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ABSTRAK 

 

 

Kognitif adalah kemampuan  berpikir, yaitu kemampuan individu 

untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu 

kejadian serta menurut peraturan Kemendikbud no 137 tahun 2014 

tentang kognitif Anak Usia Dini usia 5-6 tahun yaitu belajar 

pemecahan masalah, berfikir logis dan berpikir simbolik. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh media 

musik dan lagu terhadap perkembangan kognitif anak usia dini 

kelompok B1 di TK Pratama II Bandar Lampung. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh media musik dan lagu terhadap 

perkembagan kognitif anak usia dini kelompok B di TK Pratama II 

Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif quasi 

eksperimen dengan kelas kontrol, dimana kelas eksperimen pada 

kelompok B1 yang berjumlah 24 anak dan kelas kontrol pada 

kelompok B2 yang berjumlah 23 anak. Penelitian ini menggunakanuji 

persyaratan uji validitas dan uji reabilitas. Teknik analisis data 

menggunakanuji homogenitas, uji normalitas, paired sample t-test dan 

uji hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan perkembangan 

kognitif anak kelompok B1 Eksperimen di TK Pratama II Bandar 

Lampung dengan menggunakan media musik dan lagu pada anak-

anak memiliki pengaruh sebesar 21% konfrensi berkembang sangat 

baik dan 79% berkembang sesuai harapan.Analisis hipotesis 

digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakanprogram 

SPSS 17 yaitu diperoleh yakni, t = 14.600 sig (2-tailed). Oleh karena 

itu, nilai sig 0.862 > 0,05 sehingga H0ditolak dan H1diterima. Oleh 

karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa media musik dan lagu 

terdapat pengaruh terhadap perkembangan kognitif anak usia dini di 

TK Pratama II Bandar Lampung. 

Kata kunci: Media Pembelajaran, Musik dan Lagu, Perkembangan 

Kognitif. 
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ABSTRACT 

 

 

Cognitive is the ability to think, namely the ability of individuals 

to connect, assess, and consider an event and learn problem solving, 

logical thinking and symbolic thinking. The formulation of the 

problem in this study is whether there is an influence of music and 

song media on the cognitive development of early childhood group B1 

in TK Pratama II Bandar Lampung. The purpose of this study was to 

determine the effect of music and song media on the cognitive 

development of early childhood group B in TK Pratama II Bandar 

Lampung. 

This study used a quasi-experimental quantitative research with a 

control class, where the experimental class in group B1 amounted to 

24 children and the control class in group B2 amounted to 23 children. 

This study uses a test requirements test of validity and reliability test. 

The data analysis technique used homogeneity test, normality test, 

paired sample t-test and hypothesis testing. 

The results showed that the increase in cognitive development of 

children in experimental group B1 at TK Pratama II Bandar Lampung 

by using music and song media in children had an effect of 21%, the 

conference developed very well and 79% developed as expected. 

Hypothesis analysis was used to test the hypothesis using the SPSS 17 

program, namely, t = 14,600 sig (2-tailed). The sig value is 0.862 > 

0.05 so that H0 is rejected and H1 is accepted. Therefore, it can be 

concluded that music and song media have an influence on the 

cognitive development of early childhood in TK Pratama II Bandar 

Lampung. 

Keywords: Learning Media, Music and Songs, Cognitive 

Development. 

 

 

 

 

 







 

 vi 

MOTTO 

 

ا    ُُهْ عَدًّ  لََقْد َاْحٰصهىُْم َوعَدَّ

Artinya: Dia (Allah) benar-benar telah menentukan jumlah 

mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang 

teliti.( QS. Maryam ayat 94). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Media Musik dan Lagu 

Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini di TK Pratama 

II Bandar Lampung”. Untuk menegaskan makna dalam judul ini, 

maka terlebih dahulu dijelaskan dari istilah-istilah judul skripsi 

sebagai berikut: 

1. Media Musik dan Lagu  

Menurut Drygen musik membantu belajar lebih baik 

dan mengingat lebih banyak. Menjelakan bahwa “Musik 

merangsang, meremajakan dan memperkuat belajar, baik 

secara sadar maupun secara tidak sadar. Disamping itu 

kebanyakan siswa memang mencintai musik.”
1
 Banoe 

mengartikan lagu sebagai nyanyian atau melodi pokok, 

juga berarti karya musik untuk dinyanyikan dengan pola 

dan bentuk tertentu. Musik dan lagu yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis musik pop yang dirancang untuk 

anak-anak dengan komposisi irama dannadanya lebih 

sederhana, karena kemampuan anak untuk membedakan 

antara nada dengannada lainnya masih terbatas atau 

defferesiasi. 

2. Perkembangan Kognitif 

Ahmad Susanto bahwa kognitif adalah suatu proses 

berpikir, yaitu kemampuan individu untuk 

menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu 

kejadian atau peristiwa.
2
 

 

 

                                                           
1Darmansyah, “Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor” 

Cetakan ke-III Bumi Aksara, 2012, h. 35-42.   
2 Ahmad Susanto, “Perkembangan Anak Usia Dini”Penerbit Kencana 

2011, hal.48 
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3. Taman Kanak-kanak Pratama II Bandar Lampung 

TK Pratama II Bandar Lampung merupakan lembaga 

pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan 

Pratama dan merupakan cabang Yayasan Pratama yang 

terletak di Kecamatan Pahoman Bandar Lampung dan 

merupakan tempat penelitian skripsi ini dilaksanakan 

dengan kata lain objek sasaran penulis dalam membahas 

yang terkandung dalam judul skripsi. 

Dari penjelasan diatas, maka skripsi ini akan meneliti tentang 

adanya Pengaruh Media Musik dan Lagu Terhadap Perkembangan 

Kognitif Anak Usia Dini di TK Pratama II Bandar Lampung. 

B. Latar Belakang Masalah 

Masa usia dini merupakan periode awal yang paling penting 

dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan 

kehidupan seorang manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa, 

berkembang adalah suatu proses yang tidak bisa dihindari oleh 

manusia, semua manusia yang ada di dunia akan mengalami 

perkembangan semasa hidupnya. Masa ini ditandai oleh berbagai 

periode penting yang mendasar dalam kehidupan anak selanjutnya 

sampai periode akhir perkembangan. Salah satu periode yang 

menjadi penciri masa usia dini adalah perioede keemasan.
3
 

Bredekamp dan Copple mengemukakan bahwa pendidikan 

anak usia dini mencakup berbagai program yang melayani anak 

dari lahir sampai usia enam tahun yang dirancang untuk 

meningkatkan perkembangan intelektual, sosial, emosi, bahasa dan 

fisik anak. Pengertian ini diperkuat oleh dokumen Kurikulum 

Berbasis Kompetensi yang menegaskan bahwa pendidikan bagi 

anak usia dini ialah pemberian upaya untuk mestimulasi, 

                                                           
3 Dadan Suryana dan  Nanny Mahyudin “Dasar-dasar Pendidikan 

TK”Modul 1-9 Edisi 1 Universitas Terbuka, Januari 2013, h.1.3. 
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membimbing, mengasuh dan pemberian kegiataan yang 

menghasilkan kemampuan dan ketrampilan untuk anak.
4
 

Berbagai kemampuan yang teraktualisasikan beranjak dari 

berfungsinya otak. Para ahli pendidikan sepakat bahwa periode 

keemasan tersebut hanya terjadi satu kali sepanjang rentang 

kehidupan manusia, sehingga anak usia dini berada pada usia 

kritis. Usia kritis dalam arti, periode keemasan menentukan 

perkembangan berikutnya sebagai tahap untuk perkembangan 

berbagai kompetensi yang dimiliki oleh anak dan menentukan 

perkembangan berikutnya sebagai tahap untuk perkembangan 

selanjutnya. 

