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SARI 
 
Yulianto, Slamet.  2011.  Penerapan marching band dan menyanyi sebagai media 
musik untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini. Skripsi. Jurusan 
Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 
: Prof. Dr. F. Totok Sumaryanto, M.Pd. pembimbing II : Drs. Syahrul Syah Sinaga, 
M. Hum. 
 

Kecerdasan emosional merupakan dasar penting dalam rangka membentuk 
manusia yang bertanggung jawab, penuh perhatian dan cinta kasih, serta produktif. 
Mengingat arti pentingnya kecerdasan emosional ini, maka orang tua perlu tahu tentang 
kecerdasan emosional dan menyadari bahwa kecerdasan emosional anak dapat dilatih 
dengan menggunakan media musik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah bagaimana penerapan marching band dan menyanyi sebagai media musik 
serta kendala dan keuntungan dalam penerapan marching band dan menyanyi 
sebagai media musik untuk menigkatkan kecerdasan emosional anak usia dini. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan marching band dan menyanyi 
sebagai media musik untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini 
serta kendala dan keuntungan yang ada dalam penerapan marching band dan 
menyanyi sebagai media musik untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak 
usia dini.  

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mempunyai 
sifat deskriptif yaitu permasalahan yang dibahas dilakukan dengan cara 
menggambarkan/menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan suatu keadaan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan marching band dan menyanyi 
sebagai media musik dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini. 
Keuntungan dari penggunaan media musik tersebut yaitu siswa dapat meningkatkan 
percaya diri, meningkatkan kedisiplinan, melatih kekompakan, mengubah pola belajar 
dan kebiasaan, melatih kepemimpinan, mengubah karakter, dapat memotifasi diri sendiri, 
melatih bersosialisasi, serta melatih kerjasama. Terdapat pula kendala dan keuntungan 
dalam penelitian ini. Kendalanya adalah kurangnya ketertarikan beberapa siswa dalam 
belajar musik dan sulitnya penyamaan pemberian materi yang diberikan pada siswa 
karena tiap anak mempunyai daya tangkap yang berbeda. Serta banyaknya orang tua yang 
belum tahu tentang apa itu kecerdasan emosional dan apa fungsi kecerdasan emosional. 
Keuntungannya adalah bagi orang tua tentunya lebih mudah untuk meningkatkan 
kecerdasan emosional anaknya. Keuntungan bagi guru yaitu akan lebih mudah dalam 
meningkatkan pencapaian dalam beberapa aspek perkembangan anak termasuk di 
dalamnya adalah kecerdasan emosional. Dan keuntungan bagi siswa yaitu lebih kreatif 
dari pada tidak mendapatkan pembelajaran musik, anak akan mudah bersosialisasi dengan 
teman sebaya serta lingkungan sekitar, dan juga lebih berani mengekspresikan dirinya. 

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu orang tua agar lebih belajar lagi tentang 
apa itu kecerdasan emosional, pengaruhnya pada anak serta bagaimana cara melatih 
kecerdasan emosional pada anak. Bagi guru selaku pendidik agar lebih menambah lagi 
variasi serta trobosan dalam mengajarkan musik pada anak lebih tertarik lagi dalam 
pembelajaran musik. Dan menambah porsi latihan, agar penggunaan media musik untuk 
meningkatkan kecerdasan emosional anak mendapat hasil yang maksimal.     

 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

                                                                                                                   Halaman 

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

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................  iii 

PERNYATAAN ............................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................  v 

KATA PENGANTAR ..................................................................................  vi 

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

DAFTAR ISI .................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL .........................................................................................  xii 

DAFTAR FOTO ...........................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................  xiv 

BAB 1 PENDAHULUAN ...........................................................................  1 

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

1.2  Permasalahan ..............................................................................  6 

1.3  Tujuan Penelitian ........................................................................  6 

1.4  Manfaat Penelitian ......................................................................  6 

1.5 Sistematika Skripsi ....................................................................... 8 

BAB 2 LANDASAN TEORI ......................................................................  9 

2.1  Musik ........................................................................................... 9 

       2.1.1  Pengertian Musik  .............................................................  9 

     2.1.2  Unsur-Unsur Musik  .........................................................  10 



 
 

x 
 

2.2  Media  .........................................................................................  12 

 2.2.1  Pengertian Media  ............................................................  12 

 2.2.2  Nilai Dan Fungsi Media Pembelajaran  ...........................  13 

 2.2.3  Macam-Macam Media  ....................................................  15 

 2.2.4  Konsep Musik Sebagai Media Pembelajaran  ..................  17 

 2.2.5  Konsep media musik ........................................................  21 

2.3  Kecerdasan Emosional  ...............................................................  23 

 2.3.1  Pengertian Kecerdasan Emosional  ..................................  23 

 2.3.2  Unsur Kecerdasan Emosional  .........................................  24 

 2.3.3  Konsep musik dalam kecerdasan emosional  ...................  27 

2.4  Anak Usia Dini ............................................................................  28 

 2.4.1  Pengertian Anak Usia Dini  ..............................................  28 

 2.4.2  Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  .................................  29 

BAB 3 METODE PENELITIAN  ..............................................................  32  

3.1   Pendekatan Penelitian  ..............................................................  32 

3.2  Lokasi Dan Sasaran Penelitian  ..................................................  33 

3.2.1  Lokasi Penelitian  .............................................................  33 

3.2.1  Sasaran Penelitian  ...........................................................  33 

3.3  Teknik Pengumpulan Data  ........................................................  33 

3.3.1   Teknik Observasi  ........................................................ ..      34 

3.3.2   Teknik Wawancara....................................................... ..      34 

  3.3.3   Teknik Dokumentasi .................................................... ..      35 

 



 
 

xi 
 

3.4  Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  .......................................  36 

3.5  Teknik Analisis Data  .................................................................  37 

3.5.1  Reduksi Data  .................................................................  37 

3.5.2  Display Data  .................................................................  38 

3.5.3  Pengambilan Keputusan Dan Verifikasi  .......................  38 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ............................  40 

            4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian  .........................................  40 

4.1.1  Letak Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota  ..............  40 

4.1.2  Keadaan Tk Pertiwi 07.3 Mlati Kidul  .............................  42 

       4.2  Penerapan Media Musik Untuk Meningkatkan Kecerdasan  

Emosional Anak Usia Dini  ........................................................  52 

4.2.1  Menggunakan Media Tamborin Dan Bernyanyi  .............  52 

4.2.2  Menggunakan Media Marching Band  .............................  55 

4.3  Kendala Dan Keuntungan Yang Ada Dalam Penerapan Media  

       Musik Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anak 

   Usia Dini  ...................................................................................  59 

4.3.1  Keuntungan Penerapan Media Musik Untuk Meningkat- 

kan Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini  ....................  60 

4.3.2 Kendala Penerapan Media Musik Untuk Meningkat- 

kan Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini .....................  63 

BAB 5 PENUTUP  .......................................................................................  67 

5.1   Simpulan  ................................................................................ ..      67 

5.2   Saran  ....................................................................................... ..      68 



 
 

xii 
 

DAFTAR PUSTAKA  ...................................................................................     69 

LAMPIRAN  ............................................................................................... ...     71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

        

Halaman 

Tabel 1 Rincian Luas Desa Mlati Kidul  ............. ................................... 40  

Tabel 2 Mata Pencaharian Warga Kelurahan Mlati Kidul  ....................  41 

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan  ......................  42 

Tabel 4 Nama-Nama Guru  ....................................................................  44 

Tabel 5  Nama-Nama Karyawan  ............................................................  45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR FOTO 

                        

                                                                            Halaman 

Foto 1 Bangunan Fisik TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul ............................43  

Foto 2 Kegiatan Belajar Mengajar .........................................................47 

Foto 3  Pembelajaran Area Musik .......................................................... 48 

Foto 4  Guru Memakai Media Tamborin Dan Nyanyian .........................54 

Foto 5  Siswa Memakai Media Tamborin Dan Nyanyian .......................54 

Foto 6 Siswa Berlatih Kepemimpinan Dengan Media Musik .................59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

                          

                                                                                 Halaman 

Instrumen Penelitian ....................................................................................... 72  

Transkrip Wawancara ..................................................................................... 75 

Catatan Lapangan Pengamatan ...................................................................... 87 

Biodata Penulis ............................................................................................... 93 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. 

Potensi-potensi perkembangan anak yang harus dicapai diantaranya adalah 

perkembangan kognitif, perkembangan fisik motorik, perkembangan moral, 

perkembangan bahasa maupun perkembangan sosial emosional. Namun ironisnya, 

perkembangan secara emosional sekarang ini dianggap kurang penting pada masa 

perkembangan anak. Padahal perkembangan kecerdasan emosional sangat 

berperan penting bagi keberhasilan anak dimasa depan.  

Sebagian orang tua umumnya kurang tanggap dengan fase perkembangan 

yang dimiliki anak. Sehingga potensi yang dimiliki anak sering pupus, justru saat 

anak mulai siap untuk tumbuh dan berkembang. Tingginya rasa kepemilikan 

orang tua terhadap diri anak, kerap menjadi salah satu faktor yang berdampak 

negatif bagi perkembangan kepribadian sang anak. Karena tingginya rasa 

kepemilikan tersebut, secara tidak langsung akan menimbulkan ketergantungan 

anak pada orang tua yaitu anak mempunyai kesulitan yang sangat berarti untuk 

mandiri.  

Berdasarkan realita yang ada, sekarang ini banyak anak yang mempunyai 

kecerdasan intelektual tinggi tetapi mereka merasa kesulitan didalam 

mengekpresikan perasaannya, baik ketika anak merasa sedih, gembira, ataupun 
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tidak merasa diperhatikan. Disisi lain, ia juga kerap gagal didalam menangkap 

pesan emotif dari pihak lain, oleh karena itu anak cenderung menutup dirinya dan 

lamban dalam berinteraksi. Jika gejala tersebut terus diabaikan, besar 

kemungkinan sang anak akan membuat penyelesaian-penyelesaian sendiri dengan 

melahirkan berbagai perilaku yang cenderung tidak sehat, seperti malas bergaul, 

tidak percaya diri, atau juga sebaliknya, cenderung dominatif dan posessif. 

Oleh karena itu, meski anak perlu mendapat kedisiplinan dan dibebani 

berbagai harapan, namun kedisiplinan tersebut harus dilakukan dengan komposisi 

yang tepat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Pengembangan yang 

tepat adalah pengembangan yang tidak hanya dilakukan diwilayah intelektualitas 

semata, melainkan pada wilayah emosionalitasnya. Emosi adalah pintu seseorang 

mengenal dirinya sendiri dan orang lain. Tanpa emosi sulit dibayangkan manusia 

mampu mengenal diri sendiri terlebih dengan orang lain. Bahkan besar 

kemungkinan tingginya kecerdasan IQ yang tidak didukung oleh kecerdasan 

emosi tidak akan menolong seseorang dalam  menghadapi berbagai persoalan 

dalam hidupnya, seperti dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam 

hidupnya. Tanpa kecerdasan emosi, psikis rentan dengan berbagai seseorang 

cenderung konflik, mudah depresi, dan banyak mengalami hambatan dalam 

bergaul serta bekerjasama dengan orang lain.  

Namun sebaliknya, tingginya tingkat penggunaan emosi yang tidak 

terkontrol dengan baik, meledak-ledak tentunya akan berdampak buruk bagi 

psikis ataupun fisik. Tingginya tingkat kecerdasan intelektual tentunya akan 

mendorong anak dalam menyelesaikan masalah yang bersifat taktis rasional, 
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tetapi dalam berbagai hal, kecerdasan ini tidak dapat membantu terutama dalam 

permasalahan-permasalahan hidup yang sifatnya kompleks. Dalam sisi ini, anak 

justru membutuhkan kecerdasan emosional, agar mampu menghadapi dan 

menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya dengan tepat.  

Adapun dari sisi yang lain, yaitu para orangtua hanya terpacu pada 

kemampuan kecerdasan IQ (intellegence quotient) saja tanpa memikirkan 

kecerdasan emosi yang akan tumbuh didalam diri anaknya. Karena kebanyakan 

orangtua lebih menganggap jika kecerdasan IQ lebih menjanjikan dari pada 

kecerdasan emosional untuk anak dalam kehidupan selanjutnya. Hal ini tentunya 

terjadi lantaran dunia pendidikan yang seolah hanya berkenaan dengan bagaimana 

menciptakan orang cerdas, secara kognitifnya saja. Kini seiring dengan banyaknya 

fakta-fakta baru tentang kecerdasan emosional, menunjukkan bahwa bidang ini 

merupakan bidang yang layak dikaji oleh para peneliti.     

Hal ini ditegaskan pula oleh Subyantoro (2007: 4) bahwa kecerdasan 

emosional merupakan dasar penting untuk menjadi manusia dewasa yang 

bertanggung jawab, penuh perhatian dan cinta kasih, serta produktif. Anak yang 

memiliki kecerdasan emosional tinggi akan memiliki kemampuan untuk 

menghadapi segala persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan mampu mengelola emosi secara baik.  

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. 

Menurut Goelman (dalam Rasyid, 2010: 131) dalam bukunya emotional 

intellegence, kecerdasan emosi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 

internal (dipengaruhi oleh pola asuh) dan faktor eksternal (dari lingkungan 
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sekitar). Termasuk di dalam faktor internalnya yaitu Pertama adalah pola asuh 

primif, orang tua seolah bersikap demokratis dan menyayangi anaknya namun 

disisi lain kendali terhadap anak sangat rendah. Kedua adalah pola asuh orang tua 

yang terlalu dominan, dan Ketiga adalah pola asuh otoritatif, orang tua 

memberikan kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan 

memilih apa yang paling disukainya. 

Dalam faktor eksternal dipengaruhi oleh, Pertama adalah teman sebaya yaitu 

anak dilatih bersosialisasi dan bekerja sama. Kedua lingkungan sekolah, di sini 

yang paling dominan adalah guru yaitu guru harus bersikap sabar agar anak 

didiknya dapat bersikap positif. Ketiga adalah bermain yang akan meningkatkan 

kerjasama dengan teman, akan menghilangkan ketegangan, dan merupakan 

pengamanan bagi tindakan potensial berbahaya.  

Kecerdasan emosional bukanlah sesuatu yang dimiliki seorang anak secara 

genetis atau bawaan. Akan tetapi, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari dan 

diikembangkan. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional anak, salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan 

media musik. Menurut Gozali (dalam Endah, 2010: 119) Musik memiliki tiga 

bagian penting yang berpengaruh pada seseorang, yakni “beat” mempengeruhi 

tubuh, ritme mempengaruhi jiwa, dan harmoni mempengaruhi ruh menjadi lebih 

tentram. Musik juga dapat mengubah fungsi-fungsi fisik tubuh anak seperti 

perubahan detak nadi, kekuatan otot dan sirkulasi darah sebab dipicu oleh musik. 

Musik yang temponya lebih cepat, akan memacu detak jantung anak menjadi 

lebih cepat. Selain berpengaruh pada kinerja jantung, ritme atau irama, juga 
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mempengaruhi gerakan otot dan tubuh anak, sehingga musik didengar bisa 

merangsang atau menenangkan, menyeimbangkan dan dapat pula mengganggu 

kondisi emosional anak.   

Musik seharusnya dikenalkan sedini mungkin pada anak-anak agar anak 

dapat dengan mudah meluapkan emosinya melalui musik. Akan tetapi, pada 

kenyataannya masih banyak orangtua yang belum memahami bahwa pengenalan 

musik sejak dini dapat menumbuhkembangkan kecerdasan emosi anak. Selain itu, 

ada juga orang tua yang memaksakan anaknya untuk dapat memainkan jenis alat 

musik tertentu. Sebagai orang tua harus memahami kesiapan anak untuk belajar 

musik, misalnya kemampuan fisik dan mental anak. TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul 

juga terdapat berbagai masalah kecerdasan emosional siswanya yang belum 

berkembang secara optimal. Salah satunya seperti anak yang malu kalau disuruh 

maju dan bernyanyi didepan teman-temannya. Selanjutnya guru menggunakan 

marching band dan menyanyi sebagai media musik untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional anak didiknya.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut mengenai “Penerapan Marching Band Dan Menyanyi 

Sebagai Media Musik Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anak Usia 

Dini “ 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana penerapan marching band dan menyanyi sebagai media 

musik untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini? 

