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SARI 
 
 

Ari Wijaya Prasetiaji, 2007, Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Melalui Lagu 
Anak-Anak Di Taman Kanak-Kanak Kabupaten Pemalang, Skripsi : Sendratasik 
Universitas Negeri Semarang. 
 
 

Pelaksanaan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak tidak pernah terlepas 
dari aktifitas bermain musik, walaupun pada umumnya hanya baru berupa 
kegiatan bernyanyi. Aktifitas tersebut biasa dilaksanakan baik di dalam maupun di 
luar kelas. Dalam bernyanyi guru sering memberikan materi lagu kepada anak-
anak. Lagu-lagu tersebut bertemakan tentang Diriku, Tanaman, Binatang, Alam 
Semesta, dan sebagainya. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pelaksanaan  
pembelajaran tematik melalui lagu anak-anak di Taman Kanak-kanak Kabupaten 
Pemalang?” Tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan  
pelaksanaan pembelajaran  tematik lagu di Taman Kanak-kanak Kabupaten 
Pemalang. 

Pendekatan  penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ialah penelitian 
eksploratif. Penelitian ini  dilaksanakan di TK Pertiwi Pemalang dan TK 
Handayani 03 Pemalang.   Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi : 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran  tematik di  
TK Pertiwi Pemalang dan TK Handayani 03 Pemalang telah dilaksanakan dengan 
mengacu pada Standar Kompetensi TK dan RA sesuai Kurikulum 2004. 
Maksudnya, lembaga ini berdiri secara resmi dalam menyelenggarakan bentuk 
pendidikan prasekolah dengan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan 
didukung oleh komponen-komponen pembelajaran yang dapat menentukan 
keberhasilan pelaksanaan program-programnya. Komponen-komponen pembe-
lajaran itu meliputi : metode, alat atau media, evaluasi, kurikulum, tujuan, bahan 
pelajaran, kegiatan belajar dan mengajar, dan  sumber pelajaran.  

Upaya yang perlu segera dilakukan oleh menyangkut  upaya  meningkatkan 
kualitas mengajar guru, seperti : diklat, penataran, dan sebagainya, khususnya 
terkait materi pembelajaran tematik lagu anak. Selain itu, menekankan kepada 
anak-anak TK dalam memahami tematik lagu anak, sehingga diharapkan dapat 
berpengaruh positif bagi perkembangan psikisnya. Bila hal itu terpenuhi, maka 
peran guru dapat berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan  
pendidikan watak dan budi pekerti,  sehingga bisa mengembalikan wibawa 
lembaga taman kanak-kanak dan guru itu sendiri.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Pendidikan adalah  kegiatan universal  dalam kehidupan manusia. Oleh 

karena itu, pendidikan dipakai dalam kehidupan masyarakat untuk membudayakan 

manusia. Artinya, berbagai faktor endogen yang ada dalam diri manusia yang 

terdiri dari kegiatan hingga menjadi kemampuan yang nyata dan adanya  

penyerapan berbagai norma yang sudah dimiliki oleh kehidupan manusia pada 

generasi berikutnya  (Barnadib, 1990  : 15). 

Pendidikan dapat dikatakan upaya sadar untuk menyiapkan peran hidup 

seseorang di masa depan melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan. Pendidikan 

dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, lembaga sosial masyarakat,  dan 

sekolah. Ketiga lingkungan pendidikan  tersebut saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. 

Dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas yang telah 

diberlakukan pada pasca tahun 2000 lalu, Indonesia harus bekerja ekstra keras 

untuk meningkatkan sumber daya manusia yang masih ketinggalan jauh untuk 

kawasan Asia sekalipun. Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi pada sektor 

pendidikan, didasarkan pada asumsi bahwa dengan pendidikanlah perkembangan 

perekonomian dan teknologi di Indonesia akan dapat berkembang dengan pesat. 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa : “Pembangunan nasional di bidang pendidikan 

adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta 

memungkinkan warganya mengembangkan diri, baik secara aspek jasmaniah 

maupun rohaniah, sesuai dengan pancasila dan UUD 1945”. Untuk mencapai 

tujuan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan upaya pengembangan dan 

peningkatan penyelenggaraan pendidikan nasional.  

Salah satu tugas pendidikan adalah menanamkan dan memupuk karakter 

suatu bangsa kepada generasi muda.  Hal ini dimaksudkan agar karakter  yang  

dimiliki  bangsa kita  tidak cepat rapuh  oleh  masuknya pengaruh asing ke 

Indonesia,  sehingga tetap terpelihara serta dapat berkembang sesuai jaman  

dengan tidak meninggalkan wujud aslinya. Perkembangan pembangunan yang 

diselenggarakan oleh suatu bangsa tentu akan menyebabkan perkembangan 

peradaban bangsa itu sendiri. Selain itu, jika suatu  negara memiliki hubungan  

yang luas dengan negara-negara yang lain, maka tidak menutup kemungkinan  

hubungan itu akan membawa pengaruh besar  di segenap bidang kehidupan 

negara,  termasuk salah satunya bidang  pendidikan dan kebudayaan. 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat di suatu negara dapat 

segera mengetahui segala informasi yang terjadi di negara lain secara langsung 

dan cepat melalui internet. Dengan begitu, wajar apabila budaya bangsa Indonesia 

kini dengan mudah dipengaruhi budaya asing.  Budaya asing  yang datang ke 
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Indonesia di satu sisi  dapat menambah perbendaharaan kebudayaan yang telah 

ada, tapi di sisi yang lain dapat  merusak  ciri   khas  budaya Indonesia.  Melihat 

kondisi semacam itu kita tidak perlu takut, melainkan berusaha bersikap selektif 

agar budaya asing tersebut dapat ditempatkan pada tatanan yang semestinya. 

Pendidikan  dilihat dari macam atau bentuknya, menurut Philip Coombs 

dalam buku karangan Muri Yusuf, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : 

1. Pendidikan Informal, yaitu suatu proses pendidikan yang sesungguhnya 

terjadi seumur hidup, dimana tiap-tiap individu memperoleh pengetahuan, 

sikap, keterampilan dari pengalaman sehari-hari dan pengaruh lingkungannya, 

seperti keluarga, tetangga, lingkungan pekerjaan maupun media massa. 

2. Pendidikan Formal, adalah suatu usaha atau kegiatan pendidikan yang 

berlangsung melalui suatu lembaga resmi, berstruktur, berjenjang,  

berlangsung dalam suatu periode tertentu, mencakup bidang studi akademis 

umum dan juga khusus untuk latihan teknis dan professional. 

3. Pendidikan Non Formal, merupakan suatu pendidikan di luar sekolah yang 

secara potensial dapat membantu dan menggantikan pendidikan formal dalam 

aspek tertentu. Kegiatan ini diselenggarakan  sengaja dan sistematis di luar 

sistem pendidikan formal dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan, tenaga 

pengajar, materi, proses belajar mengajar serta fasilitas dengan kebutuhan dan 

keadaan  peserta atau masyarakat (Yusuf, 1982 : 60). 
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Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan pra 

sekolah yang ada di jalur pendidikan formal. Pendidikan pra sekolah adalah 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

anak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Tempat 

tersebut seharusnya merupakan tempat yang menyenangkan bagi anak-anak, 

karena dapat memberi rasa aman, nyaman, dan mendorong keberanian serta 

merangsang untuk bereksplorasi atau menyelidiki dan mencari pengalaman demi 

perkembangan kepribadiannya secara optimal. 

Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan yang 

menyediakan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki 

pendidikan dasar. Pendidikan Taman Kanak-Kanak bertujuan membantu 

meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, 

keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan 

selanjutnya, sesuai dengan usia dan tingkat penalaran anak. 

Fre Frabel (dalam Zulkipli, 1986 : 2) mengatakan bahwa Taman Kanak-

Kanak merupakan tempat terbaik bagi anak untuk bermain, bernyanyi, 

menggambar, menari dan  belajar bersama teman seusianya. Selain itu, Taman 

Kanak-Kanak dipandang sebagai tempat bagi anak untuk melatih daya cipta 

dengan menggunakan alat beraneka ragam, sehingga berkembang aktifitas dan 

kreatifitasnya. 
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Sebagai wadah anak-anak usia 4–6 tahun, Taman Kanak-Kanak 

memberikan berbagai latihan keterampilan dan keberanian, sehingga anak tidak 

merasa malu dan berani tampil di muka umum. Di Taman Kanak-Kanak, seorang 

anak juga dibimbing  untuk melepaskan kebiasaan kurang baiknya yang sering 

dilakukan di rumah, serta dilatih berdisiplin mentaati dan melaksanakan perintah 

maupun  tata tertib yang berlaku.  

Pelaksanaan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak tidak pernah terlepas 

dari aktifitas bermain musik, walaupun pada umumnya hanya baru berupa 

kegiatan bernyanyi. Aktivitas tersebut dalam prosesnya biasa dilakukan baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas (Utomo, 2004 : 88). Di dalam bernyanyi guru 

seringkali memberikan materi lagu kepada anak-anak, lagu tersebut bertemakan 

Lingkunganku, Keluargaku, Alam Semesta, Tanaman, Binatang,  Rekreasi, dan 

lain-lain. Dengan tujuan supaya anak-anak mengenal dan menghargai apa yang 

diajarkan guru melalui tema lagu tersebut. Dalam kegiatan belajar guru memegang 

peranan penting supaya anak-anak merasa senang  dan anak-anak mudah 

memahami. 

Berdasarkan pemikiran di atas,  judul dalam skripsi ini  : 

“PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK  MELALUI  LAGU  

ANAK-ANAK  DI TAMAN  KANAK-KANAK KABUPATEN PEMALANG”. 
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B. Pembatasan  Masalah 

Mengingat begitu kompleksnya permasalahan menyangkut pembelajaran 

tematik lagu di sebuah Taman Kanak-Kanak, penulis  akan memberikan 

pembatasan  agar pembahasan nantinya tidak mengaburkan permasalahan yang 

ada. Dalam hal ini penulis hanya akan menguraikan permasalahan  seputar  

pelaksanaan pembelajaran tematik lagu di Taman Kanak-Kanak Kabupaten 

Pemalang. 

 

C. Perumusan  Masalah 

Mengacu  dari uraian di atas, permasalahan dirumuskan sebagai berikut :  

“Bagaimanakah pelaksanaan  pembelajaran tematik melalui lagu anak-anak 

di Taman Kanak-Kanak  Kabupaten Pemalang?” 

 

D. Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan  

pelaksanaan pembelajaran tematik melalui lagu anak-anak di Taman Kanak-Kanak 

Kabupaten Pemalang. 

 

E. Kegunaan  Penelitian 

Pembuatan skripsi ini diharapkan nantinya akan memberi manfaat 

sebagai berikut  : 
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1. Secara  Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan  masukan bagi 

dunia pendidikan dan juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam pendidikan Taman Kanak-Kanak.  

2. Secara  Praktis 

a. Bagi  Penulis 

Dengan adanya penelitian ini  penulis  berharap akan dapat menerapkan 

teori-teori yang ada dan diterima selama kuliah pada keadaan nyata yang 

ditemui di lapangan. Dalam skripsi ini penulis nanti diharapkan mengerti 

akan  hal-hal  yang berkaitan erat dengan kegiatan .pembelajaran tematik 

lagu anak-anak di tingkat Taman Kanak-Kanak. 

b. Bagi Almamater 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan  untuk menambah 

perbendaharaan jumlah hasil penelitian. Artinya, skripsi ini diharapkan  

menjadi salah satu koleksi pada perpustakaan Jurusan Pendidikan Seni 

Drama Tari dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Semarang. 

c. Bagi  Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Pemalang 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil  terkait 

dengan pembelajaran musik di Taman Kanak-Kanak. 
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F. Sistematika  Penulisan 

Dalam mengetengahkan skripsi ini akan diuraikan ke dalam beberapa  

bab, yaitu meliputi  : 

Bab  I Pendahuluan 

 Dalam  bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah,  pembatasan 

masalah, perumusan masalah,  tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab  II Landasan Teori 

 Bab ini akan  menyampaikan teori–teori mengenai pengertian umum 

pembelajaran, pembelajaran musik, dan pembelajaran seni musik di 

Taman Kanak-Kanak beserta uraiannya. 