Dalam surat Thaha ayat 114, Allah berfirman:  

                     

                 

Artinya:” Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, 

dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an 

sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan 

katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan". (QS. Thaha: 114).
5
 

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang dilaksanakan, 

tentulah memiliki dasar hukum baik itu yang berasal dari dasar 

naqliyah maupun dasar aqliyah. Begitu juga halnya dengan 

pelaksanakan pendidikan pada anak usia dini. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

                                                           
4 Suyadi “Teori Pembelajaran Anak Usia Dini (Dalam Kajian 

Neurosains)” Rosda, 2014 h. 170. 
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,(Pustaka Agung 

Harapan:2006),  h.444. 
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jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 

Dalam surat Shod ayat 29: 

                  

      

Artinya: ”Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu 

penuh dengan keberkahan supaya mereka 

memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat 

pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat 

mendapatkan pelajaran .”(QS. As-Shad:29).
6
 

Proses terbentuknya manusia merupakan kebesaran Allah 

SWT yang tidak ada duanya. Termasuk dalam terbentuknya 

pengetahuan dan cara berpikir seseorang, termasuk anak usia dini. 

Adapun melalui pendidikan, akan membantu merangsang 

perkembangan otak anak usia dini. Hasil-hasil studi di bidang 

neurologi mengungkap antara lain bahwa ukuran otak anak pada 

usia 2 tahun telah mencapai 75 % dari ukuran otak ketika dewasa 

dan pada usia 5 tahun telah mencapai 75 %. Artinya bahwa pada 

usia dinilah, bahkan dalam kandungan telah terjadi perkembangan 

otak, kecerdasan dan kemampuan belajar anak yang 

signifikan.
7
Salah satu aspek perkembangan yang berkaitan dengan 

kecerdasan otak dan menggunakan aktifitas kemampuan berpikir 

ialah perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan 

kogintif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam 

rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, 

memecahkan masalah dan mengetahui sesuatu.
8
 

                                                           
6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Pustaka 

Agumg Harapan:2006), h.651.  
7John W. Santrock, Life Span Development (Perkembangan Masa-Hidup) 

Edisi Ketigabelas Jilid 1 (Terjemahan), (Jakarta: 2012) h. 28. 
8 Siti Aisyah Mu’min, “Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget”Jurnal 

Al- Ta’dib, Vol. 6 No. 01 (2013): h. 2.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  

tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 137 

Tahun 2014 menetapkan bahwa dalam Pasal 1 Ayat 2 tentang 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini 

selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan 

yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan 

pertumbuhan, mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, 

kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni. Dalam pasal 10 ayat 

1  Lingkup Perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek 

nilai nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-

emosional, serta seni sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 yang 

merupakan bagian  tidak  terpisahkan dari peraturan menteri ini. 

Selanjutnya, pada Bab IV pasal 10 ayat 4 tentang lingkup 

Perkembangan Kognitif pada anak usia 5- 6 tahun, sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 meliputi: 

a. Belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan 

memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-

hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta 

menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam 

konteks yang baru; 

b. Berfikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, 

pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat; 

dan 

c. Berfikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, 

menyebutkan dan menggunakan konsep bilangan, 

mengenal huruf serta mampu mempresentasikan berbagai 

benda lain dan imajinasinya dalam bentuk gambar.
9
 

Jadi, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 137 Tahun 2014 dalam Standar Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA pada 

proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang 

menandai seseorang dengan berbagai minat terutama sekali 

ditujukan kepada ide-ide belajar. Penulis mengambil11 indikator 

                                                           
9Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  No.137Tahun 2014. 
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dari standar isi tentang tingkat pencapaia perkembangan kognitif 

anak usia 5 – 6 tahun, yaitu:  

1. Menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam 

konteks yang baru. 

2. Menunjukan sikap kreatif. 

3. Menunjukan inisiatif. 

4. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. 

5. Mengenal sebab-akibat dalam lingkungannya. 

6. Mengenal pola ABCD. 

7. Menyebutkan lambang bilangan 1-10. 

8. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. 

9. Mencocokan dengan lambang bilangan. 

10. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan. 

11. Mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk 

gambar dan tulisan.
10

 

Terman mendefinisikan bahwa kognitif adalah kemampuan 

untuk berpikir secara abstrak.
11

 Dalam artian adalah proses yang 

berhubungan dengan tingkat kecerdasan (intelegensi) yang 

menandai seseorang dengan berbagai minat.Kognitif adalah suatu 

proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, 

menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.
12

 

Dari indikator diatas dapat dilihat berdasarkan selama 

pelaksanaan prasurvei yang dilakukan di TK Pratama II  Bandar 

Lampung pada tanggal 15 Januari 2020 bahwa ada anak yang 

belum berkembang, ketika menyelesaikan  satu putaran lagu yang 

                                                           
10Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014 
11 Yuliani Nuraini Sujino, “Metode Perkembangan Kognitif” Modul 1-12 

Edisi 1 Universitas Terbuka; 2009 h.14.  
12Raisah Armayanti Nasution,”Pembelajaran Seni Musik Bagi 

Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini”, Jurnal RAUDHAH, Vol. IV, No. 1: Januari 

– Juni 2016, ISSN: 2338 – 2163, h.15.  
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dibantu oleh seorang guru, ketika guru mengajukan pertanyaan, 

anak hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan yang diberikan, 

ketika guru memberikan gerakan dan tepukan sederhana, anak 

belum mampu mengikuti gerakan sederhana, anak belum  mampu 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

Setelah peneliti melakukan proses wawancara dengan guru 

kelas B1 yaitu ibu Siti Rohani. Peneliti pun menanyakan pada saat 

proses pembelajaran media dan materi apa saja yang digunakan 

oleh guru untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak. 