1.2.2 Kendala dan keuntungan apa saja yang ada dalam penerapan marching 

band dan menyanyi sebagai media musik meningkatkan kecerdasan 

emosional anak usia dini ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 

1.3.1 Penerapan marching band dan menyanyi sebagai media musik untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini. 

1.3.2 Kendala dan keuntungan apa saja yang ada dalam penerapan maching 

band dan menyanyi sebagai media musik untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional anak usia dini.  

1.4 Manfaat  Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat teoritis 

1.4.1.1 Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi 

Universitas Negeri Semarang khususnya mahasiswa jurusan seni 

musik untuk mengetahui tentang pengaruh musik terhadap kecerdasan 

emosional anak usia dini. 
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1.4.1.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian 

berikutnya. 

1.4.2 Manfaat praktis  

1.4.2.1 Bagi Orang tua 

Dengan adanya penelitian ini, orang tua dapat mengetahui 

tentang bagaimana besarnya pengaruh musik pada perkembangan 

emosional anak usia dini serta cara bagaimana membesarkan anak 

dengan meningkatkan kecerdasan emosionalnya secara maksimal.  

1.4.2.2 Bagi Mahasiswa 

Sebagai bahan masukan berupa informasi kepada mahasiswa 

agar dapat menambah kekayaan khasanah perbendaharaan 

kepustakaan tentang penerapan marching band dan bernyanyi sebagai 

media musik untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak usia 

dini dan mengaplikasikannya pada kehidupannya kelak ketika 

berkeluarga agar dapat mendidik anaknya sesuai dengan kebutuhan 

dan peningkatan kecerdasan emosional anak. 

1.4.2.3 Bagi Guru 

Sebagai tambahan pengetahuan serta referensi untuk bahan 

mengajar bagi guru supaya lebih meningkatkan strategi pembelajaran 

dan merangsang perkembangan kecerdasan emosional anak 

menggunakan media musik. 
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1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, penelitian 

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

halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar lampiran. Bagian isi terbagi atas lima bab yaitu:  

BAB 1 Pendahuluan, dalam pendahuluan berisikan tentang latar belakang, 

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

BAB 2  Landasan teori, dalam landasan teori berisikan tentang pengertian 

musik, pengertian media, pengertian kecerdasan emosional, dan pengertian anak 

usia dini 

BAB 3  Metode penelitian, berisi metode penelitian berisi uraian tentang 

pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik pemeriksaan keabsahan data, dan teknik analisis data. 

 BAB 4  Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini menguraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah yang berisi tentang gambaran 

umum lokasi penelitian serta membahas tentang bagaimana penerapan marching 

band dan menyanyi sebagai media musik untuk meningkatkan kecerdasan 

emosinal pada anak usia dini di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus  

BAB 5  Simpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang 

diambil dari hasil penelitian serta berbagai saran mengenai hasil penelitian 

tersebut. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Musik 

2.1.1 Pengertian Musik  

Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau 

komposisi musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, dan 

ekspresi sebagai satu kesatuan (Jamalus, 1988: 1). Menurut Joseph (2007: 6) 

musik adalah ungkapan hati manusia berupa bunyi yang bisa didengarkan. Musik 

merupakan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang diwujudkan 

melalui media “nada” (suara manusia atau vokal ataupun alat-alat musik) yang 

ditata dengan prinsip-prinsip tertentu (Ali, 2010: 6).  

Menurut Rashyid (2010: 13) musik adalah bunyi yang diterima oleh 

individu yang berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera 

seseorang. Definisi sejati musik juga bermacam-macam, diantaranya  (1) bunyi 

atau kesan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indra pendengar. (2) suatu karya 

seni dengan segenap unsur pokok dan pendukungnya. (3) segala bunyi yang 

dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau kempulan dan disajikan sebagai 

musik.   

Musik berasal dari bahasa Yunani “muse” yang berarti dewa. Oleh bangsa 

Yunani kuno, apabila akan mengungkapkan nama Dewa Zeus, Apollo dan lain-

lain. Demikian pula bangsa mesir kuno mempersembahkan nyanyian dan bunyi-
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bunyian kepada Dewa Osiris. Dengan demikian, pengertian musik adalah suatu 

kesenian yang berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang dapat 

mengeluarkan macam-macam ekspresi perasaan dan jiwa manusia. 

2.1.2 Unsur-Unsur Musik 

Menurut Jamalus (1988: 7), pada dasarnya unsur-unsur musik dapat 

dikelompokkan  atas: (1) unsur-unsur pokok yaitu harmoni, irama, melodi, atau 

struktur lagu, (2) Unsur-unsur ekspresi yaitu tempo, dinamik dan warna nada. 

2.1.2.1 Unsur-unsur pokok 

2.1.2.1.1 Melodi 

Dalam sebuah lagu terdapat nada tinggi, nada rendah, nada yang panjang 

dan pendek, serta nada-nada yang dibunyikan dengan keras atau lembut. 

Rangkaian nada-nada yang membentuk bagian lagu itu disebut melodi (Ali, 2010: 

35). Menurut Rashyid (2010: 13) melodi adalah rangkaian nada dalam waktu 

tertentu. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendiri tanpa iringan. 

Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) 

yang terdengar berurutan serta berirama, dan mengungkapkan suatu gagasan 

(Jamalus, 1988: 16). Melodi adalah rangkaian nada yang beraturan dengan irama 

yang harmonis (Chandra, 2008: 7). 

2.1.2.1.2 Irama 

Ketika mendengar alunan lagu atau musik, sering kali tangan, kepala, atau 

kaki kita ikut bergerak. Tidak jarang kita mengetukkan jari tangan kita pada meja 

atau mengetukkan ujung jari kita pada lantai, menggoyangkan kepala ke kiri dan 

ke kanan secara berulang-ulang dan teratur. Alunan nada-nada lagu atau musik 
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yang teratur seperti gerakan tangan kaki atau kepala itulah yang disebut irama 

(Ali, 2010: 49). Menurut Rashyid (2010: 15) Ritme atau irama adalah variasi 

horizontal dan aksen dari suatu suara tertentu.  

Menurut Jamalus (1988: 7) irama adalah rangkaian gerak yang menjadi 

unsur dasar dalam musik dan tari. Irama dalam musik terbentuk dari sekelompok 

bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama waktu atau panjang pendeknya, 

membentuk pola irama, gerak menurut pulsa dalam ayunan birama. Menurut 

Chandra (2008: 7) irama adalah turun naiknya nada-nada yang beraturan. Irama 

sering juga disebut ritme.   

2.1.2.1.3 Harmoni 

Secara sederhana, harmoni adalah hubungan antara sebuah nada dengan 

anda yang lainnya (Ali, 2010: 54). Secara umum, harmoni dapat dikatakan 

sebagai dua nada atau lebih dengan tinggi nada yang berbeda-beda ketika 

dibunyikan secara bersamaan, juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut 

dibunyikan secara berurutan. Harmoni yang terdiri dari tiga, atau lebih nada yang 

dibuntikan biasanya disebut akor (Rashyid, 2010: 17). Menurut Jamalus (1988: 

30) harmoni atau paduan nada ialah bunyi gabungan dua nada atau lebih, yang 

berbeda tingginya dan kita dengar serentak. 

2.1.2.1.4 Tempo 

Unsur pendukung lainnya dalam musik adalah tempo. Secara sederhana 

adalah kecepatan lagu, yaitu banyaknya lagu (beat) dalam satu menitnya (Ali, 

2010: 58). Tempo adalah kecepatan suatu lagu, dan perubahan-perubahan lagu itu 

(Jamalus, 1988: 7). Sedangkan menurut Chandra (2008: 7) tempo adalah 
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kecepatan irama dalam sebuah komposisi. Tempo diukur berdasarkan jumlah 

ketukan permenit.  

2.1.2.1.5 Dinamik 

Menurut Ali (2010: 59) dalam seni musik, volume bunyi yang kuat, 

lembut, dan perubahannya disebut dinamik. Tanda atau istilah dinamik adalah 

tanda untuk menyatakan tingkat volume suara, atau keras lunaknya serta 

perubahan-perubahan keras lunak suara itu (Jamalus, 1988: 38)  

2.1.2.1.6 Warna Suara (timbre) 

Apabila orang menyanyi dengan lagu yang sama dengan tanga nada yang 

sama pula, tetapi terdapat perbedaan. Mungkin salah satu orang terdengar lebih 

serak atau lebih nyaring. Demikian pula bunyi yang dihasilkan pianika dan gitar. 

Perbedaan inilah yang disebut perbedaan warna nada / suara ( timbre ) (Ali, 2010: 

60). Menurut Jamalus (1988: 40) warna nada adalah ciri khas bunyi yang 

terdengar bermacam-macam yang dihasilkan oleh bahan sumber bunyi yang 

berbeda-beda dan dihasilkan cara mereproduksi nada yang bermacam-macam 

pula. 

 

2.2 Media  

2.2.1 Pengertian Media  

Menurut Heinich dkk (dalam Zaman, dkk, 2005: 4.4) Media merupakan 

saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara 

sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receive). Media dapat di 
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pertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa pesan-pesan dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam situasi pembelajaran musik kepada 

anak terdapat pesan-pesan yang harus disampaikan. Pesan tersebut biasanya 

merupakan isi dari tema atau topik pembelajaran. Pesan tersebut disampaikan oleh 

guru kepada anak melalui suatu media dengan prosedur pembelajaran tertentu 

yang disebut metode. 

Menurut Zaman dkk (2005: 4.6) pengertian media adalah  peralatan yang 

digunakan dalam komunikasi dengan tujuan membuat komunikasi lebih obyektif. 

Kata media berasal dari bahasa latin adalah bentuk jamak dari medium, batasan 

mengenai pengertian media sangat luas, namun kita membatasi pada pendidikan 

saja yaitu media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran 

(Darmayanto, 2010: 5). 

Menurut Sufanti (2010: 62) media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat menjadi perantara pesan dalam proses belajar mengajar dari sumber 

informasi terhadap penerima informasi sehingga terjadi proses belajar yang 

kondusif. Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

media merupakan peralatan yang digunakan dengan tujuan membuat komunikasi 

lebih objektif , dan media juga sebagai wahana pembawa pesan oleh sumber 

pesan (guru) yang ingin diteruskan kepada penerima pesan (anak). 

2.2.2 Nilai dan Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Zaman (2005: 4.8) Masih banyak guru sampai saat ini yang 

menganggap bahwa peran media dalam proses pembelajaran hanya sebatas 

sebagai alat bantu semata dan boleh diabaikan manakala media itu tidak tersedia 
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disekolah. Media merupakan bagian integral dari keseluruhan proses belajar. 

Media pembelajaran merupakan suatu komponen yang tidak berdiri sendiri, tetapi 

saling berhubungan dengan komponen-komponen lainnya dalam rangka 

menciptakan situasi belajar yang diterapkan. Tanpa media maka proses 

pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif.  

  Nilai-nilai media pembelajaran diantaranya (1) mengkonkretkan konsep-

konsep yang abstrak, yaitu konsep-konsep yang dirasakan masih  bersifat abstrak 

dan sulit dijelaskan secara langsung kepada anak TK bisa dikonkretkan atau 

disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Misalnya memperjelas 

sistem pendarahan tentang manusia, arus listrik, dan berhembusnya angin. (2) 

menghadirkan obyek-obyek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat dalam 

lingkungan belajar, misalnya guru menjelaskan dengan menggunakan gambar 

atau program televisi tentang binatang-binatang buas, seperti harimau, beruang, 

gajah, jerapah, atau  bahkan hewan-hewan yang sudah punah seperti dinosaurus, 

dan sebagainya. (3) menampilkan obyek yang terlalu besar, misalnya melalui 

media, guru dapat menyampaikan gambaran mengenai sebuah kapal  laut, pesawat 

udara, pasar, candi dan sebagainya di depan kelas atau menampilkan  objek-objek 

yang terlalu kecil, seperti bakteri, virus, semut, nyamuk dan sebagainya. (4) 

memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat. Dengan menggunakan media film 

(slow motion) guru bisa memperlihatkan lintasan peluru, melesatnya anak panah, 

atau memperlihatkan proses suatu ledakan. Demikian juga gerakan-gerakan yang 

terlalu lambat, separti pertumbuhan kecambah, mekarnya bunga, dan sebagainya, 

menjadi dapat diamati dalam waktu singkat” (Zaman 2005: 4.7- 4.9). 
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 Fungsi media pembelajaran diantaranya (1) membangkitkan ide-ide atau 

gagasan-gagasan yang bersifat konseptual sehingga mengurang kesalahpahaman 

siswa dalam mempelajarinya. (2) meningkatkan minat siswa untuk materi 

pelajaran. (3) memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang 

aktivitas diri sendiri untuk belajar. (4) dapat mengembangkan jalan pikiran yang 

berkelanjutan. (5) menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah 

didapat melalui materi-materi yang lain dan menjadikan proses belajar mendalam 

dan beragam. 

Pembuatan media pembelajaran diperlukan untuk proses pelaksanaan 

pembelajaran dan proses berpikir siswa.  

2.2.3 Macam-macam Media 

Menurut Anitah (dalam Sufanti, 2010: 68) mengklasifikasikan media 

pembelajaran menjadi 3 yaitu (1) media visual yang terdiri dari media yang dapat 

diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. (2) media audio, dan (3) 

media audio visual. 

2.2.3.1 Media Visual 

Menurut Sufanti (2010: 69) media visual sering disebut sebagai media 

pandang. Media ini dapat dihayati oleh peserta didik dengan cara dipandang. 

Indra penglihatan ialah indra yang paling penting dalam pemanfaatan media ini 

oleh peserta didik. Media visual dibedakan menjadi media visual yang tidak dapat 

diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan. Media visual yang tidak 

diproyeksikan adalah media visual yang dalam pemanfaatannya tidak 
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membutuhkan perangkat-perangkat lain dalam pemanfaatannya. Seperti ilustrasi, 

gambar mati/diam, poster, dan karikatur. 

Sedangkan media visual yang diproyeksikan adalah media yang 

pemanfaatannya membutuhkan proyektor dan layar unmtuk memproyeksikan 

perangkat lunaknya.seperti OHP, slide projector, filmstrip, dan LCD. Media 

tersebut merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu perangkat lunak dan 

keras. Perangkar keras pesawat proyektor, sedangkan perangkat lunaknya adalah 

materi yang disampaikan. 

2.2.3.2 Media Audio 

Menurut Sufanti (2010: 86) media audio adalah media pembelajaran untuk 

menyajikan materi pelajaran yang dapat dinikmati atau dipahami dengan indra 

pendengar. Media audio yang dapat digunakan dikelas dalam pembelajaran antara 

lain : (1) cassette tape recorder digunakan untuk memutar kaset yang isinya bisa  

berupa hasil wawancara, rekaman lagu, rekaman pidato dan sebagainya. (2) MP3 

atau MP4 merupakan alat yang lebih kecil dan menyimpan banyak informasi yang 

dapat diperdengarkan pada siswa. (3) radio merupakan siara suara ataupun bunyi 

melalui udara. Guru dapat memutar siaran radio yang dikehendaki sesuai jadwal 

radio. Karena terpatok dengan jadwal siaran, biasanya guru sering merekam siaran 

radio dan  kemudian memutarnya dikelas. (4) handphone juga digunakan sebagai 

media audio , tentu saja yang memiliki program audio. (5) komputer merupakan 

alat multimedia, yang juga dapat digunakan sebagai media audio, jika komputer 

ini hanya memperdengarkan sesuatu untuk dipahami dan digunakan dalam 

pembelajaran. 
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2.2.3.3 Media Audio visual 

Menurut Sufanti (2010: 88) media audio visual adalah media pembelajaran 

yang pemanfaatannya untuk dilihat sekaligus didengar. Siswa dapat memahami 

materi pelajarannya dengan indra pedengar dan indra penglihatan sekaligus. Oleh 

karena itu, dengan media ini guru dapat menyuguhkan pengalaman-pengalaman 

konkrit pada siswa jika materi sulit untuk diceritakan. Yang termasuk jenis-jenis 

media audio visual adalah film bersuara, televisi, dan radio. 