Bab  III Metode Penelitian 

 Bab ini akan menerangkan mengenai pendekatan penelitian, latar 

penelitian, metode pengumpulan data,  metode analisis data, dan teknik 

keabsahan data. 

Bab  IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 Disini akan menerangkan tentang  gambaran umum lokasi penelitian dan 

hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. 
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Bab  V Penutup 

 Di bab ini  disajikan kesimpulan dan saran-saran atas segala hal  yang 

terkait dengan hasil penelitian. 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB  II 

LANDASAN  TEORI 

 

Sasaran yang hendak dicapai  dalam landasan teori  adalah untuk  

mencari dasar teori guna memperkuat dan melandasi  kerangka pikir  berdasarkan 

konsep  yang ada. Landasan teori merupakan  pemikiran lebih lanjut terhadap 

masalah  yang diteliti. Menurut  Koentjaraningrat, “Teori  pada hakekatnya 

merupakan  akibat dari adanya  hubungan positif  antara gejala  yang diteliti  

dengan satu atau  beberapa gejala  tertentu dalam masyarakat” (1985  : 30). 

Dari pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa  teori merupakan  

sekumpulan konsep, definisi, proposisi  mengenai hubungan  antar variabel yang 

satu dengan yang lain dalam suatu fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. 

Sementara itu  Bintoro Tjokroamidjojo  mendefinisikan  “Teori  adalah  ungkapan 

mengenai hubungan kausal yang logis di antara berbagai gejala atau di antara 

perubahan  (“variabel”) dalam  bidang tertentu, sehingga dapat  dipergunakan  

sebagai rangka berpikir  (“frame of thinking”)  dalam memahami  serta 

menanggapi  permasalahan  yang timbul  di dalam bidang tertentu” (1983  :  12). 

Dari pendapat  Bintoro tersebut,  teori lebih  menekankan  fungsinya 

yaitu  untuk menganalisis  suatu gejala di dalam kehidupan bermasyarakat.  

Berpijak dari pengertian di atas,  maka teori yang dirangkum  dalam penelitian  ini  

sebagai titik tolak  penelitian  yang akan dilakukan lebih  menekankan pada 
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sistematika yang logis dari hubungan beberapa konsep ataupun  definisi yang 

dikemukakan. 

 

A. Pembelajaran 

Pembelajaran tidak akan terlepas dari pokok bahasan mengenai hakekat 

belajar dan mengajar, karena dalam proses pembelajaran terjadi peristiwa belajar 

dan mengajar. Kegiatan pembelajaran tidak akan dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar mengajar, karena pembelajaran pada hakekatnya adalah aktifitas belajar 

antara guru dengan siswa. 

Menurut pendapat aliran Skolastik, belajar itu pada hakekatnya  ialah 

mengulang-ulang bahan yang harus dipelajari.  Dengan diulang-ulang itu, maka 

bahan  pelajaran akan makin diingat  (dikuasai).  Jadi menurut aliran Skolastik,  

inti belajar adalah ulangan  (Suryabrata, 1998  : 244).  Dari pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa daya berpikir seseorang akan meningkat  kalau pikiran 

itu berulang-ulang  memecahkan soal, daya merasakan akan  menjadi kuat  atau 

tajam  kalau sering  digunakan, daya ingatan akan menjadi  lebih tinggi  kalau 

berulang-ulang mengingat sesuatu, dan sebagainya. 

Mengajar (mendidik) adalah masalah bagaimana  untuk memberikan  

tanggapan yang dipandang  baik  yang cukup kuat, sehingga menentukan tingkah 

laku seseorang  (Suryabrata, 1998  : 246).  Dari pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan  bahwa  untuk  mampu  mendidik  dengan  baik,  maka  seseorang 

harus mampu memberikan tanggapan sejelas-jelasnya dan memasukkan tanggapan 
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tersebut sesering mungkin ke dalam kesadaran.  Untuk bisa memberikan 

tanggapan secara jelas  dapat  ditempuh  dengan jalan menganalisis hal yang akan 

diajarkan itu menjadi  unsur yang sederhana, sehingga menjadi hal yang mudah 

dan jelas dimengerti oleh  tiap anak didik. Sedangkan untuk dapat memasukkan 

tanggapan tersebut ke dalam kesadaran dapat dilakukan  dengan jalan  mengulang-

ulang sesering mungkin memasukkan tanggapan yang dikehendaki ke dalam 

kesadaran. 

Menurut pandangan tradisional, belajar adalah usaha untuk memperoleh 

sejumlah ilmu pengetahuan, maka ia akan mendapatkan kekuasaan. Sebaliknya, 

siapa yang tidak memiliki pengetahuan atau bodoh, maka ia akan dikuasai oleh 

orang lain. Pandangan ini disebut juga pandangan intelektualitas, yakni suatu 

pandangan yang terlalu menekankan pada perkembangan otak. Untuk memperoleh 

pengetahuan seorang siswa  harus mempelajari berbagai pengetahuan. Dalam hal 

ini buku pelajaran atau bahan bacaan menjadi sumber pengetahuan yang utama, 

akibatnya sering ditafsirkan bahwa belajar berarti mempelajari buku bacaan. 

Sedangkan pada pandangan modern proses perubahan tingkah laku karena adanya 

interaksi dalam lingkungannya. Maksudnya adalah seseorang dinyatakan 

melakukan kegiatan belajar apabila dirinya telah memperoleh hasil, yaitu  

perubahan tingkah laku. Sebagai  contoh  dari yang tadinya tidak tahu menjadi 

tahu, dari tidak mengerti menjadi  mengerti, dan sejenisnya. Pada prinsipnya 

perubahan tingkah laku tersebut adalah perubahan  pada diri seseorang. 
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Sebagaimana dikemukakan di bagian awal tulisan ini bahwa mengajar 

(mendidik) adalah masalah bagaimana  untuk memberikan  tanggapan yang 

dipandang  baik  yang cukup kuat, sehingga menentukan tingkah laku seseorang   

(Suryabrata, 1998 : 246).  Sedangkan pembelajaran  adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran  (Hamalik, 

2003 : 57). Dari definisi tersebut unsur-unsur pembelajaran dapat dijelaskan lagi 

yang meliputi  manusia yang terlibat dalam  sistem pengajaran yaitu  terdiri dari  

siswa, guru,  dan tenaga lainnya, misalnya tenaga administrasi. Material disini 

meliputi  buku-buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video 

tape.  Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari  ruangan kelas,  perlengkapan audio 

visual, pakaian, kaset. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian 

informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya. 

Rumusan tersebut tidak terbatas dalam ruang saja.  Sistem pembelajaran 

dapat dilaksanakan dengan membaca buku, belajar di kelas atau di sekolah.  

Demikian pula yang terjadi terhadap  anak-anak TK dalam mengikuti 

pembelajaran tematik lagu, yakni mereka dapat mengalami sistem pembelajaran di 

kelas tempatnya belajar.  Contoh sistem pembelajaran yang dimaksud seperti 

dengan menyaksikan  siswa lain  menyanyi, melihat siswa lain memainkan alat 

musik,  dan melihat foto-foto  yang memuat aktifitas yang pernah dijalankan oleh 

lembaga tempatnya belajar musik. 
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Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang mencakup kegiatan belajar dan 

mengajar. Kegiatan pembelajaran dilakukan berdasarkan rencana yang terorganisir 

secara sistematis yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan 

kegiatan pembelajaran yang mencakup metode dan media pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, dan umpan balik evaluasi pembelajaran. Suatu rencana 

pembelajaran dan pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal yang terkait 

dengan belajar bagaimana belajar (learning to learn), belajar bagaimana berpikir 

(learning how to think), belajar bagaimana melakukan (learning how to do),  dan 

belajar bagaimana bekerja sama dan hidup bersama (learning how to live together) 

(Jamaris, 2006 : 125). 

Seiring dengan perkembangan anak di Taman Kanak-kanak, maka 

pembelajaran perlu menekankan keempat aspek tersebut di atas. Hal itu menjadi 

faktor utama dalam perkembangan anak yang bersangkutan. Oleh karenanya, 

pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan di Taman Kanak-kanak melalui 

berbagai bentuk permainan perlu menekankan keempat hal di atas. Selain itu, demi 

menunjang proses pembelajaran  anak di Taman Kanak-kanak juga perlu 

ditanamkan aspek-aspek lain, seperti moral dan perilaku bagi sebagai individu, 

sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara, serta sebagai mahluk 

Tuhan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. 
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B. Pembelajaran Musik 

Musik mempunyai persamaan dengan cabang-cabang seni yang lain, yaitu 

sama-sama bergerak dalam kegiatan estetika atau keindahan. Bedanya ialah bahwa 

seni musik menggunakan bunyi sebagai sarana pencapaiannya. Dalam kaitannya 

dengan wawasan seni, tidak semua bunyi dapat dianggap sebagai karya seni, sebab 

yang disebut karya seni ialah  jika bunyi itu berupa hasil olah pikir, akal budi, dan 

perasaan manusia.  

Musik adalah (1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan,  

komposisi  (suara)  yang  mempunyai  kesatuan  dan  kesinambungan; (2) Nada 

atau suara yang disusun sedemikian rupa, sehingga mengandung irama, lagu, dan 

keharmonisan (terutama yang mengutamakan alat-alat yang dapat menghasilkan 

bunyi-bunyi itu) (Depdikbud, 1994 : 676). Sedangkan menurut Suharto (1990 : 2), 

bahwa musik adalah bunyi yang sengaja dibuat manusia untuk mengungkapkan 

ide dari akal budi dan perasaan batinnya. Jadi kicau burung di dahan atau percik 

air di pematang sawah bukan termasuk karya seni, walaupun terdengar indah 

hingga mampu membangkitkan dan menumbuhkan rasa seni bagi yang 

mendengarkannya. 

Menurut Jamalus (1988 : 1), bahwa musik sebagai suatu hasil karya seni 

bunyi dalam bentuk lagu/komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penciptanya melelui unsur-unsur musik. Musik sebagai ilmu dan 

pengetahuan mencakup banyak hal untuk itu unsur-unsur musik merupakan satu 
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kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur itu meliputi irama, melodi, 

bentuk/struktur lagu, dan ekspresi. 

A.T. Mahmud (1995 : 8) mengemukakan bahwa musik tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Musik adalah media untuk mencurahkan pikir 

dan rasa, alat untuk berkomunikasi. Musik sangat dekat dan tak terpisahkan dari 

kehidupan manusia yang menciptakannya. Musik adalah bahasa universal yang 

paling luwes yang dapat membagi pikiran dan rasa antar umat manusia, dimana 

pun dan kapan pun ia berada. 

Pengajaran musik di sekolah adalah pengajaran tentang bunyi (Jamalus, 

1988 : 3). Dengan demikian apapun yang dibahas  dalam suatu pembelajaran 

musik harus bertitik tolak pada bunyi itu sendiri serta dalam bermain musik harus 

dapat merasakan gerak irama lagu dan alunan iramanya. Jadi, dalam pembelajaran 

musik di sekolah, praktek instrumen dan menyanyi merupakan pendidikan yang 

menarik jika dibandingkan dengan pelajaran teori musik.  

Penyampaian pembelajaran musik  harus bisa menimbulkan perasaan 

senang dan gembira bagi anak-anak selaku peserta didik. Hal itu sebagaimana 

diungkapkan oleh Roussou (dalam Jamalus, 1988 : 2), bahwa hendaknya 

pengajaran musik di sekolah mampu menciptakan suasana gembira  di kalangan 

anak-anak. Untuk menciptakan suasana gembira siswa perlu diajak berperan serta 

dalam pengalaman musik, baik melalui kegiatan menyanyi, memainkan alat, 

mendengarkan musik sampai dengan mengapresiasikannya.  
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C. Pembelajaran Seni Musik di Taman Kanak-Kanak 

Seni dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, 

keduanya terjadi interaksi antara manusia dengan manusia lain serta dengan alam 

sekitarnya. Begitu pula pendidikan seni musik di Taman Kanak-Kanak  sebagai 

kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan untuk membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya. 

