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MUSIK PADA ANAK KELOMPOK B DI TK AISYIYAH PABELAN 
KARTASURA SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2013/2014 

 
Diyah Rahmawati, A520 100 098 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014,  

115 halaman  
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kecerdasan emosi pada anak 
kelompok B2  TK Aisyiyah Pabelan Kartasura Sukoharjo dengan menggunakan metode 
bermain musik. Subyek pelaksanaan tindakan adalah untuk kelompok B2 TK Aisyiyah 
Pabelan Kartasura Sukoharjo yang berjumlah 20 anak, yang terdiri dari 12 anak 
perempuan dan 8 anak laki-laki. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, tiap siklus terdiri dari 3 
kali pertemuan. Metode pengumpulan data yang digunakan  adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kecerdasan emosi anak dengan menggunakan metode bermain musik. Adapun 
peningkatan kecerdasan emosi anak adalah sebagai berikut: pada penelitian sebelum 
tindakan atau pra siklus 31,97%, pada siklus I meningkat menjadi 65,83%, dan pada 
siklus II meningkat menjadi 81,97%.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui 
penerapan metode bermain musik dapat meningkatkan kecerdasan emosi pada anak di 
kelompok B  TK Aisyiyah Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. 
 
Kata kunci : bermain musik, kecerdaan emosi  
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A. PENDAHULUAN 

Pengembangan kecerdasan emosi kerap dilalaikan oleh orang tua yang 

mempunyai anak-anak usia TK. Orang tua banyak berharap agar anaknya 

cepat pintar, dan pandai dalam membaca, berhitung, dan menulis. Sedangkan 

kegiatan lain seperti bernyanyi dan bermain dianggap tidak begitu penting 

dalam pembelajaran anaknya. Dari hasil penelitian para ahli mengungkapkan  

bahwa keterampilan anak untuk menguasai emosi diri dapat membantu anak 

dalam menentukan terbentuknya kepribadian anak pada masa selanjutnya. 

Perkembangan kecedasan emosi berkaitan dengan bagaimana anak bisa 

mengontrol temperemen, persaan, reaksi, konsep diri, dan pengendalian diri 

seperti harga diri. Karena emosi dan perasan memainkan peranan dalam 

segala pengalaman hidup, dalam bekerja, bermain, belajar, dan interaksi 

antarmanusia. Begitu juga pihak TK, dibeberapa lembaga pendidikan anak 

usia dini, anak sudah dianggap mampu atau berkembang jika sudah pandai 

menulis, membaca, dan berhitung.  

Berdasarkan pengamatan sementara terhadap anak  di TK Aisyiyah 

Pabelan Kartasura Sukoharjo terhadap perkembangan kecerdasan emosi anak 

menunjukkan perkembangan yang kurang optimal, masih ditemukan anak 

yang mudah menangis jika disentuh oleh temannya, ada anak yang masih 

meluapkan kemarahannya dengan memukul atau mencubit temannya jika ada 

temannya yang tidak disukai, serta ada anak yang masih keliling kelas tidak 

mau mengikuti pembelajaran dari guru. TK Aisyiyah Pabelan Kartasura 

Sukoharjo dalam pra tindakan didapatkan rata-rata kelas 31,97% dari 20 

anak, baru ada 7 anak yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

emosinya, sedangkan 13 anak yang lain (yang terdiri dari 8 perempuan dan 5 

laki-laki) dalam kecerdasan emosinya yang perlu ditingkatkan. 

Permasalahan ini perlu diupayakan penyelesaiannya oleh guru agar 

tidak berlarut-larut.  Guru telah mengupayakan pengembangan kecerdasan 

emosi  dengan menggunakan metode ceramah,  gambar yang ada di buku 

kegiatan siswa. Dalam masalah ini media yang digunakan untuk 

pengembangan kecerdasan emosi anak kurang bervariasi. Kegiatan 
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pembelajaran akan lebih menarik jika guru bisa menggunakan media untuk 

penyampainnya kegiatan pembelajaran bagi anak, karena media pembelajaran 

berfungsi sebagai alat untuk menarik perhatian anak dan menumbuhkan minat 

anak untuk ikut berperan dalam proses pembelajaran yang ada. Sebagai 

seorang guru kita harus selalu memiliki inovasi dalam penyelesaikan masalah 

yang dihadapi oleh peserta didiknya, maka dicarikanlah solusi guna 

meningkatkan kecerdasan emosi dengan metode bermain musik. 