 

2.2.4 Konsep Musik sebagai Media Pembelajaran 

Dalam proses pelaksanaan belajar mengajar di kelas diperlukan suatu 

bentuk atau model pembelajaran dan cara yang tepat untuk memberikan 

pengetahuan serta keterampilan kepada siswa dalam kondisi waktu yang singkat 

dengan hasil yang maksimal. Menurut Saripuddin (dalam Hardono 2008: 17) 

memberi pengertian model pembelajaran adalah: “kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi perancang pembelajaran dalam merencanakan aktifitas belajar”. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, vasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2008: 57). 

Pembelajaran seni musik di sekolah menurut Saripuddin dalam Prasetyo 

(2008: 26) bahwa siswa diharapkan memiliki pengalaman tentang olah seni, 

sehingga siswa akan merasa gembira terhadap proses belajar mengajar, merasa 

senang mendapatkan pengalaman nyata pada setiap akhir pembelajaran dan 
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mampu mendayagunakan hasil perolehan pengalaman baik diri sendiri maupun 

orang lain. Menurut Joseph (2003: 76) pendidikan dalam mengubah tingkah laku 

peserta didik menggunakan media seni. Dalam pengertian ini perlu diperhatikan 

secara sungguh-sungguh, adalah “seni diberikan disekolah bukan sebagai tujuan 

pendidikan, tetapi sebagai alat pendidikan”. Fungsi dan tujuan pendidikan seni 

diberikan disekolah pada intinya adalah untuk mengapresiasi dan kreasi. Banyak 

penelitian yang dijadikan acuan dasar dalam kurikulum yang diterapkan mulai 

tahun 2003/2004 bahwa musik diberikan disekolah salah satunya diberikan 

sebagai alat bantu pengoptimalan otak kanan agar daya rasa dan imajinasi 

seseorang seimbang dengan pengembangan logika yang dioptimalkan oleh otak 

kiri.  

Menurut Prasetyo (2008: 26) adapun langkah-langkah untuk menciptakan 

kondisi belajar yang diinginkan adalah sebagai berikut.  

1. Metode Pengajaran. 

Metode merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan 

dalam pembelajaran, karena metode dapat diartikan sebagai suatu strategi guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran. Menurut Hasibuan (dalam hardono, 2008: 

18) mengartikan metode adalah perangkat alat dan cara dalam pelaksanaan suatu 

strategi belajar mengajar. Dengan demikian efektif tidaknya penggunaan metode 

dalam pembelajaran oleh guru akan berpengaruh terhadap tujuan yang 

diharapkan.   
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Metode pembelajaran pada seni musik seperti dijelaskan menurut 

Saripuddin (dalam Prasetyo, 2008: 27) terdiri atas lagu model, analisa dan sintesa 

terhadap lagu yang disajikan dalam pembelajaran. 

a) Lagu Model 

Lagu model adalah lagu yang sengaja dipilih sebagai bahan materi yang 

hendak diajarkan, sedangkan lagu yang dipilih terdiri dari dua macam yaitu lagu 

yang sudah dikenal dan dikuasai siswa dan lagu baru yang diberikan secara 

hafalan sejauh siswa belum dapat membaca notasi balok. 

b) Analisis 

Menurut Hamalik (2008: 80) analisis adalah abilitet untuk merinci bahan 

menjadi bagian-bagian supaya struktur organisasinya mudah dipahami, meliputi 

identifikasi bagian bagian, mengkaji hubungan antara bagian-bagian, mengenali 

prinsip-prisip organisasi. Contohnya: menyadari asumsi-asumsi, menyadari logika 

dalam pemikiran, membedakan fakta dan inferensi.  

c)  Sintesis 

Sintesis dalam metode pokok ini, mengandung pengertian bahwa, setelah 

materi pengajaran disampaikan oleh guru, siswa dapat menemukan kembali 

pengertian-pengertian baru pada situasi lain dalam satu pokok bahasan. Sintesis 

adalah mengkombinasikan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan baru, yang 

menitik beratkan pada tingkah laku kreatif dengan cara memformulasikan pola 

dan sruktur baru. Contoh : menulis cerita pendek yang kreatif, menyusun rencana 

eksperimen, menggunakan bahan-bahan untuk memecahkan masalah (Hamalik,  

2008: 80). 
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Selain metode pokok diatas dalam pembelajaran musik masih diperlukan 

metode pendukung seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode 

demonstrasi, metode latihan dan metode tugas. 

2. Alat Pembelajaran atau Sarana Pembelajaran. 

Alat pembelajaran merupakan sejumlah sarana yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran, seperti buku, alat praktik, dan ruang belajar. Sarana tersebut 

berpengaruh pula terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, sebab dengan 

penggunaan sarana yang memadai, maka akan mempermudah menanamkan 

pengertian kepada siswa dalam bentuk pengetahuan yang nyata tidak verbalistik. 

3. Penilaian atau Evaluasi. 

Tujuan dilakukanya suatu penilaian dalam pembelajaran adalah untuk 

menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran adalah untuk menentukan 

tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, dan pada prinsipnya penilaian 

dilakukan secara berkesinambungan, berorientasi pada tujuan, obyektif, terbuka, 

kebermaknaan, kesesuaian dan mendidik. 

Menurut Natawidjaja (1979: 172) evaluasi hasil belajar bertujuan untuk 

mengidentifikasikan sampai seberapa jauh siswa telah memiliki pengalaman-

pengalaman belajar yang berhubungan dengan bahan yang telah dipelajari, yang 

nampk dalam perubahan tingkah lakunya. Evalusi adalah suatu upaya untuk 

mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang 

telah diajarkan oleh guru (Hamalik, 2008: 156). Sedangkan menurut Hamzah 

(2008: 94) mengevaluasi adalah proses mengukur dan memulai. Jadi dari 

beberapa pengertian evaluasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi 
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adalah suatu proses mengukur serta mengidentifikasi berapa jauh pengetahuan 

siswa tentang apa saja yang telah diajarkan.  Jenis penilaian atau ulangan dalam 

mata pelajaran seni musik terdiri dari dua jenis yaitu ulangan harian dan ulangan 

umum.  

Ulangan harian diberikan untuk mengukur sejauh mana materi diserap 

oleh siswa dalam setiap pokok bahasan, sedangkan ulangan umum hanya 

dilaksanakan pada tiap akhir semester yang materinya menyangkut keseluruhan 

bahan yang diajarkan pada semester tersebut. Penerapan strategi dan langkah 

dalam pembelajaran seni musik di sekolah yang tepat akan sangat membantu 

memberikan serta memperkaya pengalaman dalam berolah musik secara nyata. 

 

2.2.5 Konsep media musik 

 Menurut Heinich dkk (dalam Zaman, dkk, 2005: 4.4) Media berasal dari 

bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah 

berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan 

(a receive.). Pengertian media adalah  peralatan yang digunakan dalam 

komunikasi dengan tujuan membuat komunikasi lebih obyektif (Zaman dkk, 

2005: 4.6). Menurut Joseph (2007: 6) musik adalah ungkapan hati manusia berupa 

bunyi yang bisa didengarkan.  Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media musik adalah suatu perantara yang digunakan untuk 

mengungkapkan isi hati manusia yang bisa didengarkan dengan tujuan agar 

komunikasi lebih obyektif .   
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 Menurut utomo (dalam prasetyo, 2008 : 18), secara garis besar bentuk media 

musik dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Alat musik  

 Berdasarkan sifatnya alat musik dapat dikelompokan menjadi dua macam, 

yakni alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah alat 

musik yang hanya bisa berfungsi sebagai pendukung irama. Contohnya gendang, 

drum, tamborin, castanyet, guiro, cymbal dan lain-lain. Sedangkan alat musik 

melodis adalah jenis alat musik yang selain dapat dipakai untuk pendukung irama 

juga dapat digunakan untuk memperdengarkan melodi, contohnya seruling, 

pianika, gitar, harmonika dan lain-lain, Depdikbud (dalam prasetyo, 2008 : 18). 

2. Perlengkapan elektronik  

 Perlengkapan elektronik yang termasu sebagai media musik (hard ware) 

antara lain seperti radio, tape recorder, televisi, kast rekaman musik, CD musik, 

VCD musik, MP3, LD musik, sound system dan lain-lain. Menurut Utomo (dalam 

prasetyo, 2008 : 18) beberapa alat tersebut dapat  digunakan sebagai media untuk 

mendengarkan atau menyaksikan sajian musik.  

3. Komposisi musik 

 Komposisi musik bentuknya bisa berupa karya musik vocal, karya musik 

instrumental, atau campuran keduanya. 
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2.3 Kecerdasan Emosional 

2.3.1 Pengertian Kecerdasan Emosional 

Menurut Hariwijaya (2006: 7) EQ, yang beberapa pakar menyebutkan 

sebagai “ IQ sosial” , adalah kemampuan untuk memahami dan bertindak 

bijaksana dalam menghadapi atau hubungan dengan orang lain. EQ ini berkaitan 

dengan otak kanan. Hal-hal seperti emosi, daya kreasi, dan empati bertepat 

dibelahan otak satu ini. 

Menurut Endah (2008: 177) kecerdasan emosional (EQ) adalah proses 

pembelajaran yang berlangsung seumur hidup. Memang ada tempramen khusus 

yang dibawa seorang anak sejak dilahirkan, tetapi para orang tua  dan pengaruh 

lingkungan akan membentuk cetakan emosi seorang yang akan berpengaruh besar 

dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional adalah sebagai kemampuan 

memahami dan mengolah emosi dan sebagian ahli lainnya mendefinikannya 

sebagai keterampilan memahami dan mengolah emosi (Subyantoro, 2007: 23).  

Menurut Effendi (2005: 171) kecerdasan emosional adalah kemampuan 

mengenali perasaan diri kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 

memotifasi diri sediri, dan kemampuan mengelola emosi dengan pada diri sendiri 

dan dalam hubungannya dengan orang lain.    

Jadi, pengertian kecerdasan emosional adalah kecerdasan kemampuan 

seseorang untuk mengolah emosi dan bertindak bijaksana dalam melakukan suatu 

hal serta untuk berhubungan dengan orang lain. 
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2.3.2 Unsur Kecerdasan Emosional 

Menurut Goleman (dalam Endah 2008: 69) menyatakan bahwa cerdasan 

emosi bukan perasaan untuk berkuasa, melainkan mengelola perasaan sedemikian 

rupa sehingga terekspresikan secara tepat dan efektif. Adapun indikator 

kecerdasan emosional sebagai berikut . 

1. Kesadaran diri 

Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada suatu kondisi 

tertentu dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, serta 

memiliki tolak ukur yang realistis atas kepercayaan diri dan kemampuan diri yang 

kuat. 

2. Pengaturan diri 

Pengaturan diri yaitu dapat menangani emosi dengan baik sehingga 

berdampak positif dalam pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sehingga 

dapat mencapai tujuannya. 

3. Motivasi 

Motivasi yaitu merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu sehingga 

menuntut seseorang untuk menuju sasaran, sehingga membantu dalam mengambil 

inisiatif dan bertindak secara efektif untuk bertahan menghadapi kegagalan dan 

frustasi. 

4. Menumbuhkan hubungan saling percaya dan kecakapan sosial (empati) 

Kecakapan sosial yaitu dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, 

mampu memahami perspektif mereka menyelaraskan diri dengan bermacam-

macam orang. 
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5. Keterampilan sosial 

Keterampilan sosial adalah kemampan menangani emosi dengan baik 

ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan 

jaringan sosial, berinteraksi dengan menggunakan keterampilan untuk memenuhi 

dan memimpin, serta menyelesaikan masalah dengan cermat. 

Menurut Endah (2008: 72) perlunya pengembangan kecerdasan emosi 

pada anak memang sangat penting. Karena anak-anak belum mengerti sesuatu 

yang benar dan yang salah, biasanya anak akan melampiaskan emosinya bila 

keinginannya tidak dapat dipenuhi, sehingga perlu adanya bimbingan dari orang 

tua untuk memberikan bimbingan. 

Menurut Goleman (dalam Widayanti, 2008: 17) tipe-tipe orang tua yang 

menerapkan pembelajaran emosi pada anak yaitu, (1) sama sekali mengabaikan 

perasaan. Orang tua seperti ini memperlakukan emosi anaknya sebagai hal kecil 

atau gangguan. (2) terlalu membebaskan, merupakan tipe orang tua yang 

membebaskan anak karena apapun yang dilakukan anak hanya untuk menangani 

badai emosinya, itu tidak apa-apa walaupun dengan cara memukul. (3) menghina, 

tidak menunjukkan penghargaan terhadap anak. Orang tua semacam ini biasanya 

senang mencela, mengancam dan menghukum keras anaknya. 

Menurut Endah (2008: 74) anak-anak yang tidak mempunyai kecerdasan 

emosi akan mengakibatkan emosinya tidak stabil dan cenderung meninggi hal ini 

berdampak tidak baik terhadap anak, karena (1) akan menggoncang keseimbangan 

tubuhnya yang akan berpengaruh terhadap emosi anak. (2) perilaku anak yang 

berdampak pada hal yang negatif, seperti mudah marah, iri,dan  cemburu. (3) 



26 
 

 
 

emosi anak yang tinggi mempengaruhi tingkah laku anak, sehingga akan terjadi 

pemberontak dan tidak terkendali. 

Menurut Widayanti (2008: 18) pembelajaran emosi merupakan cara yang 

tidak tidak efektif  dalam membentuk karakter dasar anak. Efek jangka 

panjangnya akan terlihat ketika anak memasuki usia sekolah. Mereka akan 

bereaksi terhadap respons yang diterima berdasarkan pola masukan emosi awal 

yang mereka terima ketika berinteraksi sosial dengan orang tua dan teman-

temannya. 

Berkut ini merupakan karakter anak yang dikatagorikan cerdas emosi : (1) 

mengenali emosi sendiri yaitu anak mempunyai kemampuan untuk mengenali dan 

menghayati setiap perasaan yang muncul dalam dirinya. (2) mengelola emosi 

yaitu  mampu menangani setiap badai emosi yang muncul dalam dirinya. (3) 

memotivasi diri sendiri yaitu Anak mampu menguasai diri sendiri, menahan diri 

terhadap kepuasan, dan mengendalikan keinginan. (4) mengenali emosi orang lain 

adalah anak mampu memberikan empati terhadap orang lain. Bahkan mampu 

mengenali setiap isyarat non verbal dari orang-orang sekelilingnya. (5) membina 

hubungan yaitu anak mampu bergaul dengan setiap orang dan mempertahankan 

persahabatan. 

Menurut Widayanti (2008: 20) adapun cara meningkatkan kecerdasan 

emosional pada anak yaitu (1) mengajar cara berpikir realistis dan optimis. Anak-

anak yang sulit memahami perasaan mereka dan orang lain akan rentan terhadap 

masalah-masalah perilaku dan pembelajaran di anak usia besar. (2) membuat 

“kartu emosi”. Membuat sendiri gambar yang menunjukkan bermacam-macam 
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ekspresi wajah, yang membantu anak mengenali berbagai macam perasaan. (3) 

mendengar curhatan hati anak anda. Orang tua harus siap membuka diri jika anak 

ingin bercerita tentang teman-temannya dan harus mampu berempati terhadap 

masalahnya. (4) membaca dongeng atau buku bersama. Mencari buku dengan 

fokus berbagai jenis perasaan, dan dengan kisah itu  anak akan mengetahui bahwa 

banyak orang yang mengalami masalah di rumah ataupun dalam pergaulan dan 

juga memberikan nasehat untuk kecerdasan moral. (5) bermain peran atau drama. 

Latihan memainkan kejadian-kejadian moral pada anak. (6) libatkan anak dalam 

kegiatan olah raga atau organisasi. Anak akan belajar bekerja sama dengan orang 

lain dan memahami sikap teman-teman yang berbeda dengan dirinya. (7) puji dan 

motivasilah anak. Bila anak sedang murung, beri motivasi bahwa dia masih punya 

kegembiraan lain.  

