaran pada siswa TK yang tentunya membutuhkan perhatian 

lebih dalam proses pembelajarannya.  

Pembelajaran pola ritmis sederhana, guru dituntut untuk bisa menyampaikan 

materi secara baik terhadap siswa, karena obyek yang dilatih adalah anak berusia 

5 sampai 6 tahun yang secara psikologis membutuhkan perhatian lebih. Biasanya 

guru menggunakan snare drum kecil atau rebana untuk memberi contoh kepada 

anak-anak. Berikut salah satu contoh hasil kreativitas pola ritmis sederhana yang 

diajarkan oleh guru di TK Pertiwi 34 Patemon : 

Contoh pola ritmis pada kelas A:  

 

Ka = Tangan Kanan 

Ki  = Tangan Kiri 

Gambar 4.18 Gambar Pola Ritmis pada Kelas A 
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Gambar 4.18 merupakan pola ketukan menggunakan birama 4/4 disetiap 

barnya. Pada bar pertama dan kedua pola ritmisnya berbeda namun mengalami 

pengulangan pada bar ketiga dan keempat. Pola ritmis bar pertama sama dengan 

bar ketiga dan pola ritmis bar kedua sama dengan bar keempat. Tempo yang 

diajarkan pada pola ritmis diatas dibuat lambat, karena siswa masih berumur 

empat sampai lima tahun. Jadi kebanyakan siswa kemampuan dalam mengikuti 

pembelajaran pola ritmis masih minim. Berdasarkan keterangan pada gambar 

4.18, “Ka” berarti pukulan stik pada snare drum dilakukan oleh tangan kanan, 

sedangkan “Ki” berarti pukulan stik pada snare drum dilakukan oleh tangan kiri. 

Pola ritmis pada kelas B : 

 

 

 

Ka = Tangan Kanan 

Ki  = Tangan Kiri 

Gambar 4.19 Gambar Pola Ritmis pada Kelas B 

Gambar 4.19 merupakan pembelajaran pola ritmis kelas B hampir sama dengan 

dengan pola Kelas A, tetapi Pola B lebih sulit dibandingkan pada kelas A, karena 

ketukan pada setiap bar berbeda-beda. Kecuali pada bar kedua dan ketiga yang 

mengalami pengulangan. Kelas B rata-rata dipilih berdasarkan usia lima sampai 

enam tahun, kecerdasan anak, dan yang sudah mampu memainkan pola kelas A. 

Pola ritmis ini juga pernah digunakan pada saat perlombaan drum band saat acara 

tujuh belasan. Berdasarkan keterangan pada gambar 4.19, “Ka” berarti pukulan 
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stik pada snare drum dilakukan oleh tangan kanan, sedangkan “Ki” berarti 

pukulan stik pada snare drum dilakukan oleh tangan kiri. 

4.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

4.4.1 Faktor Pendukung 

Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran seni musik harus 

mempunyai faktor pendukung yang menunjang kreativitas sehingga dapat 

mendorong keberhasilan dan kesuksesan dalam pembelajaran. Seperti guru di TK 

Pertiwi 34 Patemon dalam melakukan pembelajaran seni musik, juga mempunyai 

faktor pendukung dalam menunjang kreativitas yang dilihat dari faktor internal 

dan eksternal. 

4.4.1.1 Faktor Internal  

Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang dapat 

mempengaruhi kreativitas, berikut faktor internal yang terdapat pada faktor 

pendukung kreativitas guru: 

4.4.1.1.1 Refrensi buku 

 Seorang guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar harus 

mampu mengusai materi yang akan diajarkan, sehingga siswa dapat memahami 

apa yang telah diajarkan oleh guru. Oleh karena itu, guru di TK Pertiwi 34 

Patemon selalu membaca buku tentang musik untuk meningkatkan kreativitasnya, 

karena mereka mempunyai pengetahuan tentang musik yang belom memadai. 