Menurut Soegeng Santoso dalam Kamtini (2005: 47) menjelaskan 

bahwa bermain adalah suatu kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan anak 

secara sendirian atau berkelompok dengan menggunakan alat atau tidak untuk 

mencapai tujuan tertentu. Musik adalah media yang mudah diterima oleh 

dunia bermain  anak.  

Dengan menggunakan media musik secara tidak langsung anak akan 

belajar mengenai keterampilan dalam mengekspresikan perasaannya dengan 

berbagai emosi yang ada pada dirinya. 

Seorang ahli psikologi musik yang bernama Karl Seashore berpendapat 
bahwa musik adalah pesona jiwa merupakan alat yang dapat membuat 
kita gembira, sedih, bersemangat patriotik, sesal, dan penuh 
pengharapan, bahkan dapat membawa kita seolah-olah mengangkat 
pikiran serta ingatan kita melambung tinggi, sehingga emosi kita 
melampaui diri kita sendiri, seolah-olah gelombang-gelombang di laut 
lepas (Pekerti, 2005: 2.3).  
 
Bermula dari latar belakang diatas, maka pada penelitian ini penulis  

terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGEMBANGAN 

KECERDASAN EMOSI MELALUI METODE BERMAIN MUSIK  

PADA ANAK KELOMPOK B DI TK AISYIYAH PABELAN 

KARTASURA SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2013/2014.” 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Pabelan 

Kartasura Sukoharjo Kelompok B Tahun Ajaran 2013/2014. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada akhir semester 1 bulan November 

2013 dan awal semester 2 bulan Januari sampai Februari 2014. Prosedur 
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kegiatan dan jadwal penelitian meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan 

penelitian, analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Subyek penelitian 

adalah anak TK Aisyiyah Pabelan Kartasura Sukoharjo kelompok B2 yang 

berjumlah 20 anak yang terdiri dari 12 anak perempuan dan 8 anak laki-laki. 

Peneliti adalah subjek yang bertugas merencanakan, mengumpulkan data, 

menganalisis dan membuat kesimpulan penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan proses pengkajian masalah 

pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk 

memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan 

yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari 

perlakuan tersebut.  

Menurut Arikunto (2010: 17) dalam PTK untuk setiap siklusnya 

terdiri dari beberapa langkah-langkah, meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, 

Observasi, dan Refleksi/ Perenungan. Langkah-langkah penelitian untuk 

setiap siklus dapat diilustrasikan dalam siklus sebagai berikut: 
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Gambar 1.  Proses Penelitian Tindakan 

Sumber : Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2010: 17) 

 

Dalam penelitian tindakan  kelas ini, peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan cara :  

1. Observasi  

Menurut Sanjaya (2009: 86), “observasi atau pengamatan adalah 

teknik pengumpulan data dengan mengamati setiap kejadian yang sedang 

berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang 

akan diamati atau diteliti”.  

Dalam penelitian ini peneliti secara langsung melakukan penelitian 

terhadap proses pembelajaran. Data yang dikumpulkan dalam metode 

observasi ini tentang catatan harian perkembangan emosi anak dan 

informasi tentang proses  kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelompok 

B2 TK Aisyiyah Pabelan Kartasura Sukoharjo. Catatan harian dibuat oleh 

pengamat yang melakukan pengamatan atau observasi yang bertujuan untuk 

mencatat semua kejadian yang terjadi di luar perencanaan atau 

permasalahan-permasalahan yang sering muncul pada waktu dilaksanakan 

kegiatan. 

2. Wawancara  

Menurut Sanjaya (2009: 96), “Wawancara atau Interview adalah 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara 

tatap muka ataupun melalui saluran media tertentu”. Kelebihan dari metode 

wawancara, diantaranya pertama, wawancara digunakan untuk mencek 

kebenaran data atau informasi yang diperoleh. Kedua, data yang diperoleh 

lebih luas. Ketiga,  dengan wawancara memungkinkan pewawancara dapat 

menjelaskan pertanyaan yang kurang dipahami oleh narasumber.  