 

2.3.3 Konsep musik dalam kecerdasan emosional 

Menurut Endah (2008: 122-123) Musik sebagai bunyi-bunyian yang 

teralun dengan harmoni nada tertentu sesungguhnya memegang peran penting 

dalam kehidupan manusia.  Kegembiraan atau kebahagiaan sering dinyatakan 

dengan musik, begitu juga kesedihan diwujudkan dengan musik, juga komunikasi 

dengan tuhan paling tidak dengan irama dan nada-nada yang terlalun mampu 

menyentuh perasaan. 

Adapun fungsi musik secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, 

tumbuhnya rasa indah melalui pengalaman yang diperoleh perasaan melalui 

penghayatan musik. Pengalaman ini penting bagi emosi seorang anak karena 
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membuat anak bisa merasakan positif apa yang dirasakan dan dilihatnya. Kedua, 

tumbuhnya kepekaan, kejelian dan kecermatan. Hal ini tumbuh karena 

kelembutan musik mempengaruhi emosi anak untuk marasakan dan memahami 

dengan seksama terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Pentingnya kepekaan dan 

kejelian atau kecermatan karena hal tersebut akan membimbing anak dalam 

mengambil keptusan penting yang ada dalam hidupnya serta membentuk 

kepribadian yang tangguh. Ketiga adalah terkait ketika musik mampu 

memberikan kemampuan motivasi dan media emosi. Dimana dengan motivasi dan 

media musik, emosi anak akan lepas dari rasa tertekan serta terdorong untuk 

bersemangat dalam melakukan hal yang baik dan bermanfaat. 

 

2.4 Anak usia dini 

2.4.1 Pengertian Anak Usia Dini 

Menurut Nurani (2009: 6) anak usia dini adalah sosok individu yang 

sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi 

kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang 0-8 tahun.  

Menurut Berk (dalam Nurani 2009: 6) Anak usia dini adalah  masa proses 

pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa 

yang cepat dalam rentang kehidupan hidup manusia. 

Usia dini lahir sampai enam tahun merupakan usia yang sangat 

menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Usia itu 

sebagai usia penting bagi perkembangan intelegensi permanen dirinya, mereka 

juga mampu menyerap Informasi yang sangat tinggi. Informasi tentang potensi 
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anak yang dimiliki anak usia itu, sudah banyak terdapat media massa dan media 

elektronik lainnya. 

Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak 

harus memperhatikan setiap tahapan perkembangan anak. Pendidikan anak usia 

dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik 

beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik 

(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdaan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap berperilaku serta 

beragama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahapan 

pengembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 

 

2.4.2 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 

Menurut Nurani (2009: 22) satuan pendidikan anak usia dini merupakam 

lembaga PAUD yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia lahir sampai 

dengan enam tahun. Terdapat berbagai lembaga PAUD yang selama ini dikenal 

oleh masyarakat, diantaranya: 

2.4.2.1 Taman Kanak-Kanak (TK) dan Roudhatul Atfhal (RA) 

Pengertian TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan bagi anak usia 

dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan  program pendidikan 

bagi anak usia 4-6 tahun, yang dibagi atas dua kelompok belajar berdasarkan usia, 

yaitu kelompok A untuk usia 4-6 tahun dan kelompok B untuk anak didik usia 5-6 

tahun. 
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2.4.2.2 Kelompok Bermain (KB) 

Pengertian kelompok bermain adalah salah satu bentuk PAUD dalam jalur 

pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus 

program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Penyelenggaraan 

KB bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan, gizi dan kesehatan anak 

secara holistik dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan potensi 

anak, yang dilaksanakan sambil bermain.  

Kelompok bermain diprioritaskan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun 

dengan jumlah anak sekurang-kurangnya sepuluh orang anak. Selain dari paada 

itu, anak usia 5 sampai 6 tahun yang karena suatu hal (terpaksa) tidak 

mendapatkan kesempatan terlayani di lembaga PAUD formal dapat dilayani di 

dalam kelompok bermain dengan jumlah minimal sepuluh anak. 

2.4.2.3 Taman Penitipan Anak (TPA) 

Pengertian taman penitipan anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD, 

ini dalam bentuk non formal yang menyelenggarakan program pendidikan 

sekaligus pengsuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 

tahun. Dengan perkataan lain, taman penitipan anak (TPA) yang berfungsi sebagai 

pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan 

atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja 

atau sebab lain. 
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2.4.2.4 POS PAUD: sebagai salah satu satuan PAUD sejenis 

Peserta didik di pos PAUD adalah anak usia 0-6 tahun yang tidak terlayani 

PAUD lainnya. Orang tua wajib wajib memperhatikan kegiatan anak selama di 

pos PAUD agar dapat melanjutkan di rumah. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Setiap kegiatan penelitian sejak awal sudah harus ditentukan dengan jelas 

pendekatan/ desain penelitian apa yang akan diterapkan, hal ini dimaksudkan agar 

penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari 

sudut metodologi penelitian, disamping pemahaman hasil penelitian  yang akan 

lebih proporsional apabila pembaca mengetahui pendekatan yang diterapkan. 

Dalam pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai musik sebagai 

media membangun kecerdasan emosional, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010: 14) metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawan dari 

eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

Menurut Usman (2001: 4) penelitian deskriptif bermaksud membuat 

pemeriaan (penyadaran) secara sistematika, faktual, dan akurat mengenai fakta- 

fakta dan bersifat pupulasi tertentu. Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi melalui status suatu gejala 
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yang ada, yaitu gejala-gejala yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan 

(Arikunto, 1989: 290). 

Berdasarkan berbagai uraian diatas, metode penelitian yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena peneliti tidak menggunakan 

angka-angka seperti pada analisis data kuantitatif. 

 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilakukan di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini terdapat pada pembelajaran marching band dan 

bernyanyi yang dijadikan sebagai media musik meningkatkan kecerdasan 

emosional pada anak usia dini di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang diterapkan.  

Menurut Arikunto (1989: 125) metode penelitian adalah cara-cara peneliti 

untuk mengumpulkan data. Cara merupakan suatu petunjuk yang abstrak, tidak 

dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya ditontonkan 
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penggunaannya. Dalam penelitian ini terdapat tiga macam teknik pengumpulan 

data yaitu : 

3.3.1 Observasi 

Menurut Sarwono (2006: 224) observasi adalah kegiatan melakukan 

pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang 

dilihat dan ha-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang 

dilakukan.  

Observasi adalah pengmatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang 

tersusun dari proses biologis dan psikologis. Menggunakan teknik observasi yang 

terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti (Usman, 

2001: 54). 

Dalam penelitian ini mengunakan jenis observasi secara langsung yang 

diobservasi adalah bagaimana perubahan perilaku emosional siswa-siswi setelah 

setelah mendapatkan materi tentang pembelajaran melalui musik. 

3.3.2 Wawancara 

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2010: 317) wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah 

tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara 

disebut intervieuwer, sedangkan yang diwawancarai disebut interviewee (Usman, 

2001: 57).  



35 
 

 
 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur 

yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan data-datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Wawancara guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

dilakukan kepada pelatih musik (guru) dan orang tua siswa serta karyawan TK 

Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus. 

3.3.3 Dokumentasi  

Menurut Usman (2001: 72) teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 

adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Teknik ini 

dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna melengkapi data yang belum 

diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Kemudian hasil dokumentasi 

ini disusun sedemikian rupa menjadi data sekunder yang digunakan untuk 

melengkapi data primer hasil wawancara dan pengamatan. 

Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah data dari Kelurahan Mlati 

Kidul dan profil TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul sebagai data untuk melengkapi 

gambaran umum lokasi penelitian dan RKH (rencana kegiaan harian) sebagai data 

pelengkap dalam wawancara dan pengamatan untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional anak usia dini. 
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3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam Sumaryanto (2007: 113) Penelitian kualitatif agar menjadi 

penelitian yang disiplin/ ilmiah, maka data / dokumen yang diperoleh perlu 

diperiksa keabsahannya. Kriteria derajat kepercayaan menuntut suatu penelitian 

kualitatif agar dapat dipercaya oleh pembaca yang kritis dan dapat dibuktikan oleh 

orang-orang yang menyediakan informasi yang dikumpulkan selama penelitian 

berlangsung. Terdapat tujuh teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

memastikan derajat kepercayaan dari data kualitati yang diperoleh, yaitu ;  (1) 

perpanjangan keikutsertaan (prolonged engagement), (2) ketekunan pengamatan 

(persistent observation), (3) triangulasi, (4) pemeriksaan sejawat (peer debriefing), 

(5) analisis kasus negatif, (6) pengecekan kecukupan reverensi (referencial 

adequacy checks), dan (7) pengecekan anggota (member checking) .   

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi, yaitu verifikasi penemuan melalui informasi dari berbagai sumber, 

menggunakan multi-metode dalam pengumpulan data, dan sering juga oleh 

beberapa peneliti. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu triangulasi 

sumber,  triangulasi metode, dan triangulasi data. 

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang pengujiannya 

dilakukan dengan cara: (1) Membandingkan data observasi dengan data dari hasil 

wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan informan didepan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang 

dikatakan informan dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu itu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 
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dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang 

yang berlainan serta, (5) Membandingkan hasil wawancara suatu dokumen yang 

masih berlaku. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Usman (2001: 86) data harus segera di analisis setelah 

dikumpukan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data 

ialah untuk mengungkapkan: data yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang 

perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan 

untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera 

diperbaiki.  

Ada berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besarnya 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, display data, pengambilan 

kesimpulan, dan verifikasi. 

3.5.1 Reduksi Data 

Menurut Sumaryanto (2007: 106) reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengastrakan dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.  

Reduksi data bukan merupakan hal yang terpisah dari analisis. Ia 

merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian-bagian 

mana yang dikode, mana yang dibuang, cerita mana yang sedang berkembang, 

semua itu merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk anlisis yang menjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 
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tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara demikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.  

Laporan- laporan itu harus direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok 

yang sesuai dengan fokus penelitian kita. Data-data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan (Usman, 

2001: 86).  

3.5.2 Display Data 

Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display 

data ialah penyajian data dalam bentuk matrik, network, chart  atau grafik, dan 

sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam 

dengan setumpuk data. 

Menurut Sumaryanto (2007: 107) yang dimaksud dengan penyajian adalah 

sebagai kesimpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif yang merupakan 

penyerderhanaan dalam informasi yang banyak jumlahnya kedalam kesatuan 

bentuk yang disederhanakan. 

3.5.3 Pengambilan Keputusan dan Verifikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang 

diperolehnya. Jadi dari data yang didapatkan itu, mencoba mengambil 

kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tapi lama-lama semakin jelas 
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karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dilakukan 

dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. 

Laporan penelitian kualitatif dikatakan ilmiah jika memenuhi persyaratan 

validitas, reliabilitas, dan objektifitas sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, selama 

proses analisis hal-hal tersebut harus selalu mendapat perhatian. Menurut 

Sumaryanto (2007: 107) kegiatan analisis ini sangat penting, sebab dari 

permulaan pengumpulan data, seseorang mencari arti kualitatif dan mulai mencari 

arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, kejelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat serta preporsisi. 

Di bawah ini merupakan skema Analisis Data Kualitatif menurut Miles 

dan Huberman (dalam Sumaryanto 2001: 23). 

Model interaktif. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

4.1.1 Letak Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota 

Kelurahan Mlati Kidul berada di kecamatan kota Kabupaten Kudus. 

Karena berada di kecamatan kota, maka kelurahan Mlati Kidul lebih banyak 

terdapat perkantoran, sekolah, sawah serta rumah para penduduk yang begitu 

padat. Berdasarkan monogafi tahun 2011, total luas kelurahan Mlati Kidul 

yaitu 4.727. Untuk mengetahui secara rinci luas kelurahan Mlati Kidul, dapat 

dilihat melalui tabel 1. 

Tabel 1 

Rincian luas desa Klati Kidul 

Wilayah / Lahan      Luas  

 

Pemukiman    3.177 ha/m2 

Persawahan   1.370 ha/m2 

Kuburan   0,30   ha/m2 

Perkantoran   0,90   ha/m2 

Umum    0,60   ha/m2 

      Total   4.727 ha/m2 

Letak kelurahan Mlati kidul bagian utara berbatasan dengan Mlati Lor/ 

Norowito, sebelah selatan berbatasan dengan Wergu Wetan dan Jepang Pakis. 
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Bagian timur berbatasan dengan Megawon dan bagian Barat berbatasan dengan 

Wergu. Kelurahan Mlati Kidul memiliki jumlah penduduk 4.421 jiwa. Dengan 

rincian jumlah penduduk laki-laki 2.114 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 2.307 jiwa dan terdiri dari 1.181 kepala keluarga. Kelurahan Mlati 

Kidul terdiri atas 3 RW yang mayoritas penduduknya beragama islam, sebab 

menurut monografi tahun 2011 penduduk kelurahan Mlati Kidul yang 

memeluk agama islam sebanyak 3.647 jiwa. Agama kristen sebanyak 506 jiwa, 

katolik sebanyak 259 jiwa, hindu 9 jiwa, dan pemeluk agama budha 7 jiwa. 

Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah buruh migran dan pegawai 

negeri sipil, dapat dilihat ditabel 2 dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 2 

          Mata pencaharian warga kelurahan Mlati Kidul 

Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 

Petani  

Buruh 

Buruh Migran 

Pengrajin Industri Rumah Tangga 

Pegawai Negeri Sipil 

Pedagang Keliling 

Montir 

TNI 

POLRI 

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil 

12 

9 

1.355 

79 

254 

11 

10 

6 

5 

101 
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Dari observasi februari 2011 diketahui bahwa tingkat pendidikan yang 

paling besar yaitu SMA. Sedangkan jika ingin mengetahui tingkat pendidikan 

di kelurahan Mlati Kidul secara rinci dapat dilihat di tabel 3. 

Tabel 3 

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

Tamat SD 

Tamat SMP 

Tamat SMA 

Tamat D1 

Tamat D2 

Tamat D3 

Tamat S1 

Tamat S2 

696 

829 

1.834 

23 

15 

77 

290 

16 

 

4.1.2 Keadaan TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul. 

4.1.2.1 Keadaan fisik 

TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul merupakan salah satu dari 103 TK yang 

tersebar di kabupaten Kudus. TK ini awal mula didirikan atas dasar kepedulian 

salah satu warga atas jauhnya sekolah TK. Lalu salah satu warga berinisiatif 

untuk membuat TK di kelurahan Mlati Kidul dan menyampaikan inisiatifnya 

ke salah satu aparat kelurahan. Kemudian berdasarkan musyawarah LKMD 
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pada tahun 1983 tepatnya bulan November usulan disetujui untuk mendirikan 

TK di kelurahan Mlati Kidul.  

Pada tahun 1983 dengan uang bank desa, sekolah ini mulai dibangun.  

Pada 18 juli 1984 sekolah ini mulai diresmikan dengan nama TK Pertiwi 07.3 

Mlati Kidul. Ditahun itu juga mulai menerima murid baru dan pada di tahun 

yang pertama ini sekolah mendapat 40 siswa, dengan 1 ruang kelas dan satu 

kantor. Guru yang mengampu hanya 1 orang dengan dibantu 1  perangkat desa. 

Lama-kelamaan TK yang tergabung dalam yayasan Dian Dharma ini, terus 

berkembang seiring dengan perkembangan jaman yang begitu pesat. Dan 

sampai februari 2011 sekolah TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul, mempunyai 1 

ruang guru dan 4 ruang kelas yang terdiri atas A1, A2, B1, dan B2 dengan 112 

siswa dan terakreditasi A.  

 

Foto 1 

Bangunan Fisik TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul 

            ( Foto: Slamet Yulianto, Februari 2011 ) 
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Tanah TK 07.3 Mlati Kidul sepenuhnya milik negara. Keseluruhan luas 

tanahnya adalah 640 m2 yang terdiri atas luas gedung I yaitu 108 m2, luas 

gedung II yaitu 126 m2, dan luas halaman 109 m2.    