Pendidikan seni terutama pembelajaran seni musik di Taman Kanak-

Kanak, bertujuan agar anak-anak memiliki pengetahuan, nilai, dan sikap serta 

keterampilan yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangannya. Masa 

kanak-kanak dikenal sebagai masa “prasekolah”. Masa prasekolah merupakan usia 

yang ideal untuk belajar keterampilan-keterampilan yang tidak hanya berguna bagi 

anak  bahkan akan merupakan fondasi bagi keterampilan-keterampilan yang lebih 

tinggi di kemudian hari. Pada usia 5-6 tahun anak-anak telah dapat mengikuti 

pendidikan di Taman Kanak-kanak. 

Musik anak-anak ialah alat pengungkapan gagasan dan perasaan anak 

sesuai  dengan ciri khas masa perkembangannya. Bertolak dari dasar pemahaman 

ini, musik yang diajarkan diarahkan kepada bagaimana : (a) Anak dapat  

menemukan  sumber  keindahan  dan  keceriaan dalam berolah musik; (b) Anak 

dapat dilibatkan dalam pengalaman yang memuaskan untuk dirinya karena dengan 

musik anak dapat berkomunikasi secara langsung menyampaikan gagasan dan 

perasaannya (A.T. Mahmud, 1996 : 137-138). 
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Uraian di atas memberi pengertian bahwa melalui pembelajaran seni 

musik ini anak-anak diharapkan mampu mengungkapkan ide-ide, imajinasi, dan 

fantasinya secara kreatif. Tujuan pembelajaran seni musik di Taman Kanak-Kanak 

ini lebih dikhususkan agar anak sempat mengalami belajar musik yang sesuai 

dengan tingkat kemampuannya.  

Ruang lingkup kurikulum Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul 

Athfal (RA) tahun 2004 meliputi aspek-aspek perkembangan yang dipadukan 

dalam dua bidang, yaitu : 

1. Bidang Pengembangan Pembiasaan 

 Pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada 

dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga menjadi kebiasaan yang baik. 

Bidang pengembangan pembiasaan meliputi : pengembangan moral dan nilai-

nilai agama, serta pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. 

2. Bidang Pengembangan Kemampuan Dasar 

 Pengembangan kemampuan dasar merupakan  kegiatan yang dipersiapkan oleh 

guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. Pengembangan kemampuan dasar meliputi : berbahasa, 

kognitif (daya pikir), fisik (motorik), dan seni (Depdiknas, 2004 : 6-7). 

Dengan mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa seni musik 

termasuk kategori bidang pengembangan kemampuan dasar seni, yang dalam hal 

ini ialah keterampilan bernyanyi. Pengembangan pembiasaan dan pengembangan 

kemampuan dasar seperti tersebut di atas dilaksanakan dengan pendekatan 
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pembelajaran yang bersifat tematis operasional. Melalui suatu tema tertentu  

diharapkan pembelajaran akan lebih berarti, menarik, serta memberikan 

pengalaman yang bermakna bagi anak. 

Ada 11 macam tema yang telah ditetapkan di Taman Kanak-Kanak. 

Berdasarkan tujuan program pendekatan pembelajaran yang tematis operasional, 

maka musik anak-anak dapat dikembangkan menurut sebelas tema yang 

dimaksudkan, yaitu : 

1) Musik tentang “Diri Sendiri”, yang berhubungan langsung dengan diri anak 

seperti : identitas diri, cir-ciri tubuh, kesukaan, dan panca indra. 

2) Musik tentang “Lingkunganku“, yang berhubungan dengan keluarga, rumah, 

dan sekolah. 

3) Musik tentang “Kebutuhanku“, yang berhubungan dengan makanan, minuman, 

pakaian, kesehatan, kebersihan, dan keamanan. 

4) Musik tentang “Binatang“, yang berhubungan langsung dengan pengetahuan 

yang berguna bagi diri anak, seperti makanan bermacam binatang, kebun 

binatang, binatang peliharaan. 

5) Musik tentang “Tanaman“,  yang berhubungan langsung dengan pengetahuan 

yang berguna bagi diri anak, seperti tanaman berbunga, berbuah, dijaga dan 

disiram agar tumbuh subur. 

6) Musik tentang “Rekreasi“, yang berhubungan dengan pengetahuan yang 

berguna bagi diri anak, seperti jenis kendaraan, fungsi kendaraan, tempat 

rekreasi, keadaan lingkungan di pesisir dan pegunungan. 
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7) Musik tentang “Pekerjaan”, yang berhubungan dengan pengetahuan seperti : 

macam-macam pekerjaan, tempat bekerja, dan alat-alat perlengakapan yang 

dipakai. 

8) Musik tentang “Air, Udara, dan Api”, yang berhubungan dengan pengetahuan 

seperti : manfaat, sifat, maupun bahaya dari air, angin, dan api.   

9) Musik tentang “Alat Komunikasi”, yang berhubungan dengan pengetahuan 

seperti : macam-macam alat komunikasi, kegunaan, bentuk fisik, dan  cara 

mempergunakannya, serta macam-macam benda pos. 

10) Musik tentang “Tanah Airku”, yang berhubungan dengan pengetahuan seperti : 

nama negara, lambing, bendera, ibukota, Presiden dan Wakil Presiden, Lagu-

lagu kebangsaan, suku-suku bangsa, nama-nama pahlawan, hari-hari besar 

nasional, keadaan lingkungan desa dan kota. 

11) Musik tentang “Alam Semesta”, yang berhubungan dengan pengetahuan 

seperti : kegunaan matahari, bulan, bintang, langit dan bumi, siapa yang 

menciptakan, kapan dapat dilihat, macam-macam gejala alam, sebab-sebab 

terjadi gejala alam (Depdiknas, 2004 : Lampiran  1).  

Dari 11 macam tema lagu anak-anak dapat dipilih sesuai dengan 

kebutuhan materi pembelajaran musik di Taman Kanak-Kanak. Untuk anak-anak 

usia Taman Kanak-Kanak sendiri memiliki tingkat pengetahuan dan kecerdasan 

yang berbeda. Termasuk dalam hal ini menyangkut hobi atau ketertarikan terhadap 

suatu obyek. Disini guru memiliki peran yang besar, dimana ia harus mampu 
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mengarahkan dan memilihkan tematik lagu yang sekiranya mampu diserap oleh 

semua siswa TK. 

 

D. Komponen-komponen Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran seni musik sangat bergantung pada komponen-

komponen yang mempengaruhi proses pembelajaran. Komponen-komponen 

pembelajaran yang dimaksud disini meliputi :  

a. Metode 

Dalam rangka mencapai tujuan kegiatan yang telah ditetapkan, 

diperlukan cara atau teknik yang harus ditempuh pada setiap langkah kegiatan, 

atau dengan kata lain diperlukan metode. Menurut Poerwadarminta (1988 : 58) 

metode adalah (1) Cara  yang teratur dan terpikir baik untuk maksud tertentu; 

(2) Cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan Djamarah (1996 : 72) 

mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode 

diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat 

melaksanakan tugasnya bila tidak menguasai satu metode mengajar yang telah 

dirumuskan dan dikemukakan para ahli psikologis dan pendidikan. 
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Dalam kegiatan belajar mengajar metode akan mempengaruhi proses 

pencapaian tujuan seperti yang dikemukakan oleh Jamalus (1981 : 30) yang 

dimaksud dengan metode dalam kegiatan belajar mengajar adalah seperangkat 

upaya yang dilaksanakan dan disusun dengan tujuan menciptakan suasana 

belajar mengajar yang menguntungkan. Hal itu mengandung arti bahwa dalam 

suatu kegiatan belajar mengajar guru hendaknya mempersiapkan segala 

sesuatunya sehingga sedemikian rupa nantinya tercipta situasi belajar mengajar 

yang menguntungkan. 

Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi mengajar 

menggambarkan langkah-langkah taktis yang perlu ditempuh dalam 

mengembangkan proses pembelajaran. Widya (1989 : 25) mengatakan bahwa 

kunci pembelajaran yang efektif  bukan terletak pada aspek yang diajarkan, 

melainkan sebagian besar karena keefektifan dari pengaruh yang diciptakan 

dan metode yang digunakan. 

Macam-macam metode yang dapat digunakan di Taman Kanak-

Kanak (Depdiknas, 2004 : Lampiran 2), antara lain : 

1) Metode Bercerita adalah cara bertutur kata dan menyampaikan 

cerita/penerangan kepada anak secara lisan. 

2) Metode Bercakap-cakap adalah suatu cara menyampaikan bahan 

pengembangan yang dilaksanakan melalui bercakap-cakap dalam bentuk 

Tanya jawab antara anak dengan guru, atau anak  dengan anak. 
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3) Metode Tanya Jawab adalah dilaksanakan dengan memberi pertanyaan-

pertanyaan yang merangsang anak untuk aktif berpikir. 

4) Metode Pemberian Tugas adalah kegiatan belajar dengan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas yang telah disiapkan 

oleh guru. 

5) Metode Karya Wisata adalah kegiatan belajar mengajar dimana guru 

mengajak anak untuk mengunjungi secara langsung obyek-obyek sesuai 

dengan bahan pengembangan dan kemampuan yang sedang dibahas. 

6) Metode demonstrasi adalah suatu cara untuk mempertunjukkan atau 

memperagakan suatu obyek atau proses dari suatu kejadian atau peristiwa. 

7) Metode Sosiodrama adalah suatu cara memainkan peran dalam suatu 

cerita tertentu yang menuntut integrasi diantara para pemerannya. Peranan 

yang dimainkan diangkat dari kehidupan sehari-hari. 

8) Metode eksperimen adalah metode mengjar dengan melakukan suatu 

percobaan dengan cara mengamati proses dan hasil percobaan itu. Anak 

mencari jawaban sendiri berdasarkan fakta yang diamati. 

9) Metode Bermain Peran adalah memerankan tokoh-tokoh atau benda-

benda di sekitar anak dengan tujuan untuk mengembangkan daya khayal 

dan penghayatan terhadap bahan pengembangan yang dilaksanakan. 

10) Metode proyek adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk 

menggunakan alam sekitar dan kegiatan sehari-hari sebagai bahan 

pembahasan. 
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Setiap usaha pembelajaran sebenarnya merupakan proses 

pembimbingan dan pemberian kemudahan dalam kegiatan pembelajaran yang 

memungkinkan seseorang untuk dapat belajar secara efektif, sehingga nantinya 

mampu menghadapi situasi sejenis atau bahkan situasi yang baru. Pemikiran 

yang kreatif dapat menghasilkan sebuah tindakan yang kreatif pula. Hal 

tersebut ditumbuhkembangkan dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode yang tepat. Efektif tidaknya penggunaan metode 

pembelajaran untuk mencapai tujuan sangat bergantung pada kemampuan 

seorang guru dalam memilih metode yang tepat. 

Awal kegiatan pembelajaran seni musik adalah guru membimbing 

siswa untuk mempelajari unsur-unsur musik dengan metode ceramah yang 

diselingi dengan tanya jawab dan demonstrasi. Salah satu cara yang harus 

ditempuh siswa untuk mengenal unsur-unsur musik tersebut adalah dengan 

melakukan gerakan tubuh pada waktu bernyanyi, baik gerakan di tempat 

maupun gerakan beranjak. Hal itu berguna untuk mempelajari unsur irama, 

tempo, dan birama. Apabila siswa telah mampu mengenal dan mengingat 

unsur-unsur musik, selanjutnya guru memberikan tugas dan latihan untuk 

membaca dan mempraktekkannya, sehingga siswa mampu mengenal dan 

mengingat kembali  nada, sifat, dan notasi musik yang dimaksud. 
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b. Alat atau Media  

Perencanaan penyediaan alat (material) dan perlengkapan 

(equipment) penting artinya untuk mengatur kelancaran arus pembelajaran 

secara logis sejak awal sampai akhir. Yang termasuk alat adalah nyanyian, 

lembar peraga, gambar-gambar. Termasuk juga alat elektronik, seperti tape-

recorder dengan segala kelengkapannya (A.T. Mahmud, 1996 : 151). Alat 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan 

pengajaran. Alat mempunyai fungsi yaitu sebagai perlengkapan, sebagai 

pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan sebagai tujuan. 