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali informasi 

tentang perkembangan emosi anak dan cara atau metode yang digunakan 

guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas khususnya perkembangan 

emosi. Adapun pedoman wawancara penelitian ini terdapat pada lampiran 8. 
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3. Dokumentasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008: 338) 

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan 

penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Yang mana dapat 

berupa pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, 

kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lain. Metode dokumentasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data nama siswa, struktur 

organisasi sekolah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, serta nilai 

hasil belajar siswa. Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian 

ini berupa narasi perkembangan siswa, presensi siswa, RKH, RKM, catatan 

anekdot anak, selain itu juga digunakan video agar data yang diperoleh lebih 

valid. 

Dalam teknik analisis data, Analisa data mempunyai pengertian suatu 

teknik yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian untuk 

membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Teknis analisis data dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar. 2 

Teknis Analisis Data Penelitiam 

 

Pada penelitian tindakan kelas digunakan analisis berdasarkan hasil 

observasi kegiatan pembelajaran maupun hasil tindakan yang telah dilakukan.  

Hal ini digunakan untuk melakukan refleksi, agar penelitian dapat menentukan 

tindakan yang akan diambil pada siklus selanjutnya.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian berikut ini akan dijabarkan pada pembahasan hasil 

penelitian yang meliputi proses pembelajaran pengembangan kecerdasan 

Penarikan 
kesimpulan 

Penyajian 
Data 

Reduksi Data Pengumpulan 
Data 
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emosi melalui bermain musik. Hal ini menjadi dasar peningkatan kemampuan 

kecerdasan emosi anak. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus dan setiap 

siklusnya dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Pada penelitian ini juga 

dilaksanakan 4 tahapan pada setiap siklusnya yang meliputi: tahapan 

perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan observasi, dan tahapan refleksi. 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti melakukan survey awal 

untukmengetahui permasalahan yang terjadi dan kondisi yang ada di lapangan. 

Peneliti menemukan kurangnya kemampuan kecerdasan emosi pada anak 

kelompok B2 di TK Aisyiyah Pabelan Kartasura Sukoharjo. Kemudian peneliti 

melakukan kolaborasi guru kelas sekaligus kepala sekolah TK Aisyiyah 

Pabelan Kartasura Sukoharjo untuk mengatasi masalah tersebut dengan 

menggunakan metode bermain musik. 

Data kemampuan kecerdasan emosi anak yang didapat pada pra tindakan 

yaitu terlihat pada indikator bertepuk tangan dengan 3 pola hanya 41,25%, 

mengekspresikan berbagai  macam emosi dengan mimik wajah sesuai dengan 

jenis emosi yang ada hanya 33,33%, membuat bunyi-bunyian dengan berbagai 

alat hanya 42,5%, menciptakan alat musik perkusi sederhana dan 

mengekspresikan dalam bunyi yang berirama (membuat drum-druman dari 

kaleng susu atau biskuit bekas, membuat alat musik dari botol susu bekas yang 

diisi biji-bijian) hanya 26,25%, mengekspresikan diri secara bebas sesuai irama 

musik hanya 28,34%, dan menyanyikan lagu anak sambil bermain alat musik 

hanya 28,75%. Sehingga diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan 

kemampuan kecerdasan emosi anak. 

Setelah ada tindakan  pada siklus I, ternyata kemampuan kecerdasan 

emosi anak meningkat lebih baik. Peningkatannya dapat dilihat pada indikator 

berikut ini: bertepuk tangan dengan 3 pola sebesar 58,75%, mengekspresikan 

berbagai  macam emosi dengan mimik wajah sesuai dengan jenis emosi yang 

ada sebesar 57,91%, membuat bunyi-bunyian dengan berbagai alat sebesar 

72,5%, menciptakan alat musik perkusi sederhana dan mengekspresikan dalam 

bunyi yang berirama (membuat drum-druman dari kaleng susu atau biskuit 
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bekas, membuat alat musik dari botol susu bekas yang diisi biji-bijian) sebesar 

65,83%, mengekspresikan diri secara bebas sesuai irama musik sebesar 

71,66%, dan menyanyikan lagu anak sambil bermain alat musik sebesar 

69,57%. Pada siklus I peningkatan belum sesuai dengan prosentase yang 

ditetapkan oleh peneliti. 