4.1.2.2 Keadaan Guru dan Karyawan TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus. 

Keadaan guru di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul kudus sampai februari 

2011 mempunyai 8 tenaga pengajar, kepala sekolah dan staf. Yang terdiri dari 

1 kepala sekolah, 2 guru kelas A1, 2 guru kelas A2, 1 guru kelas B1, 1 guru 

kelas B2, 1 guru tari dan 1 guru musik (observasi, februari 2011).  

Tabel 4 

Nama-nama guru  

NO NAMA STA- 

TUS 

L/P TTL JABATAN PENDIDI 

KAN 

KET/ 

MASA 

KERJA 

1 Soedarsih  swasta P Kds, 

06-06-45 

Kepala 

sekolah 

SLTP 42 tahun 

2 Suwarti swasta P Kds, 

06-07-59 

Guru kelas 

B2 

KPG TK 23/9 

3 A’isah, A.Ma 

NIP. 

1964030820 

07012007 

PNS P Kds, 

08-03-64 

Guru kelas 

B1 

DII 

PGTK 

6/3 

4 Ida Tri Lestari,  

S.Pd 

swasta P Kds,  

15-09-83 

Guru kelas 

A1 

DII 

PGTK 

7/5 

5 Bambang Agus 

Purwanto, S.Pd 

AUD 

swasta L Kds,  

22-02-78 

Guru bantu 

tari 

S1 

PAUD 

7/2 

6 

 

Titi Sayekti, 

S.Pd AUD 

swasta P Kds, 

26-05-85 

Guru kelas 

A2 

S1 

PAUD 

2/7
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Lanjutan tabel 4 

7 Isma 

Kusumawati 

swasta P Kds,  

10-09-83 

Guru bantu 

A2 

SMU 2/1 

8 Bagus Suci 

Mardianie 

swasta L Kds, 

30-03-90 

Guru bantu 

musik  

SMA 3/1 

9 Khoirun Nisa, 

A.Ma. 

swasta P Kds,  

06-05-1989 

Guru kelas 

A1 

DII 

PGTK 

1/4 

Tabel 5 

Nama-nama karyawan 

NO NAMA STA- 

TUS 

L/P TTL JABATAN PENDIDI 

KAN 

KET/ 

MASA KERJA 

1. Yusuf  swasta L Kds, 

17-07-

1959 

Office 

boy  

SD 6 bulan 

 

4.1.2.3  Kegiatan Belajar Mengajar di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul. 

Kegiatan belajar mengajar di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul dilaksanakan 

sesuai Kalender Pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, dan 

waktunya sama seperti sekolah-sekolah lain yang ada di kabupaten Kudus. 

Pada kegitan belajar mengajar yang rutin dilakukan, menurut ibu 

Soedarsih selaku kepala sekolah di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul dilaksanakan 

pada hari senin sampai sabtu. Pukul 07.30 anak-anak mulai dibariskan di depan 

kelas masing-masing. Dalam barisan terdapat salah satu anak yang memimpin, 

anak tersebut mulai memimpin teman-temanya untuk bersenam fantasi. Senam 

itu disebut juga sebagai semam sehat ceria yang bertujuan untuk melatih 

kemampuan gerakan motorik anak meliputi motorik halus seperti melakukan 

gerakan bertepuk sambil bernyanyi dan motorik kasarnya seperti melompat, 
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kegiatan tersebut berlangsung selama 15 menit. Kemudian anak-anak mulai 

masuk kelas serta masuk pada kegiatan awal yaitu berdoa dan bercerita tentang 

pengalaman anak, kegiatan tersebut berlangsung selama 15 menit. Setelah itu, 

guru memulai kegiatan inti selama 60 menit. Pada kegiatan inti tersebut, 

biasanya guru membuka empat area seperti area seni, area musik, area drama 

dan area bahasa. Setelah kegiatan inti selesai, anak dikondisikan untuk berdoa 

dan istirahat selama 30 menit. Selanjutnya setelah anak-anak selesai 

beristirahat, guru membunyikan tamborin sebagai tanda istirahat telah selesai 

dan anak mulai kembali masuk ke kelas. Kegiatan akhirpun dimulai dengan 

alokasi waktu selama 30 menit, dalam kegiatan akhir guru mengulas kembali 

tentang pembelajaran yang telah dilakukan dari mulai kegiatan awal sampai  

kegiatan istirahat. Setelah selesai mengulas kegiatan tersebut, anak-anak 

bersiap-siap untuk berdoa dan pulang pukul 10.00 WIB. Pembelajaran tersebut 

berlangsung dari hari senin sampai sabtu dan pada hari minggu siswa libur. 
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  Foto 2 

Kegiatan belajar mengajar 

( Foto: Slamet Yulianto, Februari 2011 ) 

4.1.2.3.1 Pembelajaran area musik di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul. 

Dalam pembelajaran di TK, pemberian materi telah terbagi dalam 

beberapa area. Area-area tersebut meliputi area Bahasa, Balok, Drama, 

Matematika, Agama, Seni, IPA, Pasir dan Air, serta area Masak. Menurut ibu 

Aisyah selaku guru kelas B1, dalam pembelajaran area musik mengajarkan 

seperti menyanyi, mengenalkan dan memainkan berbagai alat musik serta 

membuat alat musik sederhana. Kegiatan area musik setiap minggunya tentu 

sudah ada dalam RKH (rencana kegiatan harian) yang telah dibuat oleh guru 

masing-masing kelas. Kegiatan yang dilaksanakan untuk area musik pada kelas 

yaitu menyanyi, namun kegiatan inti pada area musik pada kelas B1 dan B2 

dialihkan pada kegiatan marching band (W.03).  
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Menurut ibu Soedarsih (42th) selaku kepala sekolah, kegiatan area musik 

yang dialihkan pada kegiatan marching band yang terbagi dalam 2 kelompok 

dan dilaksanakan sekali dalam seminggu yaitu setiap hari selasa (W.01).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto 3 

Pembelajaran area musik 

( Foto: Slamet Yulianto, Februari 2011 ) 

4.1.2.3.2 Pembelajaran marching band di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul. 

Dalam pembelajaran marching band di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul, 

dilaksanakan pagi hari, di halaman depan kelurahan, dan mendapat durasi 

waktu 90 menit. Menurut pak Bagus (20th) selaku guru marching band, 

pembelajaran area musik dilaksanakan pagi hari karena saat masih pagi anak-

anak masih semangat dalam mengikuti kegiatan dan kondisi yang tidak terlalu 

panas. Kegiatan marching band dilaksanakan di depan balai kelurahan karena 

tanah TK satu kompleks dari kelurahan. Dengan jumlah siswa yang banyak dan 
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halamannya luas yang tentunya sangat mendukung  agar siswa lebih leluasa 

dan memudahkan siswa serta guru untuk melatih display pada siswa.  

Menurut ibu Soedarsih, alat musik yang dipakai oleh siswa sesuai dengan 

standart marching TK yang terdiri dari 7 snare drum, 4 bellira, 3 bass drum, 2 

set crimball, 3 stik mayoret, 1 trio tom-tom, dengan ditambah kreasi dari guru 

sendiri yaitu  4 kentongan. Sumber pendanaan untuk melengkapi sarana dan 

prasarana dalam pembelajaran marching band yaitu dengan sisa SPP tiap bulan 

dan menarik iuran bagi orang tua siswa pada saat kenaikan kelas, kelulusan dan 

setiap penerimaan siswa-siswi baru.  

Pada observasi pada bulan Februari 2011, dalam kegiatan marching band 

guru menyiapkan materi lagu tol jaenab dan jaranan. Adapun pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh guru seni musik dilakukan dengan metode 

demonstrasi dan praktek langsung yang  dilaksanakan dengan tiga tahapan 

yaitu  

4.1.2.3.2.1 Tahap persiapan. 

Pada tahap yang pertama ini, guru menyiapkan materi yang akan 

diajarkan dan mengecek alat musik yang akan digunakan. Guru masing-masing 

kelas mulai masuk dan menyiapkan siswanya. Setelah mengadakan kegitan 

seperti biasanya yaitu  guru mengawali kegiatan dengan berdoa dan guru 

menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada hari tersebut, setelah siap 

maka siswa dikondisikan agar menuju ruangan alat musik dikelas B1 agar 

tertip dan tidak berdesak-desakan saat mengambil alat musik. Pengelompokan 

para pemain musik sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya sehingga 
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siswa sudah paham dengan alat musik yang akan dimainkanya dan saat 

pengambilan alat tidak berebutan dengan alokasi waktu 15 menit. Menurut ibu 

Nisa selaku guru kelas A1 saat pengambilan alat musik memerlukan waktu 

yang lama karena guru musik dengan dibantu guru kelas harus memasangkan 

alat dan harnes pada satu- persatu anak. 

Kegiatan selanjutnya yaitu siswa langsung menuju lapangan dan guru 

melakuan apersepsi dengan cara  bertanya pada siswa tentang materi yang 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Apakah siswa telah menguasai materi 

yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Kegiatan apersepsi ini 

kurang lebih dilaksanakan dengan durasi tiga sampai dengan lima menit sambil 

dibantu oleh guru lain menyiapkan batas-batas yang terbuat dari corong yang 

sudah diberi kode-kode untuk memudahkan siswa menghapal display. Setelah 

dirasa sudah bisa, maka guru lanjut pada tahap inti pembelajaran. Kegiatan ini 

memerlukan waktu 5 menit. 

4.1.2.3.2.2 Tahap inti pembelajaran 

Setelah tahap persiapan telah selesai, guru langsung memposisikan siswa 

sesuai dengan posisi yang telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya dan 

setelah itu guru mulai memandu siswa untuk melakukan pemanasan. Menurut 

pak Bagus selaku guru musik, pemanasan dilakukan agar tidak terjadi cidera 

saat pelaksanaan kegiatan (observasi, februari 2010). 

Setelah kegiatan selesai pemanasan maka guru mulai mengulang materi 

yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah siswa dianggap telah 

mampu menguasai materi maka guru memberkan materi lanjutan.  Pemberian 
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materi diberikan persesi alat, alat pertama yaitu senar, setelah dirasa cukup 

maka berganti dengan bass, lalu mengajarkan trio tom-tom dan mengajarkan 

krimball. Menurut Pak Bagus selaku guru marching band, untuk melatih 

mayoret dibantu dengan guru kelas yang tentunya sudah menguasai materi. 

Untuk melatih melodinya dibantu dengan guru kelas serta peran orang tua yang 

begitu besar untuk melatih anakya masing-masing dirumah. Hal tersebut 

dilakukan karena apabila melatih melodi hanya dialakukan disaat latihan 

disekolah maka kurang efisien dan hasilnya juga kurang maksimal. Pada 

pelaksanaan kegiatan inti, guru memberikan materi lagu jaranan. Langkah 

langkah pembelajarannya adalah guru memainkan per-sesi alat dengan pelan, 

kemudian siswa mulai menirukan apa yang diajarka guru. Kegiatan tersebut 

dilakukan pada semua sesi alat dengan alokasi waktu 30 menit. Guru 

memberikan jeda waktu untuk istirahat 10 menit. Setelah selesai istirahat, maka 

guru mulai memberikan materi lagi yaitu dengan waktu 20 menit yaitu 

memainkan semua alat secara Ansambel dengan mengulang-ulang terus materi 

yang telah diajarkan sampai waktu habis (observasi, wawancara februari 2011). 

4.1.2.3.2.3 Tahap akhir pembelajaran 

 Dalam tahap akhir pembelajaran, guru melakukan evalusasi 5 menit 

tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Saat evaluasi selesai maka guru 

mulai mengarahkan siswa untuk mengembalikan alat musik secara tertib dan 

istirahat dengan waktu 10 menit. Setelah itu siswa mulai masuk kelas masing-

masing dan mengikuti kegiatan selanjutnya.  
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Pembelajaran musik tentunya membuat dampak yang sangat bagus untuk 

kecerdasan anak. Menurut ibu Ida Tri Lestari, A.Ma selaku guru kelas A1 

bahwa pembelajaran musik disaat usia dini mempunyai banyak sekali 

keuntungan seperti melatih kepekaan rasa pada anak, meningkatkan 

perkembangan motorik anak, membentuk kepribadian anak, dan meningkatkan 

Kecerdasan otak kanan anak yaitu kecerdasan emosional (observasi, februari 

2011). 

    

4.2   Penerapan marching band dan menyanyi sebagai media musik untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional  anak usia dini. 

Media yang dipakai di Tk Pertiwi 07.3 Mlati Kidul untuk meningkatkan 

serta mengoktimalkan kecerdasan emosional siswanya yaitu dengan media 

dengan musik. Media musik yang digunakan adalah marching band dan 

menyanyi. Menurut Pak Bagus selaku guru marching band, penggunaan media 

menyanyi dan bermain marching band sangat tepat apabila digunakan untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional anak. Untuk lebih jelasnya diuraikan 

sebagai berikut. 

4.2.1 Penggunaan media menyanyi. 

Di dalam area musik guru memberikan nyanyian sebagai pemicu untuk 

meningkatkan kecerdasan otak kanan ataupun otak kiri. Menurut Ibu Nisa 

selaku guru kelas A1, menyatakan bahwa pengunaan media menyanyi sangat 

efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak karena dengan 

menyanyi guru dapat mengubah karakter serta kebiasaan siswa.  
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Pada observasi februari 2011 guru menyanyikan sebuah lagu yang 

diiringi tamborin sekaligus dengan gerakannya, lalu siswa mulai mencoba 

menirunya. 

Esok-Esok 

 

C = Do      

2/4 Moderato              cipt. Soedarsih 

 

  3     4      5     .           3    4       5    .         6    5     4    .       6    5     4    .    
 Se  -  ne  -  nge                 se - ne   -    nge           yen  -  e  -  sok          yen - e -  sok 

 

 

   2     3     4     .           2     3      4     6       5     4      3         3     3     3    
  Se -   ko -  lah                  se  -  ko  -  lah    ta  -   man   ka -  nak        ka      -     nak 

 

 

        3     4     5    .          3     4      5     1       7     1      6         6     6     6              
                 Ing - ngen - di                ing-ngen - di     per  -    ti -  wi       Mla   -   ti  -   Ki -  dul 

 

 

        7     .      1     6         3     4      6    .        2     .       1            0        0 
       A      -      yo    go    -   lek     ke  -  pin      -      te       -       ran 

 

  

                  3     4      5     5           5        .      0         3    4    5    5       5       .     0        
                     Sla-mat      pa -  gi            pak                           sla- mat   pa -  gi       bu 

 

 

                 3     4      5      .       5     .         6               7         1           1          0                 
                Sla - mat    pa         -         gi                  se        -       mu    -     a 
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Foto 4 

Guru memakai media menyanyi 

( Foto: Slamet Yulianto, Februari 2011 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 

siswa memakai media menyanyi 

( Foto: Slamet Yulianto, Februari 2011 ) 
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Menurut ibu Ida Tri Lestari,A.Ma penggunaan media menyanyi sangat 

membantu anak untuk meningkatkan kecerdasan emosionalnya. Hal itu terlihat 

jelas dari siswa yang cenderung lebih aktif serta menumbuhkan keberanian 

untuk tampil didepan taman-temannya dengan rasa percaya diri. Tamborin 

sangat efektif digunakan agar menarik  perhatian siswa karena ada saja siswa 

yang malah asyik main sendiri atau mengganggu teman-temannya. Selain itu 

lirik lagunya juga dapat menambah semangat anak untuk berangkat sekolah. 

Jadi dengan media tersebut diharapkan siswa dapat memotivasi diri sendiri. 

  

4.2.2 Penggunaan media marching band 

Menurut hasil observasi pada februari 2011, di TK 07.3 Mlati Kidul guru 

selain menggunakan media menyanyi, guru juga menggunakan marching band 

untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Menurut pak Bagus selaku guru 

marching band, banyak sekali manfaat yang diperoleh siswa saat bermain atau 

belajar marching band terutama pada kecerdasan emosi anak. Antara lain 

sebagai berikut. 