(wawancara dengan Siti Purwanti, 2015) 

 

 



64 
 

 

 

4.4.1.1.2 Sarana dan Prasarana  

 Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai 

alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna 

untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang 

menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. 

 Sarana dan prasarana dalam pembelajaran di TK Pertiwi 34 Patemon sangat 

penting untuk menunjang guru dalam melakukan pembalajaran yang kreatif. Di 

TK Pertiwi 34 Patemon juga mempunyai sarana dan prasarana yang cukup 

memadai untuk pembelajaran seni musik, seperti satu set alat musik rebana, alat 

ritmis yang terbuat dari batok kelapa. 

 
Gambar 4.20 Anak-anak sedang memainkan Alat Musik Rebana 

( Dokumentasi : Ryanto Sitopu , Mei 2015 )  

http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
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Gambar 4.20 beberapa anak yang sedang mamainkan alat musik rebana yang 

merupakan salah satu contoh sarana dan prasarana pembelajaran untuk anak-anak. 

Selain alat musik drum band, TK Pertiwi 34 juga memiliki satu set alat musik 

rebana, dimana alat musik rebana ini digunakan guru untuk mengajar pola ritmis 

kepada siswa. Maka dari itu alat musik rebana ini menjadi faktor pendukung 

sarana dan prasarana sekolah.   

4.4.1.1.3 Orang tua 

 Peranan orang tua sangat penting untuk mendukung kreativitas guru di 

sekolah. Secara umum, berhasil tidaknya pendidikan seorang anak biasanya 

dihubungkan dengan perkembangan pribadi orang tuanya dan baik tidaknya 

hubungan dan komunikasi dalam keluarga. Setiap kegiatan pembelajaran di TK 

Pertiwi 34 Patemon, orang tua siswa selalu datang untuk mendampingi anaknya 

belajar, sehingga siswa akan menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di  TK Pertiwi 34 Patemon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Peran Serta Orang Tua Siswa di TK Pertiwi 34 Patemon 

(Dokumentasi : Ryanto Sitopu , Mei 2015) 
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 Gambar 4.21 merupakan kegiatan orang tua yang sedang menemani 

anaknya untuk sekolah. Para orang tua tersebuat senantiasa menunggu anaknya 

sampai kegiatan sekolah selesai. Biasanya pada jam istirahat para orang tua 

membawa bekal makanan untuk anaknya. Selain itu para orang tua menjadi faktor 

pendukung untuk menunjang kreativitas guru, karena  dengan adanya orang tua 

siswa disekolah bisa menjadi semangat untuk para siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

4.4.1.2 Faktor eksternal  

 Faktor eksternal (lingkungan) yang dapat mempengaruhi kreativitas 

individu adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan 

kebebasan psikologis. Peran kondisi lingkungan mencakup lingkungan dalam arti 

kata luas yaitu masyarakat dan kebudayaan.  

 Proses belajar mengajar memerlukan ruang dan lingkungan pendukung yang 

dapat membantu siswa dan guru agar dapat berkonsentrasi dalam belajar. Jika 

para siswa belajar dalam kondisi menyenangkan dengan lingkungan kelas yang 

bersih, siswa akan dapat belajar dengan nyaman sehingga proses belajar mengajar 

akan lebih efektif. Kondisi lingkungan di TK Pertiwi 34 Patemon sangat bersih 

dan nyaman, karena letaknya yang jauh dari jalan raya yang dipenuhi dengan 

kendaraan, serta jauh dari pusat keramaian. Hal ini sangat membantu guru dalam 

mengembangkan kreativitas belajar khususnya dalam pembelajaran seni musik. 