Disana diketahui guru hanya menggunakan media majalah dan 

buku tulis untuk meningkatkan kemampuan berfikir anak. Dan di 

TK Pratama memiliki sedikit peralatan musik untuk anak usia dini 

yakni, hanya kecrekan saja. 

Menurut Schellenberg menghubungkan keterkaitan musik 

dengan sederetan keterampilan kognitif. Dalam hal ini, 

Schellenberg berpendapat bahwa, peningkatan kecerdasan umum 

tersebut berkaitan dengan periode perhatian terpusat, hafalan, dan 

konsentrasi yang diperlukan saat mendengarkan musik, bermain 

musik.
13

Peranan musik dalam pendidikan anak usia dini adalah 

berdasarkan kepada nilai musik anak itu sendiri bagi pertumbuhan 

dan perkembangan anak-anak. 

Melengkapi pernyataan diatas, menurut Sunarko menyatakan 

bahwa musik merupakan menyatakan isi hati manusia yang 

diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi, 

ritme dan harmoni keselaran yang indah. Menurut bentuknya, 

musik dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu musik vokal, 

instumental dan musik campuran. Musik vokal adalah karya musik 

yang dinyanyikan menggunakan suara. Instrumental adalah karya 

musik yang dimainkan dengan alat (instumen). Sedangkan, musik 

campuran adalah karya musik yang menggunakan keduanya.
14

 

                                                           
13Novi Mulyani “Pengembangan Seni Anak Usia Dini” Rosdakarya; 

Bandung 2017 hal, 24. 
14 Eko Raharjo, “Musik Sebagai Media Terapi” Journal of Arts Research 

and Education 8 (3) – 2007.   
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Pada aspek pedagogis, Musik anak-anak mencakup vokal 

atau instrumental, mengungkapkan gagasan dan perasaan 

anak-anak sesuai dengan ciri khas setiap masa perkembangan 

anak. Berdasarkan  uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ruang lingkup pembelajaran seni musik pada anak berorientasi 

pada anak atau peserta didik. Pengembangan keterampilan 

bernyanyi dan bergerak bersama musik merupakan salah  satu  

materi pembelajaran yang bias diterapkan pada anak usia 

dini.
15

 

Secara moderat, beberapa orang tua dan guru mengatakan 

bahwa musik itu ada yang diharamkan dan ada pula yang 

dihalalkan atau diperbolehkan. Sebuah musik dihukumi haram 

apabila di dalam unsur musik atau nyanyian itu terkandung 

unsur-unsur kemaksiatan atau kemunkaran, baik dalam bentuk 

perkataan (qouliyah), perbuatan (fi’liyah), atau dalam bentuk 

sarana (asy-yâ’), misalnya dalam praktek nyanyian itu disertai 

dengan minuman-minuman keras (khamr), zina, penampakan 

aurat, campur baur pria-wanita (ikhtilath), atau pesan-pesan 

dalam syairnya bertentangan dengan syara’, misalnya 

mempropagandakan ajakan berpacaran, mendorong pergaulan 

bebas, mempropagandakan sekulerisme, liberalisme dan 

sebagainya.
16

 

Sedangkan musik atau nyanyian yang dihukumi halal 

adalah musik yang mengandung kriteria bersih dari unsur-

unsur kemaksiatan atau kemunkaran, misalnya syair-syair 

yang mengandung pujian atas sifat-sifat Allah SWT, 

memotivasi untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW, 

mengajak bertaubat kembali ke jalan Allah SWT dari 

perbuatan-perbuatan maksiat, mendorong orang untuk 

menuntut ilmu, menceritakan keagungan Allah dalam 

penciptaan alam semesta, dan sebagainya.  

Dalam pemilihan pada penelitian ini, mengapa peneliti 

memilih media musik dan lagu untuk perkembangan anak usia 

                                                           
15Ibid, Jurnal, h.15. 
16Doni Bastian, “Musik Itu Haram?” Kompasiana.com ,2018, h. 01. 
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dini, karena di TK Pratama II terdapat beberapa anak/siswa 

yang menganut agama berbeda.Oleh karena itu, peneliti 

memilih metode secara general untuk perkembangan 

kecerdasan  anak usia dini, yang lebih baik perlu 

mengembangkan aspek kognitif melalui musik dan lagu. 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada sebagaimana 

dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan 

diungkapkan  melalui penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Guru atau  pendidik belum mengetahui esensi atau 

manfaat dalam musik untuk perkembangan kognitif. 

2. Kemampuan berfikir anak-anak belum sepenuhnya 

meningkat karena kurangnya media musik dan lagu serta 

materi dalam perkembangan kognitif. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Apakah ada pengaruh media musik dan lagu untuk anak 

terhadap perkembangan kognitif pada anak usia dini kelompok B 

di TK Pratama II Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tulisan ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Untuk menguji pengaruh musik dan lagu terhadap 

perkembangan kognitif anak usia dini kelompok B1 di TK Pratama 

II Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  



 

 

10 

1. Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

studi menggunakan media musik dan lagu dalam 

pendidikan formal dan nonformal pada pendidikan anak 

usia dini. 

b. Memberikan wawasan bagi peneliti lain untuk dapat 

membuat penelitian lanjutan yang relevan. 

2. Praktis  

a. Bagi Peserta Pendidik 

1) Meningkatkan perkembangan kognitif peserta 

didik khususnya pada metode penerapan media 

musik dan lagu. 

2) Meningkatkan kemampuan belajar dan prestasi 

belajar khusunya pada aspek kognitif. 

b. Bagi Guru 

1) Memberikan informasi tentang hasil penelitian 

dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan 

metode yang dapat digunakan oleh guru dalam 

perkembangan kognitif anak. 

2) Memotovasi guru untuk lebih kreatif dan inovatif 

dalam penggunaan media pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

1) Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan positif dalam pembelajaran, khususnya 

perkembangan kognitif anak menggunakan metode 

dan media pembelajaran. 

2) Tambahan refrensi untuk pendidikan anak usia dini 

atau masyarakat untuk menggunakan  musik dan 

lagu sebagai metode pembelajaran. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Wahyu Nuswantari, Tri Puji Astuti tentang Pengaruh Pemberian 

Lagu Anak-anak Terhadap Perilaku Prososial Siswa TK ABA 

39 Banyumanik, Semarang. Fakultas Psikologi, Universitas 

Diponegoro. Metode pemberian lagu anak-anak diharapkan 

dapat membantu anak untuk mempelajari perilakuprososial. 

Subjek penelitian dibagi menjadi duakelompok secara non-

randomized berdasarkan usia dan kelas yang sudah tersedia. 

Pengambilan datamelalui pretest dan posttest. Observasi 

dilakukan oleh delapan observer dan satu instructor. 