4.2.2.1 Meningkatkan kedisiplinan. 

Pada pembelajaran marching band dilakukan secara ansambel dan tidak 

dapat bermain secara solo. Untuk itu siswa dilatih untuk lebih disiplin datang 

tepat waktu agar kegiatan berjalan dengan lancar. Menurut ibu Diah selaku 

wali murid kelas B1 bahwa musik memang dapat meningkatkan kecerdasan 

emosional anak, terbukti dengan meningkatnya kedisiplinan anak dalam 
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melakukan beberapa hal. Seperti, bangun lebih awal dan berangkat sekolah 

lebih awal pula. 

4.2.2.2 Melatih kekompakan 

Dalam permainan marching band tentunya selain dibutuhkan kedisiplinan 

juga memerlukan kekompakan. Karena saat anak mulai belajar marching band 

maka mau ataupun  tidak, anak tersebut dituntut agar kompak. Seperti dalam 

mempelajari ritmik didalam lagu, anak juga di tuntut agar kompak dengan 

teman-temannya yang lain. Dalam permainan marching band tidak ada yang 

lebih menonjol melainkan kekompakanlah yang menjadi nilai tambah selain 

pola permainan yang dimainkan. Juga dalam memainkan display-display pada 

lagu, mereka dituntut kompak agar display terlihat bagus saat pertunjukan. 

Dengan belajar itu diharapkan siswa dapat mengelola emosi yaitu mampu 

menangani setiap emosi yang muncul dalam dirinya. 

4.2.2.3 Mengubah pola belajar dan  kebiasaan 

Mengubah pola belajar dan kebiasaan tentunya dapat lakukan dengan 

mengikuti marching band. Dapat mengubah pola belajar dan kebiasaan karena 

anak yang dulunya melakukan semua pekerjaan secara tidak teratur atau 

seenaknya sendiri maka kebiasaan itu mulai dilatih agar berubah. Karena 

dalam permainan marching band anak dilatih untuk belajar lebih tertib. Seperti 

siswa harus memainkan lagu dengan sesuai ketentuan, mulai dari pola ritmik, 

display, serta urutan lagu secara tepat dan runtut.  
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4.2.2.4 Melatih kepemimpinan (Leadership) 

Kegiatan marching band mengajarkan bagaimana caranya memimpin dan 

dipimpin. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Seorang 

pemimpin tidak dilahirkan begitu saja, tetapi melalui berbagai proses belajar 

dan latihan untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam marching band 

kepemimpinan sangat menentukan berjalannya kelompok. Marching band 

dapat melatih kepeminpinan, hal dapat dilihat pada siswa yang berperan 

sebagai mayoret. Mayoret bertugas untuk memimpin jalannya latihan 

kelompok dari mengawali, mengontrol jalannya lagu sampai dengan 

mengakhiri lagu.  

Menurut pak bagus, anak yang kurang berani memimpin lebih baik 

dilatih menjadi mayoret. Karena kepemimpinan pada hakikatnya dapat dilatih 

dan anak yang terbiasa berlatih memimpin di depan, tentunya akan berdeda 

dengan anak yang belum terbiasa. Jiwa kepemimpinan ini akan sangat 

bermanfaat bagi para anggota di masa yang akan datang dalam pekerjaannya, 

sehingga dapat menjadi seorang pemimpin yang tangguh, dicintai oleh mereka 

yang menjadi bawahannya, dapat bertindak adil dan obyektif. 

4.2.2.5 Melatih bersosialisasi  

Manusia merupakan makluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia 

yang lain. Untuk itu melatih anak untuk bersosialisasi sejak dini memang 

sangat penting agar tidak kaget dikehidupan bermasyarakat nantinya. Dalam 

permainan marching band, anak juga dilatih untuk bersosialisasi. Hal tersebut 

terlihat jelas saat latihan, selain mereka dituntut untuk kompak, secara tidak 
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langsung mereka juga dilatih untuk bersosialisasi dengan teman. Dengan cara 

berkumpul tersebut diharapkan mereka dapat belajar untuk mengenali emosi 

orang lain. 

4.2.2.6 Melatih kerjasama 

Bermain marching band tentunya bukanlah permainan perseorangan, 

dalam permainan ini selain dituntut kekompakan pemain juga dituntut agar 

dapat menjalin kerjasama dengan semua anggota karena merupakan suatu 

kelompok yang besar yang terdiri dari banyak orang. Mereka semua harus 

dapat menjalin kerjasama dengan yang lain, apabila tidak dapat dipastikan 

bahwa kegiatan marching band tidak akan sukses. Kemampuan bekerja sama 

ini akan sangat bermanfaat untuk melatih anak dalam hal membangun 

hubungan antar manusia (interpersonal) dan menjalin kerjasama yang harmonis 

diantara mereka, sehingga setiap permasalahan (baik yang ataupun yang berat) 

dapat diselesaikan bersama-sama.  

Menurut ibu Nisa, kerjasama dapat dilatih dengan menggunakan media 

musik khususnya marching band. Anak saat bermain marching band biasanya 

akan saling bertanya apabila ada yang tidak diketahuinya. Dan mereka 

biasanya akan saling mengajari. Untuk menutupi kekurangan masing-masing, 

hal tersebut tentunya bagus sekali untuk perkembangan emosi anak. Serta 

diharapkan dengan penggunaan media marching band ini anak dapat membawa 

manfaat besar untuk meningkatkan kerjasama sampai anak terjun langsung 

dimasyarakat nantinya. 
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Foto 6 

siswa berlatih kepemimpinan dengan media musik 

( Foto: Slamet Yulianto, Februari 2011 ) 

 

4.3  Kendala dan keuntungan yang ada dalam penerapan marching band 

dan menyanyi sebagai media musik meningkatkan kecerdasan 

emosional anak usia dini.  

Berdasarkan observasi februari 2011 di TK 07.3 Mlati Kidul, penerapan 

media marching band dan menyanyi sebagai media musik ternyata dapat 

meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini. Namun dalam penggunaan 

media musik tentunya juga terdapat kendala dan keuntungan, baik dari siswa, 

guru serta orang tua siswa. Kendala dan keuntungan tersebut adalah sebagai 

berikut. 
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4.3.1 Keuntungan penerapan marching band dan menyanyi sebagai media 

musik untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini. 

4.3.1.1 Bagi orang tua. 

Penerapan media musik selain bermanfaat bagi anak juga bermanfaat 

bagi orang tua. Tentunya penerapan marching band serta menyanyi sebagai 

media musik sangat membantu orang tua, agar lebih mudah dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional anak dan dengan adanya media musik 

diharapkan orang tua mampu meredam serta mengendalikan emosi anak secara 

maksimal. Menurut ibu Asfiah selaku wali murid kelas A1, setelah 

mendapatkan pembelajaran musik banyak sekali hal-hal positif yang didapat 

oleh anak terutama yang berkaitan dengan kecerdasan emosionalnya. Hal 

tersebut seperti anak lebih percaya diri apabila diperkenalkan diluar lingkungan 

keluarga. Karena pada dasarnya anak yang cerdas secara emosi maka, akan 

cenderung lebih terbuka kepada orang tuanya terhadap sesuatu hal yang 

mereka lakukan. Dan tentunya dengan penerapan media musik yang dapat 

meningkatkan kecerdasan emosional anak, tentunya orang tua tidak terlalu 

cemas tentang anaknya nanti. 

4.3.1.2  Bagi guru. 

Banyak aspek perkembangan anak yang harus dicapai anak pada anak 

terutama usia dini. Aspek-aspek perkembangan tersebut meliputi 

perkembangan kogitif yaitu aspek perkembangan mengenai kemampuan 

berfikir anak, motorik yaitu aspek perkembangan anak yang berhubungan 

dengan gerakanan anak, bahasa yaitu aspek perkembangan yang berhubungan 
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pelafalan, kosakata dan kalimat yaitu anak belajar seperti menyimak,menulis, 

membaca dan berbicara, seni yaitu aspek perkembangan anak yang 

berhubungan dengan  kecerdasan meningkatkan kreatifitas anak seperti anak 

pintar mewarnai, menggambar, melukis, bernyanyi dan pintar bermain peran, 

moral dan nilai-nilai agama yaitu aspek perkembangan yang mengajarkan 

tentang moral seperti bagaimana cara sikap prilaku anak seperti tata krama dan 

nilai-nilai agama seperti berdoa. Dan sosial emosional yaitu aspek 

perkembangan anak yang berhubungan dengan bagaimana anak dapat 

mengolah emosi dan bertindak bijaksana untuk berhubungan dengan teman 

sebaya dan orang lain. Dari beberapa aspek tersebut, guru harus dapat 

mengajarkan bagaiamana cara agar aspek kecerdasan tersebut capai anak 

sehingga anak akan dapat hidup dengan lebih baik dan terarah nantinya. 

Menurut ibu Nisa selaku guru kelas A1, dengan adanya media musik maka 

guru sangat terbantu dan akan lebih mudah dalam meningkatkan pencapaian 

dalam beberapa aspek perkembangan anak termasuk didalamnya adalah 

kecerdasan emosional. 

4.3.1.3 Bagi siswa. 

Sangat banyak sekali keuntungan yang didapat dari penerapan media 

musik bagi anak khususnya yang berkaitan dengan penggunaan untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional. Menurut pak Bagus, keuntungan tersebut 

yang pertama adalah anak akan lebih kreatif yaitu disadari atau tidak 

penggunaan media musik dapat menanamkan jiwa kreatif pada anak. Dalam 

area musik diajarkan bernyanyi. Saat bernyanyi minimal anak akan dapat 



62 
 

 
 

melagukan nyanyian yang telah dipelajarinya di sekolah. Namun apabila sudah 

pandai biasanya akan tertarik untuk belajar lagu-lagu lain, seperti pop, dangdut 

maupun yang lainnya. Biasanya setelah itu anak akan cinderung ingin 

menciptakan lagu dengan kemampuan yang dimilikinya. Tentu dalam 

melakukan hal-hal tersebut anak akan mendapat berbagai kendala dan dari 

situlah anak akan mulai belajar untuk kreatif dalam mencari cara mengatasi 

berbagai problem yang ada dalam hidupnya kelak. Maka anak yang mendapat 

pembelajaran musik tentunya akan lebih kreatif dalam pembelajaran dari pada 

anak tidak mendapatkan pembelajaran musik.  

Keuntungan yang kedua adalah anak akan lebih mudah bersosialisasi 

dengan teman sebaya serta lingkungan sekitar. Dalam pembelajaran musik 

seperti marching band anak tentunya anak diharuskan untuk menjalin 

kerjasama dengan teman satu grup. Dalam menjalin kerjasama tersebut maka 

anak secara tidak sengaja belajar untuk bersosialisasi. Hal tersebut dapat dilihat 

pada anak yang belajar musik dapat lebih cepat akrab dengan orang lain, 

berbeda dengan anak yang tidak bermain musik mereka kebanyakan minder 

kalau diajak untuk bersosialisasi terutama selain pada lingkup keluarga. 

Dengan penggunaan media musik ini diharapkan agar anak mudah 

bersosialisasi pada dunia luar dan tidak tergantung dengan keluarganya. 

 Dan yang terakhir yaitu anak juga lebih berani mengekspresikan dirinya. 

Salah satu cara yang paling efektif dalam menumbuhkan rasa emosional anak 

adalah dengan nyanyian. Sebab nyanyian merupakan suatu perwujudan dari 

bentuk pernyataan sehingga dapat membantu anak menumbuh-kembangkan 
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segi emosional anak. Anak tentunya akan lebih mudah mengekspresikan 

emosinya seperti senang, kagum ataupun haru. Dengan nyanyian maka anak 

dapat lebih berani untuk mengekspresikan dirinya.    

 

4.3.2 Kendala dalam penerapan marching band dan menyanyi sebagai  

media musik untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak usia 

dini.  

Dari hasil observasi dan wawancara terdapat beberapa kendala dalam 

penggunaan media musik untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak usia 

dini di TK 07.3 Mlati Kidul. Kendala-kendala tersebut yaitu  

4.3.2.1 Kurangnya waktu yang diberikan bagi pembelajaran musik. 

 Pembelajaran tentunya akan lebih maksimal hasilnya apabila 

pembelajaran dilaksanakan dengan waktu yang memadai. Kendala waktu 

sering proses belajar mengajar terhambat. Menurut ibu Ida selaku guru kelas 

A1, pembelajaran area musik sering sekali tersandung dengan masalah waktu. 

Karena dalam 1 hari pembelajaran tentunya harus ada beberapa area yang 

diselesaikan. Dalam pembelajaran area musik metode yang dipakai adalah 

demonstrasi dan praktek langsung. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah 

guru mempraktekkan kegiatan dalam area musik. Setelah selesai maka siswa 

mencoba menirukan apa yang telah diperagakan oleh guru. Hal inilah yang 

membuat lama karena anak harus mencoba satu-persatu. Karena terbatasi oleh 

waktu, maka sering ada anak yang belum mendapat giliran untuk 

mempraktekkannya. Oleh karena itu, karena kendala waktu  penerapan media 
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musik yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak usia 

dini menjadi kurang maksimal.  

 

4.3.2.2 Kurangnya ketertarikan beberapa siswa dalam belajar musik  

Pada dasarnya semua orang menyukai musik, tetapi tentunya dengan 

kadar yang berbeda-beda. Ada anak yang sangat tertarik sekali dalam 

pembelajaran musik dan ada juga yang biasa-biasa saja. Ketertarikan anak pada 

sesuatu tentunya berdampak sangat baik pada anak yaitu melakukan pekerjaan 

dengan tuntas, namun apabila anak kurang tertarik pada suatu kegiatan maka 

sebaliknya anak tidak akan melakukan pekerjaan dengan tuntas melainan 

seenaknya sendiri. Kurangnya ketertarikan siswa dalam belajar musik 

merupakan suatu hambatan dalam usaha meningkatkan kecerdasan emosional 

anak usia dini melalui penerapan media musik. 

Menurut ibu Aisyah selaku guru kelas B1, memang kurangnya 

ketertarikan siswa merupakan suatu faktor penghambat dalam pembelajaran 

musik yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak. Namun 

hambatan untuk kecerdasan emosional ini tentunya dapat diatasi. Seperti saat 

anak tidak senang saat bernyanyi, maka guru dapat membuat hati seorang anak 

menjadi senang dan tidak terbebani dengan cara mengajaknya untuk 

menyanyikan lagu secara bersama-sama. Sebab dengan kebersamaan itu anak 

akan lebih mudah mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Dengan 

cara itu tentunya lama kelamaan akan meningkatkan ketertarikan siswa akan 

pembelajaran musik.  
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4.3.2.3 Sulitnya penyamaan pemberian materi yang diberikan pada siswa. 

Dalam pembelajaran, perberian materi harus sama antara satu dengan 

yang lain. Tentunya hal tersebut akan memberikan dampak yang positif agar 

pembelajaran berlangsung secara tertib dan mendapat hasil yang maksimal. 

Namun hal tersebutlah yang justru menjadikan kendala dalam penerapan 

media musik untuk mencerdaskan kecerdasan emosional anak . Menurut pak 

Bagus selaku guru marching band, salah satu kendala penerapan media musik 

khususnya marching band adalah sulitnya pemberian materi yang diajarkan 

pada anak. Karena pada dasarnya daya penerimaan anak atas materi yang 

diberikan berbeda-beda. Ada anak yang cepat untuk menerima materi tapi 

juga ada yang sebaliknya yaitu anak lambat untuk menerima materi yang 

telah diajarkan. Apabila memainkan marching band tentunya anak diharapkan 

untuk kompak. Namun kekompakan itu sendiri bisa terwujud karena adanya 

kesamaan materi yang didapat dan dikuasai oleh para pemain. Atas dasar 

itulah maka anak yang daya tangkapnya lebih rendah, lebih diperhatikan agar 

pemberian materi dapat sama dan tidak ada anak yang tertinggal.  

 

4.3.2.4 Orang tua yang tidak tahu tentang apa itu kecerdasan emosional dan 

apa fungsi kecerdasan emosional. 

Orang tua sering kurang tanggap terhadap fase perkembangan anak. 