Alat  dalam pendidikan dan pengajaran, alat material mempunyai 

sifat sebagai berikut (Djamarah, 1996 : 55) : 

1) Kemampuan untuk meningkatkan persepsi. 

2) Kemampuan untuk meningkatkan pengertian. 

3) Kemampuan untuk meningkatkan transfer (pengalihan) belajar. 

4) Kemampuan untuk memberikan penguatan atau pengetahuan hasil yang 

akan dicapai. 

5) Kemampuan untuk meningkatkan retensi (ingatan). 

Keberadaan alat peraga dalam pembelajaran musik bagi siswa 

Taman Kanak-kanak memang cukup dominan. Alat peraga itu mampu 

menimbulkan daya tarik, sehingga dapat memotivasi siswa dan mendukung 

kelancaran program pembelajaran. Catatan yang perlu diperhatikan tentang 

penyediaan alat perlengkapan, yaitu bagaimana agar waktu tidak menjadi sia-
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sia, dan anak-anak tidak disuruh menunggu. Maksudnya, untuk hanya 

menyediakan alat dan perlengkapan  kadang-kadang memakan waktu begitu 

lama, sehingga waktu yang tersedia tidak sepenuhnya dapat digunakan. Hal itu 

mengakibatkan anak-anak  terpaksa menunggu sampai alat dan perlengkapan 

disediakan. 

c. Evaluasi 

Evaluasi (penilaian) adalah suatu program untuk memberikan 

pendapat dan penentuan arti atau faedah suatu pengalaman (Hamalik, 2003 : 

157). Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses belajar mengajar. 

Secara sistemik, evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen-komponen 

sistem pembelajaran, yang mencakup komponen input, yakni perilaku awal 

(entry behavior) siswa, komponen input instrumental yakni kemampuan 

professional guru/tenaga kependidikan, komponen kurikulum (program studi, 

metode, media), komponen administratif (alat, waktu, dana); komponen proses 

ialah prosedur pelaksanaan pembelajaran; komponen output ialah hasil 

pembelajaran yang menandai ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini 

perhatian hanya ditujukan pada evaluasi terhadap komponen proses dalam 

kaitannya dengan komponen input instrumental (Hamalik, 2003 : 171). 

Menurut Wand dan Brown (dalam Djamarah, 1996 : 57) evaluasi 

adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. 

Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses untuk 
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menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu 

hubungannya dengan dunia pendidikan. 

Tujuan diadakannya evaluasi dapat dibagi menjadi dua yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus sebagaimana dikatakan oleh L. Pasaribu dan 

Simanjuntak (dalam Djamarah, 1996 : 58-59) : 

1) Tujuan Umum 

a) Mengumpulkan data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

b) Memungkinkan pendidik atau guru menilai aktifitas pengalaman yang 

didapat. 

c) Menilai metode yang dipergunakan 

2) Tujuan Khusus 

a) Merangsang kegiatan siswa 

b) Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan 

c) Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, 

dan bakat siswa yang bersangkutan. 

d) Memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa yang 

diperlukan orang tua dan lembaga pendidikan. 

e) Untuk memperbaiki mutu pelajaran atau cara belajar dan metode 

pelajaran. 
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Dari tujuan yang dikemukakan tersebut, maka pelaksanaan evaluasi 

mempunyai manfaat yang sangat besar. Manfaat itu dapat dilihat dari 

pelaksanaannya dan ketika akan memprogramkan serta proses mengajar di 

masa mendatang. 

Evaluasi pembelajaran musik di Taman Kanak-kanak dilakukan 

dengan pengamatan, dan dengan memperhatikan tanda yang diperlihatkan oleh 

anak. Evaluasi terjadi bila guru mengamati dan mengetahui bahwa anak-anak 

telah bernyanyi, mengetuk, meragakan musik dengan cara yang cukup baik. 

Bila tujuan tercapai menurut standar yang ditetapkan guru, kegiatan belajar 

mengajar dapat dilanjutkan dengan bahan kajian berikutnya.  Bila tujuan 

belum tercapai, strategi alternatif  perlu dicarikan  untuk mencapai apa yang 

diharapkan pada akhir pembelajaran. 

Standar evaluasi bervariasi antar para pendidik dan para ahli. 

Seorang musisi mungkin  mengharapkan sekali agar anak Taman Kanak-kanak 

dapat bernyanyi dengan ketepatan nada setepat-tepatnya. Kalau hal itu 

dilakukan, mungkin tidak seorang anak pun yang dapat memahami tujuan  

yang ingin dicapai. Ada guru berpendapat bahwa anak-anak  telah meragakan 

musik dengan benar selama mereka menampakkan rasa senang, gairah atau 

bersemangat, walaupun anak-anak tersebut bernyanyi dengan tinggi nada yang 

kurang tepat, atau kurang dapat menjaga ketepatan dan kemantapan irama. 

Kedua sikap ekstrim semacam ini sebaiknya tidak perlu diikuti. Anak-anak 

dikatakan baru dapat perolehan musik dengan baik hanya melalui ketepatan 



 29

cara berolah musik yang serasi menurut usia anak taman kanak-kanak dan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangannya.  

d. Kurikulum 

Istilah kurikulum (Hamalik, 2003 : 16) berasal dari bahasa latin 

“curriculae”, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. 

Kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang 

siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu 

kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Suatu kurikulum dianggap sebagai 

jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan 

dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu.  

Kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang diberikan 

dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut William (dalam Soetopo, 

1992 : 56-57) kurikulum tidak hanya berupa hal-hal yang ada dalam buku teks, 

dalam mata pelajaran, hubungan kemanusiaan dengan kelas, metode mengajar, 

prosedur penilaian, yang semuanya itu tercantum dalam kurikulum. 

e. Tujuan 

Hamalik (2003 : 76) mendefinisikan tujuan (goals) adalah rumusan 

yang luas mengenai hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Di dalamnya 

terkandung tujuan yang menjadi target pembelajaran dan menyediakan pilar 

untuk menyediakan pengalaman-pengalaman belajar. Yang menjadi kunci 

dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata 
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ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa 

yang hendak dicapai, dan dikembangkan dan diapresiasikan. 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan 

suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan, 

karena hal itu adalah suatu yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan 

ke arah mana kegiatan itu akan dibawa. Sedangkan menurut Roestiyah (1982 : 

44) mengatakan bahwa suatu tujuan pengajaran adalah deskripsi tentang 

penampilan perilaku murid-murid yang diharapkan setelah mereka 

mempelajari bahan pelajaran yang diajarkan. Suatu tujuan pengejaran 

mengatakan suatu hasil yang diharapkan dari pengajaran itu dan bukan sekedar 

suatu proses dari pengajaran itu sendiri. 

f. Bahan pelajaran 

Bahan yang disebut sebagai sumber belajar (pengajar) ini adalah 

sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran (Sardiman, 1989 : 203). 

Sedangkan Hamalik (2003 : 51) mengemukakan bahwa bahan belajar 

merupakan suatu unsur belajar yang mendapat perhatian oleh guru. Dengan 

bahan itu, para siswa dapat mempelajari hal-hal yang diperlukan dalam upaya 

mencapai tujuan belajar. Karena itu, penentuan bahan belajar mesti 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, dalam hal ini adalah hasil-hasil yang 

diharapkan, misalnya berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

pengalaman lainnya. 
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g. Kegiatan belajar mengajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sebaiknya memperhatikan 

perbedaan individual anak didiknya, yaitu pada aspek biologis, intelektual, dan 

psikologis. Pemahaman terhadap tiga aspek tersebut akan merapatkan 

hubungan guru dengan anak didik, sehingga memudahkan melakukan 

pendekatan mastery learning dalam mengajar. Mastery learning adalah salah 

satu strategi belajar mengajar pendekatan individual. Mastery learning adalah 

kegiatan yang meliputi dua hal yaitu program pengayaan dan program 

perbaikan (Arikunto, 1988 : 31). Dengan demikian, kegiatan belajar yang 

bagaimanapun juga ditentukan dari baik atau tidaknya program pengajaran 

pengajaran yang telah dilakukan, dan akan berpengaruh terhadap tujuan yang 

akan dicapai. 

h. Sumber pelajaran 

Yang dimaksud sumber-sumber bahan belajar adalah  segala sesuatu 

yang dapat dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat 

atau asal untuk belajar seseorang (Saripuddin, 1997 : 165). Dengan demikian, 

sumber belajar merupakan  bahan atau materi untuk menambah ilmu 

pengetahuan yang mengandung hal-hal baru (perubahan). Pemanfaatan 

sumber-sumber pengajaran tersebut tergantung pada kreatifitas guru, waktu, 

biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya. 
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E. Tahap-tahap Pembelajaran 

Tahap-tahap pembelajaran meliputi motivasi, prosedur, dan evaluasi. 

Melalui ketiga aspek tersebut, guru hendaknya membangun pengalaman musik 

yang seyogyanya memberikan hasil perolehan berupa perubahan tingkah laku 

anak. Belajar bagi anak bukan sekedar merasa senang (walaupun hal itu bagian tak 

terpisahkan dari belajar) atau membuat anak itu sendiri menjadi senang. 

A.T. Mahmud (1996 : 154) menguraikan tahap-tahap pembelajaran musik 

sebagaimana tertera di bawah ini : 

a. Motivasi 

Motivasi dapat membangkitkan gairah untuk melakukan sesuatu. 

Pada kegiatan musik, memotivasi dapat timbul dari beragam sumber, seperti : 

guru baru, ruang kelas baru, kesempatan ikut serta memainkan alat musik atau 

melakukan gerak ritmik, dapat peluang melakukan sesuatu yang kreatif.  

Seorang guru seharusnya memulai bahan kajian baru dengan sesuatu 

yang dapat membangkitkan gairah belajar dengan kalimat : “Anak-anak, 

simpan semua barangmu yang ada di atas meja, dan dengar baik-baik”, 

melainkan dengan kalimat, “Hari ini kita akan……!”. Pengalaman musik kaya 

sekalipun, apakah diminati anak atau tidak, belum dapat diketahui, kecuali 

dengan adanya motivasi tertentu. 

b. Prosedur 

Prosedur ialah suatu pendekatan yang bersifat logis (pada proses atau 

urutan langkah-langkahnya) dalam menyajikan suatu pengalaman musik pada 
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anak-anak. Apabila penyajian itu sebuah nyanyian, guru mungkin 

menyanyikannya dahulu, sedangkan anak-anak mendengarkan. Kemudian, 

anak-anak mungkin turut dengan bersenandung, atau mengetuk-ngetuk irama 

lagu. Pada ulangan ketiga atau keempat, anak-anak turut bernyanyi sampai 

mereka menguasai benar nyanyian itu dengan baik. 

Prosedur semacam ini dengan pendekatan yang bersifat logis dapat 

diterapkan pada bahan kajian lain, peningkatan daya dengar tentang mana nada 

dalam alur melodi yang meninggi, rata dan menurun;  tentang pilihan alat 

musik perkusi yang cocok untuk mendramatisasikan isi dan maksud nyanyian; 

ungkapan diri kreatif tentang burung yang sedang terbang melayang-layang. 

c. Evaluasi 

Evaluasi adalah kegiatan memperkirakan sejauh mana pembelajaran 

berhasil guna.  Keberhasilan itu tergantung  pada beberapa hal, misalnya 

apakah tujuan satuan pembelajaran dirumuskan  dengan jelas dan operasional. 

Bila jelas dan operasional, maka guru dapat  memberikan evaluasi secara serta 

merta bahwa anak-anak telah dapat melakukan sebagaimana yang diharapkan. 