4.4.2 Faktor Penghambat  

 Selain faktor pendukung, guru juga mempunyai faktor penghambat dalam 

kegiatan belajar mengajar. Faktor penghambat kreativitas guru di TK Pertiwi 34 
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Patemon mempunyai faktor eksternal. Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti 

Purwanti, faktor penghambat kreativitas guru dalam pembelajaran seni musik, 

yaitu: 

4.4.2.1 Keterbatasan dana  

 Dana sangat berpengaruh dalam kelancaran kegiatan sekolah. Hal ini 

dilakukan untuk membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar ataupun untuk 

membantu melengkapi sarana sekolah. Alokasi dana yang sudah disediakan oleh 

Pemerintah baik itu DIKNAS ataupun instansi lainnya bisa kita serap dan kita 

manfaatkan untuk membantu melengkapi baik itu sarana dan prasarana sekolah. 

Memang yang diperlukan adalah keaktifan penyelenggara sekolah untuk 

mendapatkan informasi bantuan sekolah. Oleh sebab itu keterbatasan dana 

menghambat kreativitas guru TK Pertiwi 34 Patemon ketika mengaplikasikan 

ilmu yang guru miliki karena ketersediaan dana tidak dapat membeli alat-alat 

musik yang memadai. Karena keterbatasan dana di sekolah, alat musik yang 

dipakai tidak sebaik apa yang dimiliki sekolah lain.  

4.4.2.2 Keterbatasan kemampuan guru 

Guru merupakan jabatan profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai 

guru. Dalam pelaksanaanya, guru dituntut memiliki berbagai keterampilan atau 

kreativitas mengajar, strategi belajar mengajar yang tepat, dan kemampuan 

melaksanakan evaluasi yang baik. Dengan wawasan yang luas diharapkan guru 

mampu memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dengan 

pertimbangan kondisi sekarang dan pengalaman masa lalu. Tujuan ini adalah agar 

guru dapat memahami bahwa dalam melaksanakan fungsi dan perannya 
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merupakan fasilitator pendidikan, guru diharapkan mempunyai kemampuan dan 

kreativitas dalam menjalankan kegiatan mengajar sebagai transforming science 

kepada siswa sebagai penerima dan pengembang ilmu yang telah diberikan oleh 

guru selama kegiatan pengajaran berlangsung di dalam kelas.  

Namun seorang guru juga mempunyai keterbatasan dalam mengajar. 

Keterbatasan pengetahuan guru terutama masalah pengelolaan dan pendekatan 

pengelolaan, baik yang sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis, sudah tentu 

akan mengahambat perwujudan pengelolaan kelas dengan sebaik-baiknya. Oleh  

karena itu, pengetahuan guru tentang pengelolaan kelas sangat diperlukan. Seperti 

halnya guru di TK Pertiwi 34 Patemon yang mempunyai kemampuan mengajar 

musik yang sangat minim. Karena latar belakang guru tersebut bukan dari 

pendidikan seni musik, guru TK Pertiwi 34 Patemon tidak bisa mengajarkan 

musik secara maksimal. Contohnya guru di TK Pertiwi 34 Patemon tidak bisa 

membaca notasi balok, tidak bisa memainkan alat musik modern ( keyboard ). 

Karena minimnya kemampuan guru di TK Pertiwi 34 , guru tersebut hanya bisa 

mengajarkan pola ritmis sederhana dan melodi yang sederhana.   

4.4.2.3 Keterbatasan media pembelajaran 

 Secara tidak langsung media pembelajaran yang ada di sekolah menjadi 

bagian terpenting yang harus diadakan keberadaannya. Kualitas sekolah juga 

dapat dilihat dari lengkapnya media pembelajaran yang dimiliki sekolah. Apabila 

media pembelajaran memadai maka outputnya juga akan bagus. Terbukti dengan 

adanya media pembelajaran di sekolah membuat siswa lebih tertarik dalam proses 

belajar mengajar, sedangkan sekolah yang belum memiliki media pembelajaran 
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yang lengkap membuat guru akan sulit untuk mengajar karena fasilitasnya yang 

belum lengkap. Fasilitas yang ada merupakan faktor penting upaya guru 

memaksimalkan programnya, fasilitas yang kurang lengkap akan menjadi kendala 

yang berarti bagi seorang guru dalam beraktifitas.  