Pelaksanaan siklus II dijalankan karena peneliti merasa tindakan 

sebelumnya belum mampu meningkatkan kemampuan kecerdasan emosi anak 

secera maksimal. Pada siklus II ini hasil yang dicapai pada setiap indikator 

kinerjanya adalah bertepuk tangan dengan 3 pola sebsar 75%, mengekspresikan 

berbagai  macam emosi dengan mimik wajah sesuai dengan jenis emosi yang 

ada sebesar 81,66%, membuat bunyi-bunyian dengan berbagai alat sebesar 95 

%, menciptakan alat musik perkusi sederhana dan mengekspresikan dalam 

bunyi yang berirama (membuat drum-druman dari kaleng biskuit bekas, 

membuat alat musik dari botol bekas yang diisi biji-bijian) sebesar 86,25%, 

mengekspresikan diri secara bebas sesuai irama musik sebesar 80,41 %, dan 

menyanyikan lagu anak sambil bermain alat musik sebesar 79,16%.   

Tabel. 3.1  

Peningkatan Kemampuan Kecerdasan Emosi Anak Melalui Bermain Musik 

No    Indikator  Pra siklus Siklus I Siklus II 
1 Bertepuk tangan dengan 3 pola 41,25% 58,75% 75% 

2 Mengekspresikan berbagai  macam 

emosi dengan mimik wajak sesuai 

dengan jenis emosi yang ada 

33,33% 57,91% 81,66% 

3 Membuat bunyi-bunyian dengan 

berbagai alat  

42,5% 72,5% 95% 

4 Bekerja sama dalam menciptakan alat 

musik perkusi sederhana dan 

mengekspresikan dalam bunyi yang 

berirama (membuat drum-druman dari 

kaleng susu atau biskuit bekas, 

26,25% 65,83% 86,25% 
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membuat alat musik dari botol susu 

bekas yang diisi biji-bijian) 

5 Mengekspresikan diri secara bebas 

sesuai irama musik 

28,34% 71,66% 80,41% 

 6 Menyanyikan lagu anak sambil 

bermain alat musik 

28,75% 69,57% 79,16% 

Dari tabel di atas didapat rata-rata peningkatan kemampuan kecerdasan 

emosi anak kelompok B2 di TK Aisyiyah Pabelan Kartasura Sukoharjo 

sebelum ada tindakan dan setelah ada tindakan menggunakan 2 siklus yaitu 

pada pra siklus sebesar 31,97%, siklus I sebesar 65,83%, dan siklus II sebesar 

81,97% . 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosi anak dapat ditingkatkan melalui metode bermain musik 

pada anak kelompok B2 TK Aisyiyah Pabelan Kartasura Sukoharjo tahun 

ajaran 2013/2014. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase 

kecerdasan emosi anak pada siklus I 65,83 % menjadi 81,97% pada siklus II. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bermain musik merupakan media yang 

efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosi anak. 

Peningkatan kecerdasan anak dapat dilihat dari perubahan tingkah laku 

anak-anak setelah dilakukan tindakan, yaitu anak yang dulunya tidak mau 

tenang dalam mengikuti pembelajaran di kelas sekarang lebih tenang saat 

mengikuti pembelajaran di kelas, anak yang dulunya suka main tangan jika 

bermain dengan temannya sekarang lebih bisa mengontrol emosinya saat 

bermain atau berbagi tugas dengan temannya, anak yang dulunya tidak mau 

berbagi dengan temannya sekarang mau toleran dengan temannya yang 

mengalami kesulitan seperti meminjami penghapus atau pensil. Hal itu  

membuktikan bahwa melalui bermain musik telah berhasil meningkatkan 
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kecerdasan emosi anak dalam mengikuti pembelajaran atau dalam 

bersosialisasi dengan temannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Penelitian Tindakan. Yogyakarta: Aditya Media. 
 

Departemen  Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
 Jakarta: PT Gramedia. 
 

Mashar,Riana. 2011. Emosi Anak Usia Dini Dan Strategi Pengembangannya. 
 Jakarta: Prenada Media Group. 
 

Pekerti, Widia,dkk. 2005. Metode Pengembangan Seni. Jakarta: Universitas 
 Terbuka. 
 

Sanjaya,Wina. 2011. Penelitian Tindakan Kelas.Jakarta : Kencana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