Pencapaian tujuan satuan pembelajaran merupakan bukti nyata yang dapat 

dilihat pada perubahan perilaku anak, dari sebelum dan sesudah mengikuti 

proses pembelajaran.  Perubahan perilaku yang diharapkan adalah gambaran 

dari hasil yang diperolehnya melalui beragam pengalaman belajar musik. 

 



33 

BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Pendekatan  Penelitian 

Pendekatan  penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ialah kategori 

penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif (penjajakan)  ialah penelitian yang 

masih bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum punya hipotesa. 

Pengetahuan peneliti tentang masalah  yang akan diteliti masih terlalu tipis untuk 

dapat melakukan studi deskriptif (Singarimbun dan Effendi, 1989 : 4). Pendekatan 

penelitian ini sering dilakukan sebagai langkah awal untuk melakukan pendekatan 

penelitian yang lebih mendalam, baik itu penelitian eksplanatori (penjelasan) 

maupun penelitian deskriptif. Dengan demikian peneliti disini akan melakukan 

kajian tentang seputar pelaksanaan pembelajaran tematik lagu di Taman Kanak-

Kanak Kabupaten Pemalang. 

 

B. Latar Penelitian 

Taman Kanak-Kanak yang dipilih menjadi latar penelitian  ialah TK 

Handayani 03 di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan TK Pertiwi di 

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Alasannya lembaga tersebut, 

khususnya TK Pertiwi,  merupakan barometer tiap kebijakan yang diterapkan 

Pemerintah bagi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Pemalang. 
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C. Metode  Pengumpulan Data 

Yang harus diingat dalam pengumpulan data suatu penelitian adalah data 

yang didukung oleh data ilmiah, dengan kriteria yaitu harus  obyektif (nyata), valid 

(sempurna), dan kredibel (dapat dipercaya). Adapun  teknik   yang digunakan 

meliputi : observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja dan sistematis terhadap gejala-gejala yang nampak pada obyek 

penelitian (Rachman, 1993 : 71). Dengan kata lain, observasi dapat diartikan 

sebagai suatu teknik pengumpulan data yang pencatatannya dilakukan secara 

sistematis dan melalui pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti. 

Hal-hal yang diobservasi meliputi beberapa hal, antara lain : 

1) Guru, yaitu mengobservasi tentang tugas-tugas dan perilaku guru ketika 

mengajar. 

2) Proses pembelajaran, yaitu mencakup beberapa aspek seperti : materi, 

metode, dan evaluasi, dan interaksi di dalam pembelajaran tema-tema lagu. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu yang 

memberi jawaban atas pertanyaan dengan maksud tertentu (Moleong, 2002 : 

135). Jenis-jenis wawancara menurut Patton (dalam Moleong, 2002 : 135-136) 
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antara lain : (1) Wawancara pembicaraan informal, merupakan jenis 

wawancara dimana pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada 

pewawancara itu sendiri, jadi tergantung pada spontanitasnya dalam 

mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai; (2) Pendekatan 

menggunakan petunjuk umum wawancana, merupakan jenis wawancara yang 

mengharuskan pewawancara  membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok 

yang ditanyakan dalam proses wawancara; (3) Wawancana baku terbuka, 

merupakan jenis wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. 

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara 

baku terbuka. Alasannya bahwa wawancara jenis ini menggunakan daftar 

pertanyaan yang seragam, sehingga akan mampu mengurangi dan membatasi 

variasi jawaban yang diperoleh dari masing-masing responden.  Dengan begitu 

akan memudahkan peneliti dalam mengolah data hasil wawancara. 

Dalam penelitian ini penulis memperolehnya dengan cara bertanya 

langsung kepada responden.  Responden dalam penelitian ini terdiri dari guru 

TK, Kepala TK, Komite Sekolah, dan tenaga laboran Taman Kanak-kanak di 

Kabupaten Pemalang. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi  adalah  teknik  mencari data yang terdapat dalam 

catatan  harian,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti, notulen 

rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1992 : 200). Hal tersebut dilakukan 

untuk  melengkapi  data  yang  belum  dikemukakan  oleh informan, serta 
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untuk mengecek sejauh mana data-data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam skripsi ini dokumentasi diarahkan untuk 

mendapatkan  data-data tentang kondisi umum lokasi penelitian, latar belakang 

siswa dan guru, sarana prasarana, serta hal-hal lain menyangkut aktifitas harian 

sekolah. 

Hal  lain yang perlu dilakukan dalam penelitian ialah  

mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa 

informasi yang tersedia.  Pemanfaatan  perpustakaan ini diperlukan,  baik 

untuk penelitian lapangan maupun  penelitian bahan dokumentasi (data 

sekunder).  Nyata sekali bahwa, tidak mungkin  suatu penelitian  dapat 

dilakukan  dengan baik tanpa orientasi pendahuluan di perpustakaan  

(Singarimbun dan Effendi, 1995  : 70). 

 

D. Metode  Analisis  Data 

Metode  yang dipakai  dalam menganalisis data dalam penelitian ini 

yaitu analisis kualitatif.  Analisis kualitatif yaitu  analisis data yang digunakan 

untuk mengolah data yang tidak bisa diukur dengan angka, yaitu berupa kasus-

kasus, sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian (Sutrisno Hadi, 

1983 : 238). Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dan 

data (Moleong, 2002 : 104). Perlu dikemukakan bahwa analisis data itu 

dilakukan dalam suatu proses. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha 

pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran peneliti. 
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Tahap-tahap analisis kualitatif ada 4 (empat), yaitu : (a) Tahap 

pralapangan, yang mempersoalkan segala macam persiapan yang diperlukan 

sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian itu sendiri; (b) Tahap 

pekerjaan lapangan, yang membahas usaha peneliti agar secara bersungguh-

sungguh berusaha memahami latar penelitian; (c) Tahap analisis data, yang 

membahas usaha untuk menemukan tema dan hipotesis; (d) Tahap penulisan 

laporan, berupa pengolahan data yang ditemukan di lapangan menjadi sebuah 

bentuk laporan ilmiah (Moleong, 2002 : 109). 

 

E. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi 

“positivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan 

paradigmanya sendiri (Moleong, 2002 : 171). Masalah yang lalu muncul ialah 

masih banyak kelemahan dari penggunaan kriteria validitas dan reliabilitas 

kalau ditinjau secara nonkualitatif. Hal itu menyebabkan banyak penelitian 

kualitatif yang tidak dapat menggunakan kedua kriteria tersebut dikarenakan 

paradigma alamiahnya berbeda dengan paradigma yang digunakan dalam 

penelitian nonkualitatif. Sebagai contoh kita tidak bisa mengukur minat dan 

bakat siswa dengan meter, mengukur baju dengan liter, dan sebagainya. 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 
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kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu  derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability) (Moleong, 2002 : 173). Kredibilitas menyangkut 

tingkat kepercayaan yang bisa diwujudkan melalui : (a) Prolonged  enggement  

yaitu  alokasi  waktu keikutsertaan yang panjang; (b) Persistence  observation 

yakni  kecermatan  dan  ketekunan  pengamatan;  (c) Triangulasi: sumber data, 

metode, dan teori yang dipakai; (d) Peer debrifing atau pemeriksaan sejawat, 

lewat diskusi misalnya; (e) Cause analisys atau analisis kasus negatif; (f) 

Referential adequacy yakni kecukupan referensial untuk menjawab kritikan; 

(g) Member checking yakni meminta pengecekan dari informan, anggota dan 

sebagainya. Transferabilitas adalah mengalihkan temuan data pada konteks 

lain. Dependabilitas (reliabilitas) yaitu penafsiran hingga penarikan simpulan 

yang dapat diandalkan lewat pembimbing atau proses penelitian. 

Konfirmabilitas yaitu hasil temuan perlu pengesahan dari para pakar untuk 

mengaudit kesesuaiannya dan atau berupa kritik dan saran dari teman sejawat 

(Lincoln dan Guba dalam Jazuli, 2001 : 34). 

Adapun dalam penulisan skripsi ini  digunakan teknik keabsahan data  

triangulasi yaitu tingkat kepercayaan yang diwujudkan melalui sumber data, 

metode, dan teori yang dipakai dalam penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum TK Pertiwi Pemalang 

a. Letak Geografis 

TK Pertiwi Pemalang terletak di Jalan Cisadane Kelurahan 

Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Posisinya 

menghadap ke timur jalan raya. Letak TK Pertiwi Pemalang tergolong 

strategis karena berada di area Kota Pemalang dan mudah dijangkau oleh 

masyarakat Pemalang. Lokasi TK Pertiwi yang masuk Kelurahan 

Kebondalem memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara : Kelurahan Pelutan 

- Sebelah Timur : Kelurahan Kebondalem 

- Sebelah Selatan : Kelurahan Bojong Nangka 

- Sebelah Barat : Kelurahan Caur 

b. Sejarah Singkat Berdirinya TK Pertiwi Pemalang 

Tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak 

(TK) secara umum adalah untuk membantu anak dalam proses menuju 

kedewasaan baik dari segi kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Berawal 

dari hal tersebut, maka tergeraklah Ibu-Ibu Dharma Wanita Setda 
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Kabupaten Pemalang untuk mendirikan sebuah TK, sehingga pada tanggal 

12 Juli 1970 berdirilah TK Pertiwi yang berlokasi di Kelurahan 

Mulyoharjo bagian tengah (Dukuh Payaman) Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang. Dengan berdirinya TK Pertiwi diharapkan  agar 

anak-anak usia pra sekolah di wilayah Mulyoharjo, khususnya akan peka 

dan berpartisipasi dalam upaya pendidikan anak usia dini. 

 
 
Foto  1 : Gedung TK Pertiwi Pemalang 
(Dokumen : Ari Wijaya P.,  29 Agustus 2006) 
 

Sebagai upaya peningkatan mutu, maka Yayasan Dharma Wanita 

Unit Setda berusaha mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan 

kemajuan TK Pertiwi Pemalang. Dalam upaya tersebut, tidak sedikit 

kendala yang dihadapi di antaranya adalah banyaknya jumlah anak didik 

yang melebihi daya tampung ruangan yang mencapai 100-200 anak didik. 
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Dari permasalahan tersebut, maka pada bulan Januari 1977 TK Pertiwi 

Pemalang mengadakan pembaharuan dengan merelokasi tempat dari 

semula di Mulyoharjo Tengah (Dukuh Payaman) dipindah ke Mulyoharjo 

Utara. Hal itu dilaksanakan karena lokasi baru dianggap lebih strategis. 

Setelah kurang lebih sebelas tahun berada di Mulyoharjo Utara,  

TK Pertiwi Pemalang mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Adanya proyek pembangunan oleh Pemerintah Daerah, maka dibangunlah 

Bank Pemerintah Daerah (BPD) Cabang Pemalang tepatnya di lokasi TK 

Pertiwi Pemalang. Sebagai gantinya pada bulan Januari 1988 TK Pertiwi 

Pemalang dipindahkan ke Desa Kebondalem Pemalang dan berdiri hingga 

sekarang. TK Pertiwi Pemalang berdasarkan statistik penerimaan murid 

dari tahun 1970 sampai sekarang sudah mengalami pindah lokasi sebanyak 

dua kali. TK Pertiwi Pemalang senantiasa berupaya  mengembangkan 

potensi anak didik melalui pengembangan moral, keterampilan, 

kemampuan, emosional dan sosial, (sosio emosional anak) kemandirian 

anak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan lomba, baik 

tingkat kecamatan, kabupaten, dan propinsi. 

Beberapa prestasi yang pernah diraih  oleh anak didik TK Pertiwi 

Pemalang di antaranya : 

- Juara  I  3M (Menari, Menyanyi, dan Menggambar) dalam rangka Hari 

Anak Nasional tahun 1991 tingkat Kabupaten Pemalang. 



 42

- Juara  II Drum Band untuk Gitapati tahun 2005 tingkat  Kabupaten 

Pemalang. 