Sehingga berbagai potensi kecerdasan yang dimiliki anak sering pupus, justru 

saat anak mulai siap untuk tumbuh dan berkembang. Tingginya rasa 

kepemilikan orang tua terhadap diri anak kerap yang berdampak negatif bagi 
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perkembangan kepribadian anak. Anak usia dini merupakan merupakan fase 

perkembangan yang bagus untuk anak, terutama dalam perkembangan 

kecerdasan emosional. Mengingat pentingnya kecerdasan emosional anak 

untuk kehidupannya nanti, justru sebagian orang tua kurang tau apa itu 

kecerdasan emosional dan apa fungsi kecerdasan emosional bagi anak 

mereka.  Faktor ketidaktahuan orang tua inilah yang merupakan kendala yang 

paling besar dalam penerapan media musik dalam perkembangan emosional 

anak.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

5.1.1 Penerapan marching band dan menyanyi sebagai media musik untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional  anak usia dini. 

Penerapan media musik dapat  meningkatkan kecerdasan emosional anak 

usia dini. Hal ini terbukti dengan penggunaan media musik di TK 07.3 Mlati 

Kidul untuk mengobtimalkan kecerdaasan emosional anak didiknya. Media musik 

yang digunakan adalah marching band dan menyanyi. Dan keuntungan dari 

pemakaian media musik tersebut yaitu siswa dapat meningkatkan kedisiplinan, 

melatih kekompakan, mengubah pola belajar dan kebiasaan, melatih 

kepemimpinan, mengubah karakter, dapat memotifasi diri sendiri, serta melatih 

bersosialisasi.   

5.1.2 Kendala dan keuntungan yang ada dalam penerapan marching band dan 

menyanyi sebagai media musik untuk meningkatkan kecerdasan emosional 

anak usia dini.  

Dalam penerapan marching band dan nyanyian sebagai media musik untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini tentunya terdapat berbagai 

keuntungan serta kendala. Keuntungan-keuntungan  penggunaan media musik 

tersebut adalah bagi orang tua tentunya lebih mudah untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional anaknya. Keuntungan bagi guru yaitu akan lebih mudah 

dalam meningkatkan pencapaian dalam beberapa aspek-aspek  perkembangan 

anak termasuk didalamnya adalah kecerdasan emosional. Dan keuntungan bagi 
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siswa yaitu lebih kreatif dari pada tidak mendapatkan pembelajaran musik, anak 

akan mudah bersosialisasi dengan teman sebaya serta lingkungan sekitar, dan juga 

lebih berani mengekspresikan dirinya. 

Selain keuntungan juga ada kendala dalam penerapan marching band dan 

menyanyi sebagai media musik untuk mencerdaskan kecerdasan emosional anak 

usia dini. Kendala tersebut yaitu kurangnya ketertarikan beberapa siswa dalam 

belajar musik dan sulitnya penyamaan pemberian materi yang diberikan pada 

siswa karena tiap anak mempunyai daya tangkap yang berbeda. Serta banyaknya 

orang tua yang tidak tahu tentang apa itu kecerdasan emosional dan apa fungsi 

kecerdasan emosional. 

5.2   Saran 

         Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional anak usia dini adalah  

1. Orang tua harus lebih belajar lagi tentang apa itu kecerdasan emosional, 

pengaruhnya pada anak serta bagaimana cara melatih kecerdasan emosional 

pada anak. Dan orang tua juga harus mengenalkan sedini mungkin tentang 

musik pada anak agar anak dapat meluapkan emosinya lewat musik 

mengingat sangat pentingnya kecerdasan emosional bagi anak.  

2. Bagi guru selaku pendidik agar lebih menambah lagi variasi serta trobosan 

dalam mengajarkan musik pada anak lebih tertarik lagi dalam pembelajaran 

musik. Dan juga  agar menambah porsi latihan, agar penggunaan media musik 

untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak mendapat hasil yang 

maksimal. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Foto berlangsungnya pembelajaran dalam Area Musik TK Pertiwi 07.3 

Mlati Kidul Kudus  

2. Foto alat musik di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus 

3. Foto siswa-siswi yang sedang bermain musik 

4. Foto kegiatan belajar mengajar  

5. Foto siswa-siswi yang sedang beraktifitas, setelah mendapatkan 

pembelajaran dalam area musik. 

PEDOMAN WAWANCARA 

Instrumen wawancara dengan Kepala Sekolah 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Tk Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus ? 

2. Bagaimana jalannya proses belajar mengajar setiap hari di Tk Pertiwi 07.3 

Mlati Kidul Kudus ? 

3. Bagaimana pembelajaran seni musik dilangsungkan Tk Pertiwi 07.3 Mlati 

Kidul Kudus? 

4. Sarana apa saja yang dimiliki untuk pembelajaran seni musik ? 

5. Adakah media yang digunakan guru dalam pembelajaran seni musik, 

misalnya tape recorder atau vcd ? Berapa jumlahnya ? 

6. Bagaimana cara memenuhi sarana atau media pembelajaran seni musik ? 

7. Sejauh mana usaha ibu kepala sekolah untuk memfasilitasi dan 

melengkapi sarana prasarana atau media pembelajaran seni musik ? 
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Instrumen Wawancara dengan Guru Seni Musik 

1. Bagaimana pembelajaran seni musik TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus ? 

2. Dalam area musik, apa saja yang diajarkan pada pembelajaran di TK 

Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus? 

3. Bagaimana cara mengajarkan berbagai instrumen musik pada anak ? 

4. Bagaimana metode mengajar yang diterapkan dalam pembelajaran seni 

musik ? 

5. Keuntungan apa sajakah yang dapatkan dari pembelajaran seni musik ? 

6. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pembelajaran seni musik ? 

7. Apakah yang anda tahu tentang kecerdasan emosional ? 

8. Bagaimanakah cara anda untuk meningkatkan kecerdasan emosional pada 

anak ? 

9. Apakah kecerdasan emosional dapat ditingkatkan melalui media musik ? 

10. Langkah apa saja yang anda tempuh untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional anak dengan media musik ? 

11. Apakah ada kendala saat menggunakan media musik untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa anda ? 

12. Apakah keuntungan jika menggunakan media musik untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa anda? 
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Instrumen Wawancara dengan Guru kelas 

1. Bagaimana pembelajaran area musik di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul ? 

2. Apakah menurut anda penerapan media musik dapat meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa anda?? 

3. Bagaimana kendala serta keuntungan dalam penerapan media musik 

dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa anda?? 

 

Instrumen Wawancara Dengan Orang Tua Siswa 

1. Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran seni musik yang diajarkan 

di  TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus ? 

2. Apakah yang anda tahu tentang kecerdasan emosional ? 

3. Apakah setrategi yang anda terapkan untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional anak anda ? 

4. Apakah terdapat perbedaan pada kecerdasan emosional anak anda setelah 

mendapatkan pembelajaran seni musik ? apabila ada, jelaskan ! 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan obsevasi dengan berfokus pada  

1. Setting : pembelajaran area musik baik dalam kelas maupun diluar kelas. 

2. Suasana lokasi penelitian. 

3. Pelaku : siswa-siswi TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus.   

4. Tindakan : Semua tingkah laku siswa-siswi TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul 

Kudus sebelum dan setelah mendapatkan pembelajaran di area musik. 



75 
 

 
 

TRANSKRIP WAWANCARA  (W.01)                               

• Topik  : Penerapan media musik untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional  anak usia dini. 

• Responden  : Soedarsih 

• Selaku  : Kepala sekolah TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul 

• Hari / tanggal  : Selasa, 22 februari 2011 

• Waktu  : 08.35 

• Tempat  : Ruang guru 

 

1. P : Bagaimana sejarah berdirinya Tk Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus ? 

 

R : Dulu pertama kali saya pindah ke kudus, saya sangat prihatin sekali 

karena saya harus jauh sekali kalau mengantarkan anak saya pergi ke 

sekolah TK. Dulu yang ada hanya di dekat pabrik rendeng. Setelah itu, 

saya berinisiatif untuk bicara pada salah satu aparat desa. Tenyata usul 

saya  dirapatkan dan berdasarkan musyawarah LKMD november 1983 

usul saya disetujui dan mulai dibangun dengan uang bank desa. Pada 18 

juli 1984 TK ini mulai diresmikan dengan nama TK pertiwi 07.3 Mlati 

Kidul dengan 1 ruang kelas dan 1 kantor. Saat itu gurunya hanya saya, 

karena pada tahun pertama pembukaan mendapat 40 siswa maka saya 

dibantu satu perangkat desa.  

 

2. P : Bagaimana jalannya proses belajar mengajar setiap hari di Tk Pertiwi 

07.3 Mlati Kidul Kudus ? 

 

R : Kalau kegiatan belajar mengajar di TK ini sama saja dengan TK yang 

lain. Dilaksanakan setiap hari senin sampai sabtu. Jam 07.30 dibariskan 

didepan kelas untuk bersenam fantasi. Ya ... senam ini sangat bagus sekali 

untuk anak, dapat melatih motorik kasar dan motorik halusnya selama 15 

menit. Kemudian masuk pada kegiatan awal selama 15 menit. Setelah itu 
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kegiatan inti selama 60 menit,  setelah itu istirahat 30 menit. Dan 

melakukan kegiatan akhir selama 30 menit dan setelah itu berdoa dan 

pulang jam 10.00. 

 

3. P : Bagaimana pembelajaran seni musik dilangsungkan Tk Pertiwi 07.3 

Mlati Kidul Kudus? 

R : Untuk pembelajaran area musik untuk kelas A1 dan A2 dikelas seperti 

biasa. Sekolah ini pada kelas B1 dan B2 dialihkan pada kegiatan marching 

band yang dilaksanakan setiap hari selasa dan dibagi dalam 2 kelompok. 

 

4. P : Sarana apa saja yang dimiliki untuk pembelajaran seni musik ? 

 

R : Sarana yang ada 2 set alat marching band, 4 tamborin, dan 1 tape 

recorder. 

 

5. P : Adakah media yang digunakan guru dalam pembelajaran seni musik, 

misalnya tape recorder atau vcd ? Berapa jumlahnya ? 

 

R : Media yang dipakai yaitu 1 tamborin yang ada dalam tiap kelas dan  2 

set alat marching band. Karena alat yang marching yang lama sudah tidak 

layak dipakai, yang digunakan hanya alat yang baru yaitu 7 snare drum, 4 

bellira, 3 bass drum, 2 set cymball, 3 stik mayoret, 1 trio tom-tom, dengan 

ditambah kreasi dari guru sendiri yaitu  4 kentongan. 

 

6. P : Bagaimana cara memenuhi sarana atau media pembelajaran seni musik 

? 

 

R : Yang saya lakukan yaitu dengan mengandalkan sisa uang SPP tiap 

bulan dari anak. 
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7. P : Sejauh mana usaha ibu kepala sekolah untuk memfasilitasi dan 

melengkapi sarana prasarana atau media pembelajaran seni musik ? 

 

R : Usahanya dengan menarik iuran bagi orang tua siswa pada saat 

kenaikan kelas, kelulusan dan setiap penerimaan siswa-siswi baru. Dan 

tidak jarang orang tua siswa malah memberikan sumbangan lebih untuk 

pendanaan marching band ini. 
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TRANSKRIP WAWANCARA  (W.02) 

• Topik  : Penerapan media musik untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional  anak usia dini. 

• Responden  : Bagus Suci Mardanie 

• Selaku  : Guru musik ( marching band ) TK Pertiwi 07.3 Mlati 

Kidul 

• Hari / tanggal  : Selasa, 22 februari 2011 

• Waktu  : 09.00 

• Tempat  : Ruang guru 

 

1. P : Bagaimana pembelajaran seni musik TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul 

Kudus ? 

 

R : Pembelajaran area musik di sini biasa saja, sama dengan Tk yang lain. 

Yang membedakan hanyalah untuk kelas B pembelajaran area musik 

dialihkan pada pembelajaran marching band. Dan yang menggampu saya 

sendiri. Dan hal latihan marching band berlangsung terus bahkan sering 

mendapatkan juara. 

 

2. P : Dalam area musik, apa saja yang diajarkan pada pembelajaran di TK 

Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus? 

 

R : Dalam area musik untuk kelas A yang diajaran adalah beryanyi dan 

bermain alat musik sederhana seperti tamborin, tapi khususnya untuk kelas 

B diajarkan marching marching band. 

 

3. P : Bagaimana cara mengajarkan berbagai instrumen musik pada anak ? 

 

R : Dalam mengajarkan instrumen khususnya marching band, saya 

mengajarkannya persesi alat. Kalau satu alat dianggap sudah bisa maka 



79 
 

 
 

dihanti dengan alat yang lain. Begitu seterusnya sampai bisa., tapi untuk 

mengajarkan mayoret di bantu dengan guru kelas. Dan untuk belira bisa 

belajar dirumah masing-masing sesuai yang telah diajarkan disekolah agar 

pembelajaran mencapai hasil yang maksimal. 

 

4. P : Bagaimana metode mengajar yang diterapkan dalam pembelajaran seni 

musik ? 

 

R : Kalau metode yang saya pakai yaitu metode demonstrasi dan praktik 

langsung. 

5. P : Keuntungan apa sajakah yang dapatkan dari pembelajaran seni musik ? 

 

R : Kalau keuntungan tentunya banyak sekali seperti dengan belajar musik 

tentunya dapat memudahkan anak untuk memaksimalkan berbagai 

kecerdasan anak.  Ya.. contohnya seperti melatih gerak motorik anak. Dari 

motorik kasar sampai dengan motorik halus. 

 

6. P : Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pembelajaran seni musik ? 

 

R : Kalau bicara tentang kendala tentunya banyak sekalai seperti kendala 

waktu, minat siswa terhadap musik dan sulitnya pemberian materi pada 

anak. 

 

7. P : Apakah yang anda tahu tentang kecerdasan emosional ? 

 

R : Menurut yang saya tahu kecerdasan emosional yaitu bagaimana cara 

anak untuk pintar mengatur emosinya. 

 

8. P : Bagaimanakah cara anda untuk meningkatkan kecerdasan emosional 

pada anak ? 
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R : Ya...... dengan menggunakan musik tentunya. 

 

9. P : Apakah kecerdasan emosional dapat ditingkatkan melalui media musik 

? 

 

R : Tentu saja bisa, menurut pengalaman saya penggunaan media musik 

sangat tepat sekali untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak. Pada 

penggunaan media maching band, dapat meningkatkan disiplin pada anak, 

melatih kekompakan pada nak, , mengubah pola belajar dan kebiasaan 

buruk pada anak, melatih bagaimana cara bersosialisasi, dan yang terahir 

yaitu melatih kepemimpinan pada anak karena anak yang anak yang 

kurang berani memimpin lebih baik dilatih menjadi mayoret 

kepemimpinan dapat dilatih dan anak yang terbiasa berlatih memimpin, 

tentunya akan berdeda dengan anak yang belum terbiasa. Jiwa 

kepemimpinan ini akan sangat bermanfaat bagi para anggota di masa yang 

akan datang dalam pekerjaannya, sehingga dapat menjadi seorang 

pemimpin yang tangguh, dicintai oleh mereka yang menjadi bawahannya, 

dapat bertindak adil dan obyektif. 

 

10. P : Langkah apa saja yang anda tempuh untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional anak dengan media musik ? 

 

R : Ya... dengan mengajarkan anak bagaiamana cara menggunakan media 

musik dengan baik dan benar, yang harapannya agar anak-anak dapat 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

11. P : Apakah ada kendala saat menggunakan media musik untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa anda ? 

 

R : Kalau kendala saya sebagai guru marching band adalah  sulitnya 

pemberian materi pada anak. Ada anak yang penerimaan materinya sangat 
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cepat. Dan ada pula yang lambat.  Hal inilah yang menjadi kendala, dan 

saya lebih memperhatika anak yang daya tangkapnya lebih rendah agar 

pemberian materi sama dan tidak ada yang tertinggal. Karena pada 

dasarnya dalam bermain marching band anak dituntut untuk kompak. 