 Salah satu kreativitas guru dapat dilihat bagaimana guru mengembangkan 

media pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai alat dan sumber  belajar di 

lingkungannya. Guru tidak hanya dituntut dapat  memanfaatkan media 

pembelajaran, tetapi juga harus dapat mengembangkan media pembelajaran dari 

tingkat sederhana sampai dengan canggih. TK Pertiwi 34 Patemon mempunyai 

media pembelajaran yang kurang lengkap, seperti belum tersedianya alat musik 

modern (keyboard) dan alat musik tradisional lainnya. Selain itu guru belum 

menggunakan media-media lain seperti laptop, iringan musik serta video-video 

pembelajaran, sehingga guru menjadi sulit dalam mengajar dan siswa menjadi 

kurang tertarik dengan apa yang diajarkan oleh guru. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas guru TK dalam pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 Patemon 

cukup kreatif. Hal ini ditunjukkan dengan guru mampu membuat lagu sendiri 

dengan langkah-langkah seperti menentukan tema lagu, membuat lirik atau syair 

lagu dan membuat melodi lagu. Kreativitas lain yang dimiliki guru di TK Pertiwi 

34 Patemon yaitu, mampu mengubah syair lagu menggunakan lagu yang sudah 

ada, dengan langkah menentukan lagu yang sudah ada dan menentukan tema syair 

lagu. Guru TK Pertiwi 34 Patemon juga mampu mengajarkan pola ritmis kepada 

siswa-siswi dengan menggunakan pola ritmis sederhana sehingga anak-anak 

mampu menirukan pola ritmis dengan mudah. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor pendukung dan 

penghambat kreativitas guru dalam pembelajaran seni musik. Faktor pendukung 

kreativitas guru dalam pembelajaran seni musik yaitu, guru memiliki refrensi 

buku yang cukup banyak, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah cukup 

lengkap, serta peranan orang tua dan lingkungan anak yang turut mendukung 

tercapainya kreativitas guru dalam pembelajaran. Selain faktor pendukung juga 

terdapat faktor penghambat kreativitas guru dalam pembelajaran yaitu, 

keterbatasan dana yang dimiliki sekolah, salain itu keterbatasan kemampuan guru 

dalam bidang seni musik karena latar belakang pendidikan guru bukan dari 

pendidikan seni musik, dan kurangnya fasilitas media pembelajaran. 
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5.2 SARAN  

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut :  

1. Guru diharapkan dapat lebih mengembangkan kreativitasnya dalam 

menggunakan media pembelajaran yang lain. 

2. Guru diharapkan lebih memperdalam pengetahuan musiknya agar dapat  

mengembangkan kreativitasnya menjadi lebih baik. 

3. Bagi sekolah diharapkan lebih melengkapi sarana dan prasarana terutama 

media pembelajaran seni musik.  
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Instrument Penelitian 

I. Panduan observasi 

Observasi penelitian ini dilakukan di TK Pertiwi 34 kelurahan patemon 

kecamatan gunung pati kota semarang. Rencana observasi dilakukan sebanyak 2 

kali dengan rincian sebagai berikut : 

Observasi hari ke I  

Keadaan TK Pertiwi 34, yang meliputi : 

a. Lokasi TK Pertiwi 34 

b. Ruang kelas TK Pertiwi 34 

c. Sarana prasarana dalam proses pembelajaran maupun diluar pembelajaran 

Observasi hari ke II 

A. Kegiatan pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 

a. Belajar sambil bermain 

b. Menghafalkan nada dan lirik lagu  

c. Belajar ritmis sederhana 

B. Media dalam pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 

a. Papan tulis 

b. Buku ajar 

c. Alat musik ritmis (rebana) 

C. Metode yang dilakukan guru dalam pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 

a. Mengajarkan pola ritmis sederhana 

b. Belajar bernyanyi sambil bermain 

c. Mencontohkan materi yang akan diajarkan untuk siswa 
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II. Panduan Wawancara 

Pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini meliputi : Kepala 

sekolah, guru, siswa dan wali murid. 