Hasilobservasi dicatat dengan menggunakan lembar observasi 

checklist. Yang membedakan skripsi saya dengan penelitian 

Wahyu Nuswantari dan Tri Puji Astuti adalah pengaruh 

pemberian lagu anak-anak terhadap perilaku prososial anak 

memakai hasil uji Wilcoxon test menunjukkan adanya 

peningkatan perilakuprososial pada anak yang mendapat 

perlakuan berupa pemberian lagu anak-anak, sedangkan punya 

saya perkembangan kognitif anak usia dini menggunakan uji t 

product moment.
17

 

2. Ira Miranti tentang penggunaan media lagu anak-anak dalam 

mengembangkan kemampuan kosakata bahasa inggris di PAUD 

Al- Amin Cibeuruem Cisarua Bogor. Hasilnya setelah 

dilakukankegiatan pembelajaran dapat memberikan stimulus 

yang baik pada anak dalam mengembangkangkan kemampuan 

kosakata bahasa inggris. Yang membedakan skripsi saya dan Ira 

Miranti adalah pengembangan dalam media lagu yang Ira 

Miranti pakai untuk mengembangkan kosakata bahasa inggris 

di PAUD Al- Amin sedangkan saya, pada perkembangan 

kognitif anak usia dini. 
18

 

                                                           
17Wahyu Nuswantari, Tri Puji Astuti Jurnal Empati, Oktober 2015, Volume 

4(4), 101-106101 
18Ira Miranti,”Penggunaan Media Lagu Anak-Anak Dalam  

Mengembangkan Kemampuan Kosakata Bahasa Inggris di PAUD Al- Amin 
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3. Ita Lia Dewi tentang pengaruh musik kasik terhadap 

perkembangan kognitif anak prasekolah di TK PGRI desa 

Simpuria kecamatan Pammana kabupaten Wejo. Dilihat dari 

hasil terdapat pengaruh musik klsik pada perkembangan 

kognitif anak di TK PGRI desa Simpuria kecamatan Pammana 

kabupaten Wejo. Yang membedakan skripsi Ita Lia Dewi 

dengan skripsi saya adalah saya menggunakan media musik dan 

lagu anak-anak  untuk mengembangkan kognitif anak di TK 

Pratama II Bandar Lampung dan Ita Lia Dewi menggunakan 

jenis musik klasik untuk pengaruh perkembangan kognitif anak 

usia dini.
19

 

H. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan skripsi ini akan dikemukakan dalam 

penjelelasan BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan BAB V serta 

daftar rujukan dan lampiran sebagai berikut: 

Terdapat di BAB I yaitu penegasan judul dilakukan untuk 

menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul maka, 

terlebih dahulu penulis akan memberikan tentang istilah-istilah 

utamanya.Latar belakang masalah yang menjelaskan tentang 

bagaimana permasalahan tersebut dan bagaimana pengaruh media 

musik dan lagu terhadap perkembangan kognitif anak usia dini di 

kelas B TK Pratama II Bandar Lampung. Selain itu ada Identifikasi 

masalah, permasalahan yang ditemukan di lapangan merupakan 

point tentang kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam 

penelitian pengaruh media musik dan lagu terhadap perkembangan 

kognitif anak. Rumusan masalah, dimana dalam permasalahan 

yang ditemukan lalu dirumuskan, Tujuan penelitian ini bermaksud 

dari masalah  yang telah dirumuskan sebelumnya. Serta adanya 

Manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan 

sistematika penulisan. 

                                                                                                                             
Cibeuruem Cisarua Bogor 2015,” Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI. 
19Ita Lia Dewi, “Pengaruh Musik Kasik Terhadap Perkembangan Kognitif 

Anak Prasekolah di TK PGRI Desa Simpuria Kecamatan Pammana Kabupaten Wejo 

2019,” Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Puarimmaggalatung, 

Sengkang Wejo. 
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Selanjutnya, BAB II terdapat landasan teori dan pengajuan 

hipotesis yang mendukung dan keterkaitan dengan pengaruh media 

musik dan lagu terhadap perkembangan kognitif anak usia dini di 

kelas B TK Pratama II Bandar Lampung.  

Lalu, pada BAB III menjelaskan tentang metode penelitian 

yang penulis lakukan, dalam hal ini berisi waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian yang penulis lakukan, 

populasi dan sample, teknik pengumpulan data, serta teknil analisa 

data yang berupa uji validitas, uji realibilitas data, uji prasarat 

analisis dan uji hipotesis. 

Kemudian di BAB IV menjelaskan tentang hasil penelitian 

dan pembahasan penelitian, menyajikan dafta hasil awal dan hasil 

akhir dan data-data yang terjadi dalam pengaruh media musik dan 

lagu terhadap perkembangan kognitif anak usia dini di kelas B TK 

Pratama II Bandar Lampung. 

Dan yang terakhir, BAB V yag berisi tetag peutup, dalam hal 

ini adalah kesimpula da rekomendasi dalam penelitian. Tentu, ada 

daftar ruuka dan juga lampiran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Media Musik dan Lagu 

1. Pengertian Media Lagu 

Media lagu adalah salah satu media yang efektif diterapkan 

dalam pembelajaran di kelas. Banoe mengartikan lagu sebagai 

nyanyian atau melodi pokok, juga berarti karya musik untuk 

dinyanyikan dengan pola dan bentuk tertentu. Foster 

menyatakan “These songs and chants can be related to 

classroom functions, daily routines or communicative situations 

that are relevant to the age of the students.” Lagu-lagu dan 

nyanyian dapat digunakan oleh seorang guru di dalam kelas 

karena lagu merupakan bahasa universal yang sangat dekat 

dengan kehidupan sehari-hari anak, dan juga sesuai dengan 

karakteristik anak.
20

 

Lagu dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan 

pesan dan materi kepada anak guna menjadikan pembelajaran 

yang menyenangkan, dan yang disampaikan oleh guru. Selain 

media lagu ini dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 

peserta didik. Hasil dari penerapan media ini dapat membuat 

peserta didik percaya diri, dan semakin semangat dalam belajar.  