- Juara  II Lomba Mewarnai Gambar tahun 2005 Tingkat Kabupaten 

Pemalang. 

- Juara  I  Lomba Mozaik tahun 2005 tingkat Kabupaten Pemalang. 

c. Sarana  

Keberadaan sarana-prasarana pada sebuah Taman Kanak-Kanak 

sangat dibutuhkan guna mendukung proses pembelajaran dan segenap 

aktivitas yang dijalankan. Sarana yang dimaksud ialah segala perlengkapan 

yang diperlukan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Sarana-

prasarana umum yang dimiliki oleh TK Pertiwi Pemalang antara lain 

berupa : aula, area permainan, 3 ruang kelas yang representatif, 1 ruang 

guru, 1 ruang dipakai bersama untuk ruang UKS, ruang Kepala TK, dan 

ruang tamu. Kemudian masih ada ruang sholat, ruang penjaga, ruang cuci 

tangan, kamar mandi, 2 WC guru, 2 WC murid, aula, dapur, gudang, dan 

taman lalu lintas. Masih ditambah lagi berbagai perlengakapan seperti : 

meja, kursi, papan tulis, karpet, meja guru, rak buku, buku-buku, dan 

seperangkat permainan.  

Sedangkan sarana khusus yang dimaksud di sini ialah segala 

perlengkapan yang diperlukan dalam menyelenggarakan proses 

pembelajaran tema-tema lagu anak-anak. Sarana-prasarana tersebut berupa: 
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keyboard, gitar, angklung, drumband, kendang, tamborin, cuk, speakher 

active, tape recorder, dan microphone. 

d. Struktur Organisasi TK Pertiwi Pemalang 
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TKKepala
 

 
 

131276220.
min

2
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BKelasGuru
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BAKelasGuru
 

 

500096695.NIP
NurohmiSriEndang

UsahaTata
 

.NIP
Sutrisno

TKPenjaga
 

 
Sumber : Data Monografi TK Pertiwi, Mei 2006  

2. Gambaran Umum TK Handayani 03 Pemalang 

a. Letak Geografis 

TK Handayani 03 Pemalang telah berdiri sebagai lembaga 

pendidikan pra sekolah secara resmi dengan status organisasi semi dinas. 

Hal itu sebagaimana tertuang dalam  akte Nomor 637/I.03.27.8/I.89. TK 

Handayani 03 Pemalang dengan posisi menghadap ke arah timur terletak di 

Jalan Raya Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 

Letak TK tergolong strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. 
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Desa Banjardawa yang menjadi tempat keberadaan TK Handayani 03 

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : Kelurahan Banjardawa 

- Sebelah Timur : Kelurahan Banjaran 

- Sebelah Selatan : Kelurahan Jebed 

- Sebelah Barat : Kelurahan Cibelok 

 
 
Foto  2 : Gedung TK Handayani 03 Pemalang 
(Dokumen : Ari Wijaya,  1  September 2006) 
 

b. Sejarah Singkat Berdirinya TK Handayani 03 Pemalang 

Pada tahun 1973 keberadaan pendidikan Taman Kanak-Kanak 

untuk menampung anak-anak pra sekolah di Kecamatan Taman masih 

sangat langka. Sebagai buktinya di Kecamatan Taman baru ada dua TK, 

yaitu TK Rimbani yang berada di komplek Perhutani Pemalang dan TK 
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Dharma Bhakti yang berada di Desa Beji milik Partai Nasional Indonesia 

Kecamatan Taman. 

Selaku pendidik, terutama guru-guru wanita dan istri guru-guru di 

Kecamatan Taman yang ada pada waktu itu diwadahi dalam organisasi 

Idhata (Ibu-Ibu Dharma Wanita) merasa terpanggil untuk berpartisipasi 

dalam bidang pendidikan yaitu pendidikan pra sekolah yang umumnya 

disebut Taman Kanak-Kanak (TK). Berdasarkan petunjuk dan bimbingan 

dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang, maka dibentuklah Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak yang 

personalianya diambil dari guru-guru wanita dan istri guru-guru. Setelah 

panitia melangkah melaksanakan tugasnya pada tanggal 4 Februari 1974 

secara resmi dibukalah Taman Kanak-Kanak “Pertiwi”  Dinas P dan K 

Kecamatan Taman yang berlokasi di Desa Banjardawa dengan menumpang 

di rumah Ibu Kepala Desa (Ibu Kastani). Guru-guru diambil dari lulusan 

SPG yang mau mengabdi, sedangkan sumber dananya berasal dari 

sumbangan guru-guru dan penjaga SD Kecamatan Taman atas dasar 

musyawarah mufakat. 

Dalam perjalanannya, pada tanggal 17 Agustus 1974 nama TK 

“Pertiwi” Dinas P dan K Kecamatan Taman harus diubah menjadi TK 

Handayani 03 Kecamatan Taman. Perubahan nama tersebut telah 

mengakibatkan perangkat desa Banjardawa, khususnya Bapak Kastani 

(Kepala Desa)  berkeberatan rumahnya ditempati kembali. Secara 
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kebetulan pada waktu itu desa Banjardawa mendapat ½ (setengah) paket 

gedung SD Inpres (3 lokal). Ny. Pujinah selaku Kepala SD Banjardawa 02 

yang juga sebagai Ketua Penyelenggara TK Handayani 03 dengan seijin 

Kepala Dinas P dan K Kecamatan Taman berinisiatif untuk memeindahkan 

lokasi, sehingga TK Handayani 03 segera dipindaahkan dari rumah Bapak 

Kastani (alm) ke gedung SD Banjardawa 02 yang secara kebetulan ada 

ruangan yang kosong. 

Digulirkannya program Pemerintah tentang wajib belajar (Wajar) 

9 (sembilan) tahun memperoleh sambutan yang baik dari masyarakat, 

sehingga hampir seluruh SD muridnya melimpah termasuk SD Banjardawa 

02 yang hanya memiliki 6 (enam) ruang belajar. Hal itu mengakibatkan 

keberadaan TK Handayani 03 yang berstatus menumpang semakin 

terdesak. Untuk mengatasi masalah tersebut, atas petunjuk Ibu Hj. Atien 

Wagiyah selaku Kepala Kantor Camat Dinas P dan K Taman meminta 

kepada  Ibu Pujinah selaku Kepala SD Banjardawa 02 agar segera 

mengajukan usulan tambahan lokal. Setelah ditinjau oleh institusi terkait 

usulan tersebut akhirnya dapat diterima dengan baik, sehingga keberadaan 

TK Handayani 03 dan SD Banjardawa 02 masih bisa berlanjut. Hal ini 

menjadikan pengurus selaku penyelenggara dapat bernafas lega. 

Pengurus terus berusaha agar TK Handayani dapat memiliki 

gedung sendiri. Melalui musyawarah untuk mufakat dari anggota Idhata 

(Ibu-Ibu Dharma Wanita) Kecamatan Taman mendapat persetujuan agar 
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pengurus membeli sebidang tanah yang pembayarannya bisa diangsur 

selama satu tahun. Dengan keputusan tersebut pengurus mulai berani 

melangkah untuk mencari pinjaman yang pengembaliannya diperoleh dari 

sumbangan anggota Idhata (Ibu-Ibu Dharma Wanita)  selama satu tahun. 

Keberhasilan usaha pengurus mencari pinjaman dapat berhasil 

dengan memperoleh pinjaman dari Yayasan Handayani Kabupaten 

Pemalang yang diketuai oleh Ibu Hj. Endro Suwaryo sebanyak Rp 

150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) termasuk untuk biaya 

pembuatan sertifikat tanah yang akan dibeli nanti. Berikutnya pengurus  

berhasil membeli dua petak tanah seluas ± 700 M2 di Desa Banjardawa 

dengan harga waktu itu sebesar Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu 

Rupiah). Sisa dana sebesar Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) 

diserahkan kembali kepada Ibu Hj. Endro Suwaryo untuk biaya 

penyertifikatan tanah tersebut. Setelah sertifikat jadi ternyata dengan nama 

pemilik Ibu Hj. Endro Suwaryo tanpa dilampiri surat pernyataan yang 

menyebutkan  bahwa tanah tersebut milik TK Handayani 03. 

Sewaku pengurus akan mulai melaksanakan angsuran 

pinjamannya ternyata mengalami kesulitan karena tidak dapat menarik 

sumbangan dari anggota anggota Idhata lewat potong gaji guru/suaminya 

yang disebabkan oleh adanya Tim Opstib (Operasi Tertib) Pusat yang turun 

di Kabupaten Pemalang dan melarang pemotongan gaji PNS oleh 

organisasi apapun, kecuali organisasi yang berbadan hukum. Dalam 
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menghadapi kesulitan ini Ibu Hj. Atien Wagiyah mengambil langkah 

memanggil ketua dan sekretaris organisasi semi dinas dalam lingkungan  

Dinas P dan K Kecamatan Taman untuk diajak musyawarah tentang 

pengembalian pinjaman dari Yayasan Handayani Kabupaten Pemalang. 

Pertemuan yang dihadiri semua organisasi semi dinas akhirnya 

menyepakati bahwa pengembalian pinjaman ditanggung oleh Koperasi 

Kesejahteraan Guru SD Kecamatan Taman dan tanah yang sudah dibeli 

diserahkan kepada Pengurus Koperasi Kesejahteraan Guru SD Kecamatan 

Taman, dengan catatan pihak koperasi dikemudian hari akan membelikan 

sebidang tanah untuk membangun gedung TK Handayani 03. 

Langkah berikutnya setelah koperasi mampu membelikan 

sebidang tanah seluas ± 320 M2 milik Suwarno  dari Desa Banjardawa, 

maka segera dibentuk panitia pembangunan gedung TK Handayani 03 

sebagai berikut : 

1. Ketua : Dirman 

2. Wakil Ketua : Ny. Pujinah 

3. Sekretaris : Ny. Tutini Mariati 

4. Bendahara : Ny. Sri Purwatingtyas 

5. Pembantu : 1) Ny. Martiah Dirman 

2) Ny. Sri Suhermi 

3) Ny. Tuti Dayo 
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Panitia di atas segera melaksanakan tugas-tugas antara lain 

menyusun program kerja yang meliputi : mencatat nama-nama donatur, 

baik dinas/instansi maupun perorangan, membuat rencana anggaran 

pembangunan (analisa biaya dan gambar gedungnya), melaksanakan 

pembangunan gedung sampai jadi, dan peresmian penggunaan gedung. 

Dalam bertugas panitia selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait 

maupun keluarga besar Dinas P dan K  Kecamatan Taman guna 

memberikan penjelasan realisasi pembangunan gedung dan laporan yang 

diperlukan. Berkat kerja sama panitia yang tanpa pamrih dan dukungan 

dari semua pihak yang terkait serta mendapatkan ridho dan rahmat dari 

Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah panitia mampu menyelesaikan 

tugasnya yang ditandai dengan peresmian penggunaan gedung TK 

Handayani 03 oleh Ibu Bupati Slamet Haryanto selaku Pembina Taman 

Kanak-Kanak Kabupaten Pemalang pada tanggal 4 Nopember 1986. 

c. Sarana  

Keberadaan sarana-prasarana pada sebuah Taman Kanak-Kanak 

sangat dibutuhkan guna mendukung proses pembelajaran dan segenap 

aktivitas yang dijalankan. Sarana yang dimaksud di sini ialah segala 

perlengkapan yang diperlukan dalam menyelenggarakan proses 

pembelajaran. Sarana-prasarana yang dimiliki oleh TK Handayani 03 

Pemalang antara lain berupa : 2 ruang kelas yang representatif, meja 
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sebanyak 22 buah, kursi sebanyak 88 buah, almari besar sebanyak 1 buah, 

rak sebanyak 2 buah, papan tulis gantung sebanyak 2 buah.  