Responden : Kepala Sekolah TK Pertiwi 34 

Daftar Pertanyaan 

1.   Sejak kapan TK Pertiwi 34 Patemon berdiri? 

2.   Berapa jumlah tenaga pendidik di TK Pertiwi 34 Patemon? 

3.   Berapa jumlah kelas di TK Pertiwi 34 Patemon? 

4.   Berapa jumlah siswa setiap kelas? 

5.   Bagaimana kualitas sarana dan prasaran di TK Pertiwi 34 Patemon? 

6. Apakah kondisi lingkungan sudah mendukung berjalannya proses belajar 

mengajar? 

7. Bagaimanakah proses kegiatan pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 

Patemon? 

8. Bagaimana sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran seni musik? 

Responden : Guru TK  

Daftar pertanyaan 

1. Metode apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? 

2. Alat peraga/media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran? 

3. Bagaimana strategi pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34? 

4. Apakah Ibu yang membuat lagu sendiri? 

5. Dari mana Ibu memperoleh materi pembelajaran lagu tersebut ? 

6. Bagaimana cara menyampaikan materi lagu kepada siswa? 
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7. Kesulitan apa saja yang anda alami dalam pembelajaran seni musik? 

8. Apa hasil dari metode pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada siswa? 

9. Mengapa anda memilih metode tersebut? Apa kelebihannya? 

Responden : Siswa 

1. Apakan kamu senang mengikuti pelajaran seni musik? 

2. Kesulitan apa saja yang kamu alami dalam pelajaran seni musik? 

Responden : Wali murid 

1. Apa perkembangan yang anak anda alami setelah mengikuti pelajaran seni 

musik? 

III. Panduan Dokumentasi  

a. Data struktur organisasi sekolah 

b. Data staf pengajar dan karyawan 

c. Daftar siswa tahun ajaran 2014/2015 

d. Data prestasi siswa 

e. Denah sekolah  

f. Foto TK Pertiwi 34 

g. Foto kegiatan pembelajaran seni musik TK Pertiwi 34 

h. Foto fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 
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Transkrip Wawancara 

Responden : Kepala TK Pertiwi 31 

Daftar pertanyaan  

1. Sejak kapan TK Pertiwi 34 Patemon berdiri? 

 Jawaban: Sekitar tahun 1985 tetapi mulai beroperasionalnya sekitar tahun 

1987.  

2. Berapa jumlah tenaga pendidik di TK Pertiwi 34 Patemon? 

 Jawaban: Ada 3 guru, tetapi yang sering mengajar hanya 2 guru saja.  

3. Berapa jumlah kelas di TK Pertiwi 34 Patemon? 

 Jawaban: Ada 3 , kelas A dan kelas B. Yang satu kelas untuk PAUD. 

4. Berapa jumlah siswa setiap kelas? 

 Jawaban: Ada 15  

5. Bagaimana kualitas sarana dan prasaran di TK Pertiwi 34 Patemon? 

 Jawaban: iya disini sudah cukup untuk pembelajaran anak-anak, walaupun 

aslinya kurang bagi guru karena terbatasnya dana dari sekolah, tetapi ini sudah 

cukup baik.  

6. Apakah kondisi lingkungan sudah mendukung berjalannya proses belajar 

mengajar? 

Jawaban: Sudah mendukung. Karena dilingkungan sekitar sekolah jauh dari 

pemukiman masyarakat dan keramaian. Disekelilingnya juga banyak pohon-

pohon dan tumbuh-tumbuhan jadi pada saat pembelajarannya sudah sangat 

nyaman. 
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7. Bagaimanakah proses kegiatan pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34 

Patemon? 

Jawaban: prosesnya sudah baik. Guru-guru disini juga kreatif dalam mengajar 

seni musik.  

8. Bagaimana sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran seni musik? 

Jawaban: sarana dan prasarana disini sudah cukup memadai untuk 

pembelajaran. Ada satu set rebana, batok kelapa yang dibuat oleh guru dan 

anak-anak.  