Mereka memahami suatu materi dengan mandiri yaitu 

dengan memahami lirik-lirik dalam lagu yang mereka 

nyanyikan, lalu berinteraksi secara aktif dengan peserta didik 

yang lain bahkan dengan guru. Lagu adalah naik turunnya 

suara, intonasi, panjang pendek ketika seseorang membaca atau 

bertutur. Lagu berhubungan dengan mendengar, yaitu 

mendengarkan bunyi suara yang berkaitan dengan indera 

pendengaran. Pengertian lain tentang lagu adalah sebuah bentuk 

paling penting dan paling beda dari komunikasi manusia yang 

                                                           
20Jamaryatun, BASASTRA “Sastra Indonesia dan Pengajarannya” Jurnal 

Penelitian Bahasa 

Volume I Nomor 3, April 2014, ISSN I2302-6405 
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disampaikan melalui harmoni, melodi, ritme dan lirik yang 

dapat membangkitkan perasaan, ingatan, kreatifitas, dan semua 

kemungkinan yang dapat dilakukan dengan perasaan.
21

 

Jadi lagu termasuk media audio yang digunakan sebagai 

alat bantu untuk menyampaikan pelajaran agar lebih mudah 

dipahami oleh peserta didik. Sebagian besar anak kecil 

cenderung untuk menyukai lagu-lagu yang indah dan bersuara 

merdu, terutama jika menggunakan kata-kata yang mudah 

dihafal. Lagu-lagu tersebut dapat diperoleh dengan cara lisan 

ataupun melalui kaset.  

a. Hakikat Lagu sebagai Media Pembelajaran 

Suatu pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila 

prosesnya berjalan menyenangkan. Lagu sebagai salah satu 

alat penyampai informasi dan cetusan perasaan sangat 

digemari banyak orang termasuk anak-anak muda. Lagu 

yang termasuk kedalam media pembelajaran audio 

menurut Hamalik dapat digunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran.
22

 Lagu termasuk dalam media audio karena 

lagu merupakan hal sangat erat kaitannya dengan indera 

pendengaran. 

Lagu dalam pembelajaran dapat membangkitkan 

motivasi anak, karena melalui lagu pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan, suasana di kelas akan lebih santai 

dan materi yang disampaikan akan cepat diterima dan 

dipahami. Melalui lagu, kemampuan ekspresi peserta didik 

akan berkembang dan melalui nyanyian juga peserta didik 

bisa mengekspresikan segala pikiran dan isi hatinya. Lagu 

juga merupakan bagian dari ungkapan emosi. 

 

 

                                                           
21Ainoer Raffiq, “Media Musik dan Lagu pada Proses Pembelajaran” Jurnal 

Pendidikan Dasar Indonesia, Vol 2, Nomor 2 bulan September 2017, h. 39.  
22Hamalik, Oemar. Media Pendidikan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

2009. 
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b. Manfaat Lagu  

Manfaat lagu yang berkaitan dengan pembelajaran 

menurut Bonnie & John yaitu: 

1) Membantu peserta didik untuk mendengarkan, 

mengingat, menghafalkan, mengintegrasikan dan 

menghasilkan suara bahasa, 

2) Menyediakan cara berkomunikasi verbal sebagai 

jembatan penghantar yang membantu peserta didik 

mengembangkan kosakata serta mempelajari cara-cara 

baru untuk mengekspresikan diri.
23

 

c. Kelebihan dan Kelemahan Media Pembelajaran Audio 

(lagu) 

Kelebihan media lagu: 

1) Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan 

memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. 

2) Sifatnya mudah dipindahkan (mobile).  

3) Mampu mengembangkan daya imanjinasi pendengar. 

4) Mampu memusatkan perhatian siswa pada 

penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata/bunyi 

itu.  

5) Dapat menyajikan program mendalam materi yang 

dibawakan oleh guru-guru atau orang-orang yang 

memiliki keahlian di bidang tertentu sehingga tema 

yang dibahas memiliki mutu yang baik dilihat dari 

segi ilmiah karena selalu dilengkapi hasil-hasil 

obsevasi dan penelitian. 

6) Dapat mengerjakan hal-hal tertentu yang sulit 

dikerjakan oleh guru, yakni menyajikan pengalaman-

pengalaman dunia luar ke dalam kelas; sehingga 

                                                           
23Ainoer Raffiq, “Media Musik dan Lagu pada Proses Pembelajaran” Jurnal 

Pendidikan Dasar Indonesia Vol 2 Nomor 2  2017, h. 39.  
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media audio memungkinkan untuk menghadirkan hal-

hal yang aktual dan dengan demikian dapat 

memberikan suasana kesegaran pada sebagian besar 

topik yang dibahas. 

7) Mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa 

melalui musik latar dan efek suara.
24

 

Kelemahan media lagu: 

Disamping kelebihan-kelebihan di atas, media audio 

pun memiliki keterbatasan atau kekurangan. Kekurangan 

media audio yang mencolok adalah sifat komunikasinya 

hanya satu arah. Di samping itu, penyajian dengan suara, 

yang hanya mengandalkan salah satu dari kelima indera kita 

mempunyai kekurangan ditinjau dari sudut pandang 

belajar.
25

 

2. Pengertian Musik 

a. Musik Dalam Pembelajaran 

Pembelajaran yang didukung oleh suasana kondusif 

akan memberikan dampak terhadap peningkatan hasil 

belajar. Suasana itu kebanyakan dipengaruhi berbagai faktor 

seperti sirkulasi udara dalam ruangan, pencahayaan, dan 

pengaruh musik dalam belajar. Khusus mengenai peran 

musik dalam mendukung terlaksananya suatu pembelajaran 

yang efektif telah banyak dibuktikan dalam beberapa 

penelitian.  

Musik berpengaruh pada guru dan pelajar. Sebagai 

seorang guru, kita dapat menggunakan musik untuk menata 

suasana hati, mengubah keadaan mental siswa, dan 

mendukung lingkungan belajar. Musik membantu pelajar 

bekerja lebih baik dan mengingat lebih banyak. “Musik 

merangsang, meremajakan, dan memperkuat belajar, baik 

                                                           
24Arief S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1996), hal.52. 
25Ronald H Anderson, Pemilihan dan Pengembangan Media Untuk 

Pembelajaran, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), Cet. Ke-1, h.132.    
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secara sadar maupun tidak sadar. Disamping itu, kebanyakan 

siswa memang mencintai musik.”  

“Mengapa musik? Sudah banyak yang harus saya 

pikirkan.” Irama, ketukan, dan keharmonisan musik 

mempengaruhi fisiologi manusia terutama gelombang 

otak dan detak jantung di samping membangkitkan 

perasaan dan ingatan.” Musik dapat membantu kita 

masuk ke dalam situasi bealajar optimal. Penelitian 

menunjukan bahwa belajar lebih mudah dan cepat jika 

pelajar berada dalam kondisi santai dan reseptif.  

Adapun hal-hal yang dipertimbangkan saat memilih musik: 

1. Pilih dari beragam penyanyi kontemporer, dan 

2. Pilih musik yang berperan positif. 

Secara umum, semua pilihan musik adalah instrumental. 

Hanya musik untuk jeda dan efek khusus akan berisi lirik. Jika 

kita benar-benar menggunakan musik dengan lirik, ingatlah 

untuk memilih lirik yang berperan positif. Menurut Bobby 

DePorter efek suara membantu menciptakan lingkungan 

bermain, minat dan pertunjukan dan dapat menyoroti hal-hal 

penting. 