 

12. P : Apakah keuntungan jika menggunakan media musik untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa anda? 

 

R : Kalau tentang keuntungan bermain musik yang berhubungan dengan 

kecerdasan emosional tentunya banyak sekali. Kalau dilihat dari sisi saya 

sebgai guru tentunya saya lebih mudah melatih kecerdasan emosi anak. 

Kalau menurut saya manfaat bagi anak yaitu menjadikan anak untuk lebih 

kreatif. Saat bernyanyi minimal anak akan dapat melagukan nyanyian yang 

telah dipelajarinya di sekolah. Namun apabila sudah pandai biasanya akan 

tertarik untuk belajar lagu-lagu lain. Biasanya setelah itu anak akan 

cinderung ingin menciptakan lagu dengan kemampuan yang dimilikinya. 

tentunya akan mendapat berbagai kendala dan dari situlah anak akan mulai 

belajar untuk kreatif dalam mencari cara mengatasi berbagai masalahnya 

kelak. Selain itu anak akan lebih mudah bersosialisasi dengan teman 

sebaya serta lingkungan sekitar. Dalam pembelajaran musik seperti 

marching band anak tentunya anak diharuskan untuk menjalin kerjasama 

dengan teman satu grup. Dalam menjalin kerjasama tersebut maka anak 

belajar untuk bersosialisasi. Dan yang terakhir, anak juga lebih berani 

mengekspresikan dirinya.  
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TRANSKRIP WAWANCARA  (W.03) 

• Topik  : Penerapan media musik untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional  anak usia dini. 

• Responden  : A’isah, A.Ma 

• Selaku  : Guru kelas B1 TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul 

• Hari / tanggal  : Senin , 21 februari 2011 

• Waktu  : 09.00 

• Tempat  : Ruang kelas B1 

 

1. P : Bagaimana pembelajaran area musik di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul ? 

 

R : Ya.. untuk pembelajaran area musik mengajarkan  bernyanyi, 

mengenalkan dan memainkan berbagai alat musik serta membuat alat 

musik sederhana. Kegiatan area musik setiap minggunya tentu sudah ada 

dalam RKH (rencana kegiatan harian) yang telah dibuat oleh guru masing-

masing kelas. Kegiatan yang dilaksanakan untuk area musik pada kelas 

yaitu menyanyi, namun kegiatan inti pada area musik pada kelas B1 dan 

B2 dialihkan pada kegiatan marching band. 

 

2. P : Apakah menurut anda penerapan media musik dapat meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa anda?? 

 

R : Tentu saja bisa ... 

 

3. P : Bagaimana kendala serta keuntungan dalam penerapan media musik 

dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa anda?? 

 

R : Keuntungan yang saya tahu,,, ya tentang melatih kerjasama, 

kekompakan. Kendala yang sering saya jumpai ... malah tentang 

kurangnya minat anak pada pembelajaran area musik. Saya sebagai guru 
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sering mencari cara bagaimana agar anak tersebut menjadi tertarik pada 

pembelajaran area musik. 
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TRANSKRIP WAWANCARA  (W.04) 

• Topik  : Penerapan media musik untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional  anak usia dini. 

• Responden  : Khoirun Nisa, A.Ma. 

• Selaku  : Guru kelas A1 TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul 

• Hari / tanggal  : Senin , 21 februari 2011 

• Waktu  : 08.00 

• Tempat  : Ruang kelas A1 

 

1. P : Bagaimana pembelajaran area musik di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul ? 

 

R : Kalau pembelajaran di kelas yang saya ampu, mengajarkan bagaimana 

melatih bernyanyi dan bermain alat musik sederhana seperti tamborin. 

Untuk kelas B sudah berlatih marching band. Untuk pembelajaran 

marching memerlukan bantuan guru kelas,, ya biasa,, saat memasangkan 

hernes tentunya anak itu sendiri belum dapat memasangnya. Dan 

memerlukan bantuan dari guru kelas tentunya agar dapat menyingkat 

waktu persiapan. 

 

2. P : Apakah menurut anda penerapan media musik dapat meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa anda?? 

 

R : Pengunaan media musik... seperti bermain tamborin sambil bernyanyi 

sangat efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak. Dengan 

media itu, guru dapat mengubah karakter serta kebiasaan masing-masing 

siswa. 

 

3. P : Bagaimana kendala serta keuntungan dalam penerapan media musik 

dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa anda?? 
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R : keuntungan dengan adanya media musik, maka saya sangat terbantu 

dan tentu lebih mudah dalam meningkatkan pencapaian dalam beberapa 

aspek perkembangan anak termasuk salah satunya adalah kecerdasan 

emosional. 
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TRANSKRIP WAWANCARA  (W.05) 

• Topik  : Penerapan media musik untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional  anak usia dini. 

• Responden  : Ida Tri Lestari,  S.Pd 

• Selaku  : Guru kelas A1 TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul 

• Hari / tanggal  : Senin, 21 februari 2011 

• Waktu  : 08.15 

• Tempat  : Ruang kelas A1 

 

1. P : Bagaimana pembelajaran area musik di TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul ? 

 

R : Kalau tentang pembelajaran area musik untuk kelas A kegiatan belajar 

mengajar tetap pada kelas. Tetapi untuk kelas B diganti dengan marching 

band. 

 

2. P : Apakah menurut anda penerapan media musik dapat meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa anda?? 

 

R : Musik mempunyai banyak sekali keuntungan seperti melatih kepekaan 

rasa pada anak, meningkatkan perkembangan motorik anak, membentuk 

kepribadian anak, dan meningkatkan Kecerdasan otak kanan anak yaitu 

kecerdasan emosi. Seperti yang saya ajarkan dikelas saya, dengan 

menggunakan media tamborin dan bernyanyi. media tamborin dan 

nyanyian sangat membantu anak untuk meningkatkan kecerdasan 

emosionalnya. Hal itu terlihat jelas dari siswa yang cenderung lebih aktif 

serta menumbuhkan keberanian untuk tampil didepan taman-temannya 

dengan rasa percaya diri. Media tamborin sangat efektif digunakan agar 

menarik  perhatian siswa karena ada saja siswa yang malah asyik main 

sendiri atau mengganggu teman-temannya. Selain itu lirik lagunya juga 
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dapat menambah semangat anak untuk berangkat sekolah. Jadi dengan 

media tersebut diharapkan siswa dapat memotivasi diri sendiri. 

 

3. P : Bagaimana kendala serta keuntungan dalam penerapan media musik 

dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa anda?? 

 

R : Yang saya rasakan adalah kendala waktu. Karena dalam 1 hari 

pembelajaran tentunya harus ada beberapa area yang harus saya 

selesaikan. Metode yang saya pakai adalah demonstrasi dan praktek 

langsung. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah guru mempraktekkan 

kegiatan dalam area musik. Setelah selesai maka siswa menirukan apa 

yang telah saya peragakan. Hal inilah yang membuat lama karena anak 

harus mencoba satu-persatu. Karena terbatasi oleh waktu, maka sering ada 

anak yang belum mendapat giliran untuk mempraktekkannya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA  (W.06) 

• Topik  : Penerapan media musik untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional  anak usia dini. 

• Responden  : Diah 

• Selaku  : Wali murid kelas B1 TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul 

• Hari / tanggal  : Senin, 21 februari 2011 

• Waktu  : 08.30 

• Tempat  : Ruang guru 

 

1. P : Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran seni musik yang 

diajarkan di  TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus ? 

 

R : Sudah baik kok.... malah TK sini sering mendapat juara dari marchind 

bandnya. 

 

2. P  :  Apakah yang anda tahu tentang kecerdasan emosional ? 

 

R : Yang saya tahu ya... bagaimana anak pintar mengelola emosinya. 

 

3. P : Apakah setrategi yang anda terapkan untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional anak anda ? 

 

R : Kalau saya sih tidak ada strategi, karena saya sendiri tahu tapi tidak 

terlalu paham tentang kecerdasan emosional itu. Paling saya hanaya 

mendukung anak saya kalau belajar musik. 

 

4. P : Apakah terdapat perbedaan pada kecerdasan emosional anak anda 

setelah mendapatkan pembelajaran seni musik ? apabila ada, jelaskan ! 
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R  : Iya.... ada perbedaan meningkatnya kedisiplinan anak saya dalam 

melakukan beberapa hal. Seperti, anak saya menjadi bangun lebih awal 

dan berangkat sekolah juga lebih pagi. 
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TRANSKRIP WAWANCARA  (W.07) 

• Topik  : Penerapan media musik untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional  anak usia dini. 

• Responden  : Asfiah 

• Selaku  : Wali murid kelas A1 TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul 

• Hari / tanggal  : Senin , 21 februari 2011 

• Waktu  : 08.50 

• Tempat  : Ruang kelas A1 

 

1. P : Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran seni musik yang 

diajarkan di  TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul Kudus ? 

 

R : Sudah bagus.... 

 

2. P : Apakah yang anda tahu tentang kecerdasan emosional ? 

 

R : Saya malah tidak tau kecerdasan emosional itu apa.... 

 

3. P : Apakah setrategi yang anda terapkan untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional anak anda ? 

 

R : Ya... paling saya kasih pengarahan-pengarahan.... 

 

4. P : Apakah terdapat perbedaan pada kecerdasan emosional anak anda 

setelah mendapatkan pembelajaran seni musik ? apabila ada, jelaskan ! 

 

R : Ada, anak saya lebih percaya diri pada kalau diajak keluar, anak saya 

menjadi lebih dekat dengan saya dan kecemasan saya  pada anak menjadi 

berkurang. 
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CATATAN LAPANGAN PENGAMATAN 

 

Topik          : Penerapan marching band dan menyanyi sebagai media musik untuk 

meningkatkan kecerdasan  emosional   AUD 

Hari / tanggal : Senin, 21  februari 2011 

Waktu            : 08.10 -  08.25 (15 menit) 

Tempat           : kelas A1 

Deskriptif  

Media musik yang dipakai adalah menyanyi. Guru menggunakannya untuk 

meningkatkan berbagai kecerdasan anak, termasuk didalamnya yaitu kecerdasan 

emosional. Guru menggunakan media agar pesan yang disampaikan dapat didapat 

secara maksimal. Saat di kelas A1 guru menggunakan menyanyi sebagai media 

saat pembelajaran area musik. Metode yang dipakai guru yaitu demonstrasi dan 

prakek langsung. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah, guru memberi contoh 

bernyanyi sambil menggunakan tamborin. Setelah guru selesai siswa yang gantian 

mempraktekan secara berpasangan. Begitu terus sampai waktu habis. Namun 

sering waktu habis sebelum semua siswa belum maju, hal ini yang menjadi 

penghambat. Siswa sangat tertarik pada bunyi tamborin. Guru mengajarkan lagu 

Esok-esok.  

 

Reflektif  

TK Pertiwi 07.3 Mlati Kidul menggunakan media musik untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional siswanya. Salah satu media yang digunakan yaitu 
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menyanyi. Terbukti dapat meningkatkan kecerdasan emosi. Guru menggunakan 

metode demontrasi dan praktek langsung. Hal tersebut dilihat dari siswa yang 

sangat antusias dengan menggunakan media menyayi lagu esok-esok yang  

mengajarkan anak untuk selalu semangat berangkat sekolah. Hal tersebut tentu 

sangat membantu orang tua, guru serta sangat bermanfaat bagi anak itu sendiri. 

Hal yang menjadi penghambat penerapan media menyanyi adalah kendala waktu.   
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Esok-Esok 

 

C = Do      

2/4 Moderato              cipt. Soedarsih 

 

  3     4      5     .           3    4       5    .         6    5     4    .       6    5     4    .    
 Se  -  ne  -  nge                 se - ne   -    nge           yen  -  e  -  sok          yen - e -  sok 

 

   2     3     4     .           2     3      4     6       5     4      3         3     3     3    
  Se -   ko -  lah                  se  -  ko  -  lah    ta  -   man   ka -  nak        ka      -     nak 

 

        3     4     5    .          3     4      5     1       7     1      6         6     6     6              
                 Ing - ngen - di                ing-ngen - di     per  -    ti -  wi       Mla   -   ti  -   Ki -  dul 

 

        7     .      1     6         3     4      6    .        2     .       1            0        0 
       A      -      yo    go    -   lek     ke  -  pin      -      te       -       ran 

  

                  3     4      5     5           5        .      0         3    4    5    5       5       .     0        
                     Sla-mat      pa -  gi            pak                           sla- mat   pa -  gi       bu 

 

                 3     4      5      .       5     .         6               7         1           1          0                 
                Sla - mat    pa         -         gi                  se        -       mu    -     a 
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CATATAN LAPANGAN PENGAMATAN 

Topik          : Penerapan marching band dan menyanyi sebagai media musik untuk 

meningkatkan kecerdasan  emosional   AUD 

Hari / tanggal : Rabu, 23 februari 2011 

Waktu            : 08.00 -  09.35 (95 menit) 

Tempat           : Halaman depan kelurahan Mlati Kidul  

Deskriptif  

Guru menggunakan media marching band dalam area musik. Guru 

memulai kegiatan pagi hari agar tidak panas. Dan melakukannya didepan 

kelurahan desa mlati kidul agar lebih mudah mengajarkan sebab didukung dengan 

halamannya yang luas. Karena merupakan permainan ansambel, anak dituntut 

untuk datang tepat waktu. Saat pembelajaran maching band, anak diajari persesi 

alat sampai mengerti dengan memainkan urutan sesuai dengan ketentuan. Saat 

mulai mempraktekkan, anak diharuskan untuk kompak agar permainan terlihat 

bagus. Dalam memainkan musik marching band tentunya ada mayoret. Mayoret 

bertugas untuk memimpin jalannya marching band dari awal sampai akhir. Hal ini 

tentunya akan membuat jiwa kepemimpinan anak terlatih. Saat guru mengajarkan 

diaplay, anak harus kompak agar bagus, dan saat itu juga terdapat anak yang 

saling bertanya apabila mereka tidak tahu atau tidak bisa.  

 

Reflektif 

TK 07.3 Mlati Kidul selain menggunakan media menyanyi, guru juga 

menggunakan marching band untuk meningkatkan kecerdasan emosional.  
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Banyak sekali manfaat yang didapat dari penggunaan media musik terutama pada 

kecerdasan emisional anak.  

1. Meningkatkan kedisiplinan. Karena marching band adalah permainan 

ansambel maka siswa diharapkan agar datang tepat waktu. Hal tersebut 

apabila dibiasakan tentunya akan meningkatkan kedisiplinan anak.  

2. Melatih kekompakan. Karena dalam permanan marching band dituntut 

untuk kompak agar terlihat bagus. Seperti dalam mempelajari dispalay 

lagu, mereka harus kompak. Dengan itu diharapkan agar anak dapat 

mengelola emosi yang ada dalam dirinya. 

3. Mengubah pola belajar dan kebiasaan. Karena dalam penggunaan media 

marching band, anak diajari persesi alat. Hal tersebut dimaksutka agar 

anak mempelajari suatu secara runtut dan teratur.  

4. Melatih kepemimpinan (leadership). Permainan marching band dapat 

melatih kepemimpinan anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya 

mayoret yang bertugas sebagai pemimpin lagudari awal hingga akhir lagu.   

5. Melatih bersosialisasi. Karena dalam selain dituntut untuk kompak, secara 

tidak langsung mereka juga dilatih untuk bersosialisasi. Hal tersebut 

terlihat saat mereka tidak bisa dalam melakukan suatu hal dalam 

permainan marching band, mereka akan saling bertanya dan juga saling 

memberi tahu antara satu teman dengan teman yang lain.  

6. Melatih kerjasama. Karena Bermain marching band tentunya bukanlah 

permainan perseorangan, dalam permainan ini dituntut agar dapat menjalin 

kerjasama dengan semua anggota karena merupakan suatu kelompok yang 
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besar yang terdiri dari banyak orang. Mereka semua harus dapat menjalin 

kerjasama dengan yang lain, apabila tidak dapat dipastikan bahwa kegiatan 

marching band tidak akan sukses. Kemampuan bekerja sama ini akan 

sangat bermanfaat untuk melatih anak dalam hal membangun hubungan 

antar manusia dan menjalin kerjasama yang harmonis diantara mereka, 

sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan bersama-sama. 
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