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 Pembelajaran Di Taman Kanak-kanak adalah belajar sambil bermain, dan 
bermain seraya belajar, dalam kerangka bermain sangat dibutuhkan pendidikan musik, 
yang dapat dilakukan dengan beragam bentuk ekspresi musikal, disamping itu pernah 
juga dilakukan penelitian serupa untuk sekolah menengah pertama, atas dasar itulah 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk ekspresi musikal guru dan 
siswa dalam pembelajaran di taman kanak-kanak pertiwi 01 Pati. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk ekspresi musikal guru dan siswa dalam 
pembelajaran di taman kanak-kanak pertiwi 01 Pati. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 
yang memberikan gambaran mengenai data-data yang berhubungan dengan Bentuk 
Ekspresi Musikal Guru dan Siswa dalam pembelajaran. Sasaran penelitian ini adalah 
bentuk ekspresi Musikal guru dan siswa dalam pembelajaran di taman kanak-kanak 
Pertiwi 01 Pati. Lokasi penelitian di taman kanak-kanak Pertiwi 01 Pati, Kec.Pati, Kab. 
Pati. Subyek penelitian adalah guru dan siswa taman kanak-kanak Pertiwi 01 Pati. Teknik 
pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan yang terdiri dari reduksi 
data, klasifikasi data, Interpretasi Data, penyajian data, dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1)Bentuk ekspresi musikal guru dalam 
pembelajaran di Taman kanak-kanak Pertiwi 01 Pati adalah dalam bentuk 
Vokal/bernyanyi, bertepuk birama, bertepuk irama; 2) Bentuk ekspresi musikal siswa 
dalam pembelajaran di Taman kanak-kanak Pertiwi 01 Pati adalah dalam bentuk 
Vokal/bernyanyi (menyanyi tunggal, duet, menyanyi bersama),  bertepuk birama, 
bertepuk irama, dan bermain drumband secara bersama-sama dengan bimibingan pelatih 
dengan dibantu oleh guru-guru di Taman kanak-kanak Pertiwi 01 Pati. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini 
adalah Bentuk ekspresi musikal guru dalam pembelajaran di Taman kanak-kanak Pertiwi 
01 Pati diwujudkan dengan bentuk Vokal/bernyanyi karena setiap awal pembelajaran 
guru selalu memulai dengan lagu atau nyanyian, bertepuk birama dengan tepuk meja dan 
tepuk tangan, bertepuk irama lagu dengan tepukan tangan. Bentuk ekspresi musikal siswa 
dalam pembelajaran di Taman kanak-kanak Pertiwi 01 Pati adalah dalam bentuk Vokal 
atau bernyanyi, bertepuk birama dengan kegiatan  tepuk meja pada hitungan kuat tiap 
birama dan tepuk tangan pada hitungan lemah, bertepuk irama yaitu bertepuk tangan 
mengikuti irama lagu yang dinyanyikan secara bersama-sama, dan bentuk ekspresi lain 
adalah bermain drumband secara bersama-sama dengan bimibingan pelatih dengan 
dibantu oleh guru-guru di Taman kanak-kanak Pertiwi 01 Pati. Berdasarkan simpulan di 
atas saran yang dapat kami sampikan adalah agar guru TK pertiwi 01 Pati lebih variatif 
dalam mengekplorasi bentuk ekspresi musikal untuk siswa TK. 

 