Selain itu, juga ada teori yang menyatakan bahwa dalam 

situasi otak kiri sedang bekerja, seperti mempelajari materi 

baru, musik akan membangkitkan reaksi otak kanan yang 

intuitif dan kreatif sehingga masukannya dapat dipadukan 

dengan keseluruhan proses. Namun, justru otak kanan yang 

kreatif ini sering mengganggu otak kiri ketika sedang berpikir 

dan berkonsentrasi. Memasang musik adalah cara efektif 

untuk menyibukan otak kanan anda ketika sedang 

berkonsentrasi pada aktivitas-aktivitas otak kiri.
26

 

 

 

                                                           
26 Darmansyah, “Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor” 

Cetakan ke-III Bumi Aksara, 2012, h. 35-42.   
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3. Pendidikan Musik untuk Anak 

Menurut Djohan  terdapat beberapa aktivitas yang umum 

dilakukan dalam pendidikan musik untuk anak-anak misalnya 

sebagai berikut : 

a) Bernyanyi, untuk membantu perkembangan anak 

dalam artikulasi pada keterampilan. Bahasa, irama, 

dan kontrol pernapasan. 

b) Bermain musik, membantu pengembangan dan 

koordinasi kemampuan motorik. Mempelajari sebuah 

karya musik dengan cara memainkannya dapat 

mengembangkan keterampilan musik serta 

membangun rasa percaya diri dan disiplin diri. 

c) Gerak ritmis, digunakan untuk mengembangkan 

jangkauan fisiologis, menggabungkan 

mobilitas/ketangkasan/kekuatan, keseimbangan, 

koordinasi, konsistensi, pola-pola pernapasan, dan 

relaksasi otot. 

d) Mendengarkan musik, dapat mengembangkan 

keterampilan kognisi, seperti memori dan konsentrasi. 

Musik dapat merangsang respons relaksasi, motivasi 

atau pikiran, imajinasi, dan memori yang kemudian 

diuji dan didiskusikan secara individual ataupun 

kelompok.
27

 

Sedangkan Pembelajaran seni musik dibagi dalam tiga 

orientasi utama, yaitu:  

1) Pendidikan seni musik yang berorientasi pada subject 

matter atau isi pelajaran bidang musik;  

2) Pendidikan seni yang berorientasi pada anak/peserta 

didik, dan  

                                                           
27 Ibid, Jurnal h.14. 
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3) Pendidikan seni musik yang berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. 

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa semua jenis 

musikal, yang ada diterapkan dalam proses pelaksanaan proses 

musik. Adapun gambaran dalam pelaksanaannya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aktivitas mendengarkan musik 

Aktivitas mendengarkan musik untuk anak merupakan 

kegiatan yang aktif dan juga pasif. Mendengarkan secara 

aktif biasanya dilakukan oleh siswa yang memperhatikan, 

mempelajari lagu-lagu baru ataupun pada saat 

memperhatikan contoh lagu dan alat musik. Sedangkan 

kegiatan pasif, merupakan selingan saat mendengarkan 

musik. 

2. Aktivitas merespons musik dengan gerak dan irama 

Aktivitas musikal dalam bentuk gerak dan bermain 

irama dengan cara merespons musik yang diputar melalui 

kaset rekaman atau alat musik yang dimainkan oleh 

instruktur, sebagai upaya pengembangan fisik motorik, 

sosial dan pemahaman irama musik dan rasa percaya diri 

pada anak. 

3. Aktivitas bernyanyi 

Bernyanyi sebagai salah satu aktivitas musikal yang 

dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti: 

1) Intonasi, 

2) Artikulasi, 

3) Pernafasan, 

4) Phrasering, 

5) Pembawaan/ekspersi. 
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4. Aktivitas membaca notasi musik 

Aktivitas musikal ini ditunjukan dengan membaca 

simbo-simbol atau bentuk-bentuk dalam notasi sebuah 

musik. 

5. Aktivitas bermain alat musik 

Bermain alat musik sebagai salah satu aktivitas 

musika adalah kegiatan musik yang dilakukan dengan cara 

memainkan alat musik tertentu.
28

 

Musik adalah suatu bunyi yang bisa didengarkan yang 

mempunyai nada tersendiri sehingga menjadi bunyi yang enak 

didengar.  Musik merupakan cara simbolis untuk 

mengekspresikan pikiran atau suasana hati seseorang. Dengan 

musik anak-anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan 

perasaan-perasaan dan gagasan mereka dengan cara menari atau 

bergerak mengikuti suara musik. Dari hal tersebut dapat 

diketahui bahwa musik merupakan hal yang penting untuk 

seseorang terutama anak-anak yang masih senang bergerak 

bebas dan bermain. Karena pentingnya musik bagi kehidupan 

terutama anak-anak maka perlu dikembangkan kecerdasan 

musikalnya agar kecerdasan yang lain lebih mudah untuk 

dikembangkan secara optimal. 
29

 

Pengertian musik itu sendiri adalah : ”Music is one of the 

release and expression of feelings, moods and emotions”. Hal 

ini dapat diartikan bahwa musik adalah salah satu cara untuk 

melepaskan dan mengekspresikan perasaan, suasana hati dan 

emosi. Musik adalah bahasa pendengaran yang menggunakan 

tiga komponen dasar: Intonasi suara, irama, dan warna nada. 

Melihat pada kedua teori di atas dapat disimpulakan bahwa 

musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama suara 

yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-

                                                           
28 Eko Raharjo, “Musik Sebagai Media Terapi” Journal of Arts Research 

and Education 8 (3) – 2007.   
29Ibid, Jurnal, h.13. 
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bunyian. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya maka 

pembelajaran musik merupakan proses interaksi yang terjadi 

antara pendidik dan peserta didik dalam suatu lingkungan 

belajar untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi rasa 

keindahan yang dimiliki siswa melalui pengalaman dan 

penghayatan musik.  

a. Aspek Musik 

Menurut Depdikbud pembelajaran seni musik pada 

anak mencakup 2 aspek yaitu: 

1. Aspek formal teknis 

a) Unsur pengorganisasian ritmik (pulsa, aksen 

dan pola irama). 

b) Unsur pengorganisasian melodi (tinggi-

rendah, naik-turun-rata, melangkah, 

meloncat-sama, dan gerak melodi). 

c) Alat bantu (tepuk atau pukul, gerak dan alat 

musik perkusi). 

d) Cara pencapaian hasil, melalui pengalaman 

(mendengar, bergerak, bermain, bernyanyi 

dan berkreasi). 

2. Aspek pedagogis 

Musik anak-anak, vokal atau instrumental, 

mengungkapkan gagasan dan perasaan anak-anak 

sesuai dengan ciri khas setiap masa 

perkembangan anak. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

pembelajaran seni musik pada anak berorientasi 

pada anak atau peserta didik. Pengembangan 

keterampilan bernyanyi dan bergerak bersama 

musik merupakan salah satu materi pembelajaran 

yang bias diterapkan pada anak usia dini.
30

 

                                                           
30Ibid, Jurnal, h.15. 
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Pembelajaran seni musik pada anak berkaitan 

dengan pengalamannya untuk mendengar lagu, 

menyanyi, bermain alat musik sederhana. Musik 

adalah bagian dari kehidupan dan perkembangan 

jiwa manusia.  

b. Unsur Musik 

1. Suara 

Dalam musik gelombang suara biasanya 

dibahas tidak dalam panjang gelombang 

maupun periodenya, melainkan dalam 

frekuensinya. Dari aspek-aspek dasar suara 

dalam musik dijelaskan dalam tala (tinggi 

nada), durasi (beberapa lama suara ada), 

intensitas dan timbre (warna bunyi). 

2. Nada 

Suara dapat dibagi-bagi ke dalam nada yang 

miliki tinggi nada tertentu menurut 

frekuensinya ataupun menurut jarak relatif 

tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada 

patokan. Nada dapat diatur dalam tangga 

nada yang berbeda-beda, tangga nada yang 

paling lazim adalah tangga nada mayor, 

tangga nada minor dan tangga nada 

pentatonik. 

3. Ritme atau Irama 

Ritme adalah pengaturan bunyi dalam 

waktu. Birama merupakan pembagian 

kelompok ketukan dalam waktu. Tanda 

birama menunjukkan jumlah ketukan dalam 

birama dan not yang dapat dihitung dan 

dianggap sebagai satu ketukan. 
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4. Melodi 

Melodi adalah serangkaian nada dalam 

waktu. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan 

sendiri yaitu tanpa iringan atau dapat 

merupakan bagian dari rangkaian akord 

dalam waktu. 

5. Harmoni 

Harmoni secara umum dapat dikatakan 

sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan 

tinggi berbeda dibunyikan bersamaan, 

walaupun harmoni juga dapat terjadi bila 

nada-nada tersebut dibunyikan berurutan. 

Harmoni yang terdiri dari tiga atau lebih 

nada yang dibunyikan bersamaan biasanya 

disebut akord. 

6. Notasi 

Notasi musik merupakan penggambaran 

tertulis atas musik. Dalam notasi balok, 

tinggi nada digambarkan secara vertikal 

sedangkan waktu digambarkan secara 

horizontal. Musik adalah perpaduan 

keseimbangan antara unsur-unsur musik.
31

 

c. Manfaat Musik 

Menurut teori Bobbi DePorter menjelaskan 

bahwa, musik sekurang-kurangnya bermanfaat 

untuk: 

1) Menata suasana hati. 

2) Meningkatkan hasil belajar yang diinginkan. 

3) Menyoroti hal-hal penting dalam 

pembelajaran. 

                                                           
31Raisah Armayanti Nasution,”Pembelajaran Seni Musik Bagi 

Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini”, Jurnal RAUDHAH, Vol. IV, No. 1: Januari 

– Juni 2016,  h.16. 
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Musik berpengaruh pada guru dan pelajar. 

Sebagai guru, kita dapat menggunakan musik untuk 

menata suasana hati, mengubah keadaan mental 

siswa dan mendukung lingkungan belajar.  

Musik membantu belajar lebih baik dan 

mengingat lebih banyak. Berdasarkan pemahamannya 

Drygen menjelakan bahwa “Musik merangsang, 

meremajakan dan memperkuat belajar, baik secara 

sadar maupun secara tidak sadar. Disamping itu 

kebanyakan siswa memang mencintai musik.”
32

 

B. Media Pembelajaran  

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara 

harfiah berarti “tengah”, “perantara” atau “pengantar”.
33

 

Dalam bahasa Arab media juga berarti perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dalam 

bukunya Azhar Arsyad yang berjudul “Media Pembelajaran” 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar 

berarti manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, 

dan lingkungan sekolah juga merupakan media. Secara lebih 

khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal. Association for Education 

and Communication Technology (AECT) mendefinisikan media 

yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses 

penyaluran informasi. Sedangkan Education Association (NEA) 

mendefinisikan media sebagai benda yang dapat 

                                                           
32 Darmansyah,  “Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor” 

Jakarta:2012, h.36. 
33 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Cetakan ke-18 Jakarta: Rajawali 

Pers, 2015, h. 03  
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dimanipulasikan, dilihat didengar, dibaca atau dibicarakan 

beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam 

kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas 

program intruksional. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengertian media merupakan sesuatu yang bersifat 

menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada dirinya. Apabila media itu 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

intruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran 

maka media itu disebut media pembelajaran. 

Rudi Bretz mengklasifikasikan ciri utama media pada tiga 

unsur pokok yaitu suara, visual, dan gerak.
34

 Bentuk visual itu 

sendiri dibedakan lagi pada tiga bentuk, yaitu gambar visual, 

garis, dan simbol. 

2. Macam-macam Media Pembelajaran 

Di samping itu dia juga membedakan media siar 

(transmisi) dan media rekam (recording), sehingga terdapat 8 

klasifikasi media;  

1) Media audio visual 

2) Media audio visual diam 

3) Media audio semi gerak 

4) Media visual gerak 

5) Media visual diam 

6) Media visual semi gerak 

7) Media audio 

8) Media cetak. 

Dalam kehidupan sehari-hari komunikasi yang bersifat 

auditif sangat mendominasi kehidupan manusia. Demikian pula 

dalam kegiatan pengajaran, mulai dari tingkat sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi. Pengertian media audio untuk 

                                                           
34 M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, h.27.   
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pengajaran, dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung 

pesan dalam bentuk auditif (pita suara atau piringan suara), 

yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa, sehingga terjadi proses belajar-mengajar.
35

 

Dilihat dari pesan yang diterimanya media audio ini 

menerima pesan verbal dan non verbal. Pesan verbal audio 

yakni bahasa lisan atau kata-kata, dan kesan nonverbal audio 

adalah seperti bunyi-bunyian dan vokalisasi, seperti gerutuan, 

gumam, musik, dan lain-lain. Pembahasan tentang proses 

pembelajaran dengan menggunakan media audio tidak lepas 

dari pembahasan mengenai aspek pendengaran. Pendengaran 

adalah alat untuk mendengarkan menggunakan telinga. 

C. Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

1. Pengertian Kognitif 

Istilah “cognitive” berasal dari kata cognition artinya 

adalah pengertian, mengerti. Kognitif adalah proses yang terjadi 

secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu 

manusia sedang berpikir.
36

 

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Istilah Maslihah 

bahwa kognitif sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan 

untuk mengerti sesuatu. Artinya mengerti menunjukkan 

kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau keterangan 

mengenai sesuatu serta mempunyai gambaran yang jelas 

terhadap hal tersebut.
37

 

Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi 

pendidikan. Secara umum kognitif diartika sebagai potensi 

                                                           
35 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: CV Sinar 

Baru, 2007), Cet Ke- 3, h.129.   
36Raisah Armayanti Nasution,”Pembelajaran Seni Musik Bagi 

Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini”, Jurnal RAUDHAH, Vol. IV, No. 1: Januari 

– Juni 2016, ISSN: 2338 – 2163, h.15.  
37 Khadijah, “Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini” Perdana 

Publishing, 2016 hal. 31 
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inteletual yang terdiri dari tahapan pegetahua, pemahaman, 

peerapan, analisa, sintesa dan evaluasi.
38

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang 

terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, 

mengolah informasi, memecahkan masalah dan mengetahui 

sesuatu.
39

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Susanto bahwa kognitif 

adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk 

menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu 

kejadian atau peristiwa. Jadi proses kognitif berhubungan 

dengan tingkat kecerdasan (intelegensi) yang menandai 

seseorang dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan 

kepada ide-ide belajar. 

Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh 

mulai dari bayi yang baru di lahirkan sampai mengijak usia 

dewasa mengalami empat tingkat perkembangan kognitif, yaitu 

tahap sensori-motorik (dari lahir sampai 2 tahun), tahap pra-

operasional (usia 2 sampai 7 tahun), tahap konkret-operasional 

(usia 7 sampai 11 tahun), dan tahap operasional formal (usia 11 

tahun ke atas), dalam buku karangan Desmita.
40

 

Terkait dengan perkembangan kognitif anak usia dini, 

Piaget berpendapat bahwa anak berada pada tahap atau periode 

“Praoperasional” yang deskripsi kemampuannya sebagai 

berikut: 

1) Mampu berfikir menggunakan simbol (symbolic 

function. Pada tahap ini, anak dapat mengembangkan 

kemampuan untuk membayangkan secara mental 

suatu objek (misal: heman, manusia, rumah) yang 

tidak ada secara simbolik. 

                                                           
38Nilawati Tajjudin,  Meneropng Perkembangan AUD Perspektif Al-Qur’a 

n,  Herya Media Depok, 2014 hal 103 
39 Siti Aisyah Mu’min, “Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget”Jurnal 

Al- Ta’dib, Vol. 6 No. 01 (2013): h. 02. 
40Ibid Jurnal, h.16. 
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2) Berpikirnya masih dibatasi oleh persepsinya. Mereka 

meyakini apa yang dilihatnya dan hanya terfokus 

dengan sesuatu atribut/dimensi terhadap satu objek 

pada waktu yang sama. Cara berpikir mereka berpusat 

(centering), perhatiannya terpusat kepada satu 

karakteristik dan mengesampingkan karakteristik yang 

lain. 

3) Berpikirnya masih kaku belum fleksibel. Cara 

berpikirnya terfokus kepada keadaan awal atau akhir 

dari suatu transformasi (perubahan). Contoh: anak 

mungkin memahami bahwa dia lebih tua dari adiknya, 

namu belum tentu paham bahwa adiknya lebih muda 

dibandingkan dengan dirinya. 

4) Dapat mengelompokan sesuatu berdasarkan satu 

dimensi, seperti: kesamaan warna, bentuk dan ukuran. 

5) Dikatakan juga bahwa cara berpikirnya masih 

egosentrism, yaitu ketidakmampuan untuk 

membedakan antara perspektif sendiri dengan 

perspektif orang lain.
41

 

2. Pengertian Perkembangan 

Dalam Dictionary of Psychology, perkembangan adalah 

tahapan-tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam 

rentang kehidupan manusia dan organisme lainnya, tanpa 

membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam diri organisme-

organisme tersebut. Sedangkan menurut Santrock dan Yussen 

(dalam Mulyani Sumantri), perkembangan adalah pola gerakan 

atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan 

berlagsung terus selama siklus kehidupan.
42

 

Menurut Piaget, kemampuan kognitif yang memungkinkan 

pembentukan pengertian, berkembang dalam dua periode utama 

yang mencakup empat tahapan yaitu: 

                                                           
41 Syamsu Yusuf, Perkembangan Peserta Didik  Jakarta: 2009 h.11 
42 Siti Aisyah Mu’min, “Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget”Jurnal 

Al- Ta’dib, Vol. 6 No. 01 (2013): hal, 02. 
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1) Tahap sesorimotor. 

2) Tahap praoperasional. 

3) Tahap operasi konkret. 

4) Tahap operasi formal.
43

 

Sebagian besar psikolog terutama kognitivis berkeyainan 

bahwa proses perkembangan kognitif manusia berlangsung 

sejak ia baru lahir. Pendayagunaan kapasitas ranah kognitif 

manusia sudah mulai berjalan sejak mendayagunakan sensor 

dan motoriknya. 

Pandangan teori perkembangan kognitif mempunyai 

pengaruh besar untuk memahami bagaimana anak memperoleh 

dan menggunakan pengetahuan. Karya Piaget telah memperluas 

pemahaman kita tentang bagaimana kognisi berkembang, hal ini 

menunjukkan bahwa anak-anak memiliki tahap pemahaman 

yang berbeda pada usia yang berbeda pula. Pengetahuan anak 

terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman yang 

berkesinambungan dan bertambah luasnya pemahaman tentang 

informasi-informasi yang ditemui. Anak memiliki urutan dalam 

tahap perkembangan kognitifnya, dan pada setiap tahap, baik 

kuantitas informasi maupun kualitas kemampuannya 

menunjukkan peningkatan. 

Berdasarkan pada teori Piaget maka anak usia dini berada 

pada tahap perkembangan pra oprasional konkret. Pada tahap 

ini anak aktivitas berfikirnya belum mempunyai sistem yang 

terorganisasi tetapi anak mulai bisa memahami realitas di 

lingkungannya. Kemampuan kognitif sering disebut juga 

sebagai daya pikir, yaitu kemampuan anak untuk berfikir dan 

mengamati, melihat hubungan-hubungan, agar anak 

memperoleh pengetahuan baru.
44

 

 

 

                                                           
43 Elizabeth Hurlock, “Perkembangan Anak Jilid 2” Jakarta. h, 39.  
44Siti Aisyah Mu’min, “Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget”Jurnal 

Al- Ta’dib, Vol. 6 No. 01 (2013): h. 2 



 

 

32 

3. Seni dan Perkembangan Kognitif 

Hasil pengembangan teori para Neurosaintis tersebut 

menemukan bahwa setiap bentuk seni melibatkan jaringan otak 

yang berbeda. Seni visual (seni lukis dan sejenisnya) diproses 

pada lobus oksipital  dan lobus temporal. Seni bahasa 

(bernyanyi, prosa, puisi, dan sejenisnya) diproses pada area 

broca  dan  wernicke. Seni gerak (tari, senam dan sejenisnya) 

diproses pada cortex motorik, yakni pita tipis yang melintang 

pada bagian atas otak. Musik