Gedung baru TK Handayani 03 Pemalang berukuran 16 x 8 M, 

terdiri  dari ruang belajar berukuran  10  x  6  M, ruang kantor  berukuran  

3 x 6 M,  dapur  dan WC  berukuran 3 x 8 M, serta teras depan berukuran  

2  x  13 M. Di samping itu masih ditunjang tersedianya air bersih dan 

listrik yang memadai. 

d. Daftar tenaga pengajar TK Handayani 03 Pemalang 

No Nama/ Tanggal Lahir Pendidikan Mulai Kerja Jabatan 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 

To’inah  
Pemalang, 9 Februari 1951 
NIP. 131462692 
 
Suhadi 
Pemalang, 5 Januari 1960 
NIP. 131617158 
 
Yulina Wijayanti 
Pemalang, 28 Juli 1979 
 
Rohyati 
Pemalang, 15 Juni 1967 
 
Sri Mawarti 
Jakarta, 27 April 1967 
 
Surip 
Pemalang, 15 Juli 1953 

KPGTK 
1984/1985 
 
 
KPGTK 
1984/1985 
 
 
SMUN 
1997/1998 
 
SMUN 
1985/1986 
 
PGTK 
2000/2001 
 
SD 
 
 

Sejak  
1 Sept 1985 
 
 
Sejak  
27 Juli  1996 
 
 
Sejak  
1  Juni 1998  
 
Sejak  
1 Sept  2000 
 
Sejak  
1 Maret 2003 
 
2 Januari 2004 

Kepala TK 
Guru Kelas B 
 
 
Guru Kelas A 
 
 
 
Guru Kelas A 
 
 
Guru Kelas A 
 
 
Guru Kelas B 
 
 
Tukang 
Kebun 
 

Sumber : Data Monografi TK Handayani 03, Mei 2006  
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B. Aktifitas Anak-anak TK 

Pembelajaran seni musik di Taman Kanak-Kanak, bertujuan agar 

anak-anak memiliki pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan yang 

memadai sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pembelajaran seni musik di 

Taman Kanak-Kanak ini lebih dikhususkan agar anak sempat mengalami 

belajar musik yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dalam  

melaksanakan pembelajaran pihak penyelenggara harus memenuhi ketentuan 

sebagaimana tertera pada Garis-Garis Besar Program Kegiatan Belajar Taman 

Kanak-Kanak (GBPKB-TK) tahun 2004. 

Anak-anak seusia Taman Kanak-Kanak merupakan golongan usia 

yang peka untuk memperoleh dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan. 

Hampir seluruh waktu siswa Taman Kanak-Kanak digunakan untuk bermain 

dengan teman sebayanya. Apabila dalam bermain tidak memperoleh 

pengawasan dan pembinaan langsung dari orang tuanya, maka besar 

kemungkinan anak-anak tersebut akan mengalami kesulitan untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sebagai contoh, bilamana anak-

anak sewaktu usia dini tidak dikenalkan dengan kegiatan menabung, maka 

kemungkinan mereka akan terbiasa dengan pola hidup konsumtif.  

Pengenalan bidang  seni pada anak, khususnya musik, maka 

diharapkan ke depan mereka akan menjadi paham terhadap musik, serta 

tertarik menyelami perihal musik. Bermain dalam masa kanak-kanak adalah 

kegiatan serius. Hal itu akan menjadi bagian penting yang dapat menentukan 
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perkembangan kehidupannya ke depan. Bermain merupakan aktifitas yang 

serius, bahkan menjadi kegiatan pokok dalam masa kanak-kanak. 

 

C. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik  Melalui Lagu Anak-Anak 

1. TK Pertiwi Pemalang 

a. Tematik yang diajarkan 

TK Pertiwi Pemalang pada tahun ajaran 2005/2006 membina 48 

siswa yang dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu Kelas A sebanyak 17 siswa, 

Kelas B1  sebanyak 15 siswa, dan Kelas B2  sebanyak 16 siswa. Dari 6 

orang guru yang ada mereka bertugas sesuai jadwal, dimana 2 orang guru 

bertugas bersama setiap kali mengajar. Di samping mengajar para guru di 

sini memperoleh  jam tambahan BTQ (Bimbingan Tilawatil Qur’an)  setiap 

dua hari sekali.  Materi pelajaran yang disampaikan untuk siswa TK di 

masing-masing kelas berupa lagu anak-anak dengan tematik lagu yang 

bervariasi. 

Para siswa di TK Pertiwi Pemalang mendapatkan materi pelajaran 

sampai 3 area buat setiap kelas. Pelajaran  berlangsung selama 20 menit 

untuk setiap area. Dalam sehari disampaikan di 3 area membutuhkan waktu 

selama 60 menit. Dari sejumlah tematik lagu yang ada,  TK Pertiwi 

Pemalang  mampu  menyampaikan  sebanyak  11  tema,  meliputi : 1) tema 

Diri Sendiri dengan lagu model  Kepala Pundak Lutut Kaki; 2) tema 

Lingkunganku dengan lagu model Lihat Kebunku; 3) tema Kebutuhanku 
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dengan lagu model Empat Sehat Lima Sempurna; 4) tema Binatang dengan 

lagu model Burung Hantu; 5) tema Tanaman dengan lagu model Nusa 

Indah; 6) tema Rekreasi  dengan lagu model Naik Kereta Api; 7) tema 

Pekerjaan dengan lagu model Tukang Pos; 8) tema  Air, Udara dan Api 

dengan lagu model Guna Air;  9) tema Alat Komunikasi dengan lagu model 

Stasiun TV; 10) tema Tanah Airku dengan lagu model Desaku; dan 11) 

tema Alam Semesta dengan lagu model Pelangi.  Hal itu di sengaja dengan 

maksud agar penyampaian materi dapat lebih terfokus pada tematik yang 

telah ditentukan, di samping keterbatasan alokasi waktu pelajaran dan 

keterbatasan pengetahuan guru terhadap beberapa tema tertentu. 

 
 
Foto  3 : Guru mengarahkan siswa sebelum masuk materi inti 
(Dokumen : Ari Wijaya P.,  29 Agustus 2006) 
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Dalam pelaksanaannya ke sebelas tema tersebut disampaikan 

kepada siswa melalui kegiatan yang terpadu dengan menambahkan musik 

sebagai  salah satu komponennya. Sebagai sebuah proses, aktifitas 

bermusik seperi mendengarkan musik, merespon musik dengan gerak 

berirama, bernyanyi, membaca notasi musik, dan memainkan alat musik 

sederhana merupakan aktifitas pembelajaran di taman kanak-kanak yang 

bertujuan untuk pembentukan perilaku, khususnya melalui pesan-pesan 

syair lagunya, dan pengembangan kemampuan dasar, seperti daya cipta, 

bahasa, daya pikir, ketrampilan, dan jasmani. 

 

 
 

Foto  4 : Guru mengiringi siswa bernyanyi dengan keyboard 
(Dokumen : Ari Wijaya P.,  5  September 2006) 
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Guru dalam menyampaikan materi di TK Pertiwi Pemalang 

menggunakan sarana pendukung berupa keyboard. Tiap Selasa dan Kamis 

anak-anak kelas A, B1, B2 diajak ke ruang bermain, selanjutnya guru 

meminta anak-anak maju satu persatu untuk bernyanyi dengan diiringi 

keyboard. Tujuan pembelajaran tematik yaitu agar anak dapat 

menyanyikan lagu sesuai tema dengan baik dan benar, serta agar anak 

dapat menyanyi sesuai dengan irama. Mengingat di Jawa Tengah baru-baru 

ini digalakkan pembelajaran bahasa Jawa, maka TK Pertiwi Pemalang juga 

bermaksud andil di dalamnya, yakni dengan memberikan pelajaran bahasa 

Jawa bagi siswa-siswanya melalui lagu-lagu Jawa, seperti : Padang Bulan, 

Pitik Tukung, Jamuran, dan sebagainya. 

Lagu-lagu berbahasa Jawa tersebut berperan penting dalam 

menunjang pembelajaran tematik, karena masing-masing lagu bisa 

dijadikan sebagai lagu model sesuai  tematik yang disampaikan. Sebagai 

contoh tema tentang “binatang” dengan lagu model Pitik Tukung, tema 

tentang “sekolah” dengan lagu model Bu Guru, dan sebagainya. Lagu-lagu 

tersebut memiliki syair yang relatif pendek, sehingga memudahkan anak-

anak usia TK untuk menghafalnya. 

b. Peran serta guru dalam pembelajaran tematik 

Metode pembelajaran yang digunakan meliputi metode 

eksperimen dan metode trainning. Kelebihan metode eksperimen ialah tiap 

anak diarahkan agar mau mencoba untuk menyanyi. Sedangkan kelebihan 
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metode trainning  ialah dapat melatih siswa untuk belajar lebih mandiri. 

Dari kedua metode tersebut, metode eksperimen paling sering digunakan, 

karena metode ini melatih siswa untuk bisa menghafal lagu yang baru saja 

diajarkan secara mudah. 

Melalui metode eksperimen peran serta seorang guru dapat dilihat 

manakala mereka berhadapan dengan para siswa. Pertama, guru harus 

mampu memberikan sugesti terhadap siswa untuk mau menyanyi. Kedua, 

guru biasanya akan meminta siswa yang pemberani agar menyanyi di 

depan siswa yang lain. Diharapkan siswa tersebut akan mengangkat moral 

siswa lain agar bersedia mencoba menyanyikan lagu yang telah diajarkan. 

Sedangkan peran serta guru melalui metode training dapat diketahui ketika 

guru meminta para siswa berdiri membentuk formasi tertentu, 

mengingatkan siswa yang tidak konsentrasi, menegur siswa yang suka 

mengganggu temannya, dan sebagainya. Aktifitas guru semacam itu akan 

dapat berpengaruh positif  bagi perkembangan psikis siswa supaya menjadi 

lebih mandiri. 

Evaluasi yang diterapkan di sini  adalah dengan meminta tiap 

anak maju satu persatu untuk menghafal lagu yang diajarkan. Dengan 

dievaluasi akan tampak siswa mana yang mampu menyerap materi dengan 

baik. Meskipun ada juga siswa yang kurang mampu menerima materi  

seperti yang diharapkan. Mengatasi kasus seperti ini, guru akan  melatih 
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siswa yang bersangkutan secara tersendiri dengan memberi materi lagu 

yang relatif mudah. 

TK Pertiwi Pemalang telah menggunakan pola pendidikan 

modern yaitu dengan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).  

Walaupun begitu dalam praktek pembelajaran seni musik belum 

memperkenalkan penggunaan notasi musik, baik notasi angka maupun 

notasi balok. Hal itu dikarenakan kondisi siswa TK yang masih sangat 

belia dan daya  serap yang dimilikinya masih sangat terbatas.  

Para guru di TK Pertiwi Pemalang dalam pembelajaran tematik 

sudah memanfaatkan media musik, baik dari pemanfaatan media 

komposisi musik yang berupa pengembangan lagu anak-anak maupun 

pemanfaatan perangkat sound system. Hal itu tidak terlepas dari fasilitas 

yang dimiliki oleh TK Pertiwi Pemalang berupa  keyboard, gitar, angklung, 

drumband, kendang, tamborin, cuk, speakher active, tape recorder, dan 

microphone. Tersedianya berbagai fasilitas tersebut menjadikan guru lebih 

termotivasi dan kreatif untuk menyusun dan menyampaikan materi 

pembelajaran. Dalam praktek di lapangan guru bernyanyi sambil 

memainkan alat musik. 

Pengembangan lagu anak-anak yang dilakukan guru antara lain 

terlihat pada saat guru melakukan improvisasi perubahan syair dalam 

proses pembelajaran. Perubahan syair tersebut dilakukan terutama ketika 

guru menjumpai hal-hal yang menarik atau peristiwa-peristiwa yang 
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memerlukan sebuah lagu dengan syair yang sesuai, sebagai penguat 

suasana yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Selain memodifikasi 

syair, pengembangan komposisi musik dalam bentuk lagu anak-anak yang 

dilakukan oleh guru adalah dengan mencipta lagu-lagu baru. Sedangkan 

pengembangan pemanfaatan perlengkapan elektronik yang berupa sound 

system sebagai media musik adalah karena guru selalu memanfaatkan  

perangkat sound system yang ada, baik pada tahap pembelajaran motivasi, 

prosedur, maupun evaluasi. Penggunaan alat tersebut sangat membantu, 

karena mempengaruhi ketepatan nada, irama, dan artikulasi dalam 

melafalkan syair lagu yang dinyanyikan oleh guru benar-benar bisa 

terdengar jelas oleh siswa, sehingga siswa lebih mudah dan terbantu saat 

mengikutinya. 