 

Responden : Guru TK  

Daftar pertanyaan 

1. Metode apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? 

 Jawaban: Belajar sambil bermain. Tetapi kalau secara fokus kita juga 

menyesuaikan keadaan anak juga, kalau anaknya sedang dalam keadaan 

heboh kita sebagai guru juga ikut heboh tapi tetap pada inti pembelajarannya. 

2. Alat peraga/media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran? 

 Jawaban: kalau medianya kita sering pakai alat musik rebana. Tetapi biasanya 

kalau anak-anak sedang ingin drum band kita pakai kaleng bekas atau dari 

batok kelapa yang kita buat. Kita juga sebagai guru juga harus memanfaatkan 

lingkungan sekitar karena dana dari sekolah untuk membeli alat juga terbatas.   
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3. Bagaimana strategi pembelajaran seni musik di TK Pertiwi 34? 

 Jawaban: pada saat pelajaran kita memberi PR hafalan menyanyi atau 

menghitung pola ritmis kepada siswa untuk bisa melihat hasil belajar anak. 

Karena kemampuan setiap anak berbeda-beda.   

4. Apakah Ibu yang membuat lagu sendiri? 

 Jawaban: Iya.  

5. Dari mana Ibu memperoleh materi pembelajaran lagu tersebut ? 

 Jawaban: Biasanya dari modul, buku, kurikulumnya juga ada, dari seminar-

seminar juga yang biasanya membahas metode-metode pembelajaran. 

6. Bagaimana cara menyampaikan materi lagu kepada siswa? 

 Jawaban: Caranya dengan memberi contoh dulu kepada anak-anak dengan 

menyampaikan liriknya perkalimat kemudian anaknya menirukan secara 

berulang.  

7. Kesulitan apa saja yang anda alami dalam pembelajaran seni musik? 

 Jawaban: Kesulitannya pada teori-teori tentang musik karena kita juga latar 

belakangya bukan dari orang musik, jadi memberikan materinya dengan 

seadanya kemampuan kita.  

8. Apa hasil dari metode pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada siswa? 

 Jawaban: Hasilnya siswa menjadi lebih pintar dalam menyanyi atau 

menghitung pola ritmis yang guru berikan, dan anak merasa senang.  

9. Mengapa anda memilih metode tersebut? Apa kelebihannya? 

 Jawaban: karena metode seperti ini bisa mempercepat pengetahuan anak, 

tentang hal menyanyi atau menghitung pola-pola ritmis yang guru berikan. 
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Responden : Siswa 

1. Apakan kamu senang mengikuti pelajaran seni musik? 

 Jawaban: Senang. 

2. Kesulitan apa saja yang kamu alami dalam pelajaran seni musik? 

 Jawaban: Menyanyi. Karena susah menghafalnya.  

Responden : Wali murid 

1. Apa perkembangan yang anak anda alami setelah mengikuti pelajaran seni 

musik? 

Jawaban: Bisa menyanyi lagu anak-anak dan merasa senang.  
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Sri Purwanti sekalu guru di TK Pertiwi 34 Patemon 

(Ryanto Sitopu, 18 Maret 2015) 

 

 

Ibu Rumiyati sebagai pembantu guru TK Pertiwi 34 

(Ryanto Sitopu, 18 Maret 2015) 



83 
 

 

 

 
Susunan Guru dan Karyawan TK Pertiwi 34 Patemon 

(Ryanto Sitopu, 18 Maret 2015) 

 

 
Siswa mengikuti lomba drum band 

(Ryanto Sitopu, 18 Maret 2015) 



84 
 

 

 

 
Pembelajaran rebana di kelas 

(Ryanto Sitopu, 18 Maret 2015) 

 

  

 

Orangtua yang sedang menjaga anaknya sedang bermain 

(Ryanto Sitopu, 18 Maret 2015) 

 