 
 
Foto  5 : Guru menggunakan alat peraga angklung 
(Dokumen : Ari Wijaya P., 29 Agustus 2006) 
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2. TK Handayani 03 Pemalang 

a. Tematik yang diajarkan 

TK Handayani  03 Pemalang pada tahun ajaran 2005/2006 

membina 51 siswa yang dibagi ke dalam 2 kelas, yaitu Kelas A sebanyak 

17 siswa dan Kelas B  sebanyak 34 siswa. Dari 5 orang guru yang ada 

mereka bertugas sesuai jadwal, dimana 2 orang guru bertugas bersama 

setiap kali mengajar. Materi pelajaran yang disampaikan untuk siswa TK di 

masing-masing kelas berupa lagu anak-anak dengan tematik lagu yang 

bervariasi. Di samping itu ada materi lain berbentuk materi bidang 

pengembangan terdiri dari 10 area. 

Para siswa di TK Handayani 03 Pemalang mendapatkan materi 

pelajaran sampai 3-4 area buat setiap kelas. Pelajaran  berlangsung selama 

20 menit untuk setiap area bagi Kelas A dan 25 menit untuk setiap area 

bagi Kelas B. Jika dalam sehari menyampaikan di 3-4 area, maka 

dibutuhkan waktu selama 60–80 menit. Dari sejumlah tematik lagu yang 

ada,  TK Handayani 03 Pemalang   mampu  menyampaikan  sebanyak  11  

tema,  meliputi :  1) tema Diri Sendiri dengan lagu model  Seorang 

Kapitan; 2) tema Lingkunganku dengan lagu model  Kasih Ibu; 3) tema 

Kebutuhanku dengan lagu model Topi Baru; 4) tema Binatang dengan lagu 

model Burung Kutilang; 5) tema Tanaman dengan lagu model Jeruk Bali; 

6) tema Rekreasi  dengan lagu model Pada Hari Minggu; 7) tema 

Pekerjaan dengan lagu model Tukang Pos; 8) tema  Air, Udara dan Api 
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dengan lagu model Guna Air;  9) tema Alat Komunikasi dengan lagu model 

Telepon; 10) tema Tanah Airku dengan lagu model Sorak-Sorak 

Bergembira; dan 11) tema Alam Semesta dengan lagu model Bintang 

Kecil. Hal itu di sengaja dengan maksud agar penyampaian materi dapat 

lebih terfokus pada tematik yang telah ditentukan, di samping keterbatasan 

alokasi waktu pelajaran dan keterbatasan pengetahuan guru terhadap 

beberapa tema tertentu. 

 
 
Foto  6 : Guru bernyanyi sambil tepuk-tepuk tangan 
(Dokumen : Ari Wijaya P.,  1  September 2006) 
 

Guru dalam menyampaikan materi di TK Handayani 03 

Pemalang tidak menggunakan sarana pendukung berupa alat musik. Guru 

dalam mengajar cenderung hanya menyanyi sambil tepuk-tepuk tangan. 

Tujuan pembelajaran tematik yaitu agar anak dapat menyanyikan lagu 

sesuai tema dengan baik dan benar, serta agar anak dapat menyanyi sesuai 
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dengan irama. Mengingat di Jawa Tengah baru-baru ini digalakkan 

pembelajaran bahasa Jawa, maka TK Hndayani 03 Pemalang juga 

bermaksud andil di dalamnya, yakni dengan memberikan pelajaran bahasa 

Jawa bagi siswa-siswanya melalui lagu-lagu Jawa, seperti : Padang Bulan, 

Pitik Tukung, Jamuran, dan sebagainya. 

Lagu-lagu berbahasa Jawa tersebut berperan penting dalam 

menunjang pembelajaran tematik, karena masing-masing lagu bisa 

dijadikan sebagai lagu model sesuai  tematik yang disampaikan. Sebagai 

contoh tema tentang “binatang” dengan lagu model “Menthok-menthok”, 

tema tentang “keluargaku” dengan lagu model “Ibu Menyang Ndi”, dan 

sebagainya. Lagu-lagu tersebut memiliki syair yang relatif pendek, 

sehingga memudahkan anak-anak usia TK untuk menghafalnya. 

b. Peran guru dalam pembelajaran tematik 

Metode pembelajaran yang digunakan meliputi metode praktek 

langsung (demonstrasi) dan metode pemberian tugas (resitasi). Kelebihan 

metode praktek langsung ialah tiap anak dapat mengenal secara langsung 

tematik  maupun lagu-lagu yang hendak dibawakannya. Sedangkan 

kelemahan metode praktek langsung  ialah guru merasa kesulitan untuk 

mengatur kelas, karena keterbatasan waktu. Untuk metode pemberian tugas 

kelebihannya ialah masing-masing anak akan diajarkan untuk mencermati 

tematik yang disampaikan. Sedangkan kelemahan metode pemberian tugas 
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ialah siswa akan kesulitan memahami tematik apabila kurang didukung 

dengan tersedianya alat peraga. 

 
 

Foto  7 : Guru mengontrol siswa menyalin naskah lagu 
(Dokumen : Ari Wijaya P.,  1  September 2006) 
 
 

Peran serta guru melalui metode praktek langsung tampak pada 

upaya guru mengajak siswa melakukan gerakan tangan, kepala, badan, dan 

kaki dengan maksud menyampaikan pesan tersirat kepada siswa terkait 

tema lagu yang sedang diajarkan. Sedangkan peran serta guru melalui 

metode pemberian tugas, diantaranya guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok kecil untuk diberi tugas. 

Evaluasi yang diterapkan yaitu meliputi klasikal, kelompok, dan 

individu. Dengan dievaluasi akan tampak siswa mana yang mampu 

menyerap materi dengan baik  Meskipun ada juga siswa yang kurang 

mampu menerima materi  seperti yang diharapkan. Mengatasi kasus seperti 
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ini, guru akan  melatih siswa yang bersangkutan tersendiri dengan memberi 

materi lagu yang relatif mudah. TK Handayani 03 Pemalang telah 

menggunakan pola pendidikan modern yaitu dengan menerapkan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).  Walaupun begitu dalam praktek 

pembelajaran seni suara belum memperkenalkan penggunaan notasi musik, 

baik notasi angka maupun notasi balok. Hal itu dikarenakan kondisi siswa 

TK yang masih sangat belia dan daya  serap yang dimilikinya masih sangat 

terbatas.  

Para guru di TK Handayani 03 Pemalang dalam pembelajaran 

tematik belum sepenuhnya memanfaatkan media musik. Guru dalam 

mengajar cenderung baru memanfaatkan media komposisi musik, tapi 

belum memanfaatkan perangkat sound system. Hal itu disebabkan belum 

tersedianya sarana pendukung berupa peralatan musik dan perangkat sound 

system yang memadai. Belum tersedianya berbagai fasilitas pendukung 

tersebut tidak lantas mematikan motivasi dan kreatifitas guru untuk 

menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran. Dalam praktek di 

lapangan guru bernyanyi sambil bertepuk tangan atau menghentakkan kaki. 

Pengembangan lagu anak-anak yang dilakukan guru antara lain 

terlihat pada saat guru melakukan improvisasi perubahan syair dalam 

proses pembelajaran. Perubahan syair tersebut dilakukan terutama ketika 

guru menjumpai hal-hal yang menarik atau peristiwa-peristiwa yang 

memerlukan sebuah lagu dengan syair yang sesuai, sebagai penguat 
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suasana yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Selain memodifikasi 

syair, pengembangan komposisi musik dalam bentuk lagu anak-anak yang 

dilakukan oleh guru adalah dengan mencipta lagu-lagu baru. Sedangkan 

pengembangan pemanfaatan perlengkapan elektronik yang berupa sound 

system sebagai media musik adalah karena guru selalu memanfaatkan  

perangkat sound system yang ada, baik pada proses pembelajaran 

pendahuluan, inti, maupun penutup. Penggunaan alat tersebut sangat 

membantu, karena mempengaruhi ketepatan nada, irama, dan artikulasi 

dalam melafalkan syair lagu yang dinyanyikan oleh guru benar-benar bisa 

terdengar jelas oleh siswa, sehingga siswa lebih mudah dan terbantu saat 

mengikutinya.  
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BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa program 

pembelajaran tematik di TK Pertiwi Pemalang dan TK Handayani 03 

Pemalang telah dijalankan dengan mengacu pada GBPKB-TK 2004 yang 

berlaku. Di TK Pertiwi Pemalang telah mengajarkan sebelas macam tema. 

Metode pembelajaran yang dipakai ada dua, yaitu metode eksperimen dan 

metode training. Pemanfaatan media musik dilakukan baik dari pemanfaatan 

media komposisi musik yang berupa pengembangan lagu anak-anak maupun 

pemanfaatan perangkat sound system. Hal itu tidak terlepas dari fasilitas yang 

dimiliki oleh TK Pertiwi Pemalang berupa  keyboard, gitar, angklung, 

drumband, kendang, tamborin, cuk, speakher active, tape recorder, dan 

microphone. Dalam praktek pembelajaran di lapangan guru bernyanyi sambil 

memainkan alat musik. 

TK Handayani 03 Pemalang juga mengajarkan sebelas tema. Metode 

pembelajaran yang dipakai ada dua, yaitu metode praktek langsung dan 

metode pemberian tugas. Pemanfaatkan media musik hanya dilakukan dengan 

media komposisi musik, tapi belum memanfaatkan perangkat sound system. 

Hal itu disebabkan belum tersedianya sarana pendukung berupa peralatan 
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musik dan perangkat sound system yang memadai. Dalam praktek di lapangan 

guru bernyanyi sambil bertepuk tangan atau menghentakkan kaki. 

 

B. Saran-saran 

Setelah diketahui hasil penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran 

tematik di TK Pertiwi Pemalang dan TK Handayani 03 Pemalang, diajukan 

saran-saran sebagai berikut  : 

1. Meningkatkan kualitas mengajar bagi para guru TK melalui penataran, 

diklat, dan sejenisnya, khususnya terkait materi pembelajaran tematik lagu 

anak. 

2. Menekankan kepada anak-anak TK dalam memahami tematik lagu anak, 

sehingga diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan 

psikisnya. 

Dari  saran-saran di atas, maka penulis menyatakan bahwa  diantara 

hal-hal  yang sebaiknya perlu untuk segera mendapat perhatian yaitu 

menyangkut  upaya  meningkatkan kualitas mengajar dan meningkatkan  

jaminan kesejahteraan  bagi guru TK.  Bila hal itu terpenuhi, maka tenaga 

pengajar mampu berfungsi secara maksimal terutama dalam meningkatkan  

pendidikan watak dan budi pekerti.  

Proses pembelajaran tematik melalui lagu anak-anak di TK Pertiwi 

Pemalang dan TK Handayani 03 Pemalang  mampu  memberikan warna lain di 

bidang pendidikan.  Setiap  anak akan bertambah pengetahuannya, terutama 
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pengetahuan dalam  hal  menyanyi. Guru telah turut menggali dan 

mengarahkan potensi anak-anak di bidang seni, yakni melalui pembelajaran 

tematik lagu. Dengan semakin kompleksnya pengetahuan yang dimiliki oleh 

seorang anak,  maka dirinya akan  terbiasa dengan sikap kritis dalam menerima 

dan menyerap  setiap  pelajaran. Oleh karena itu, setelah memasuki jenjang 

pendidikan dasar  lulusan dari TK Pertiwi Pemalang dan TK Handayani 03 

Pemalang diharapkan mampu menjadi generasi yang cakap, tangguh, dan 

mandiri. 
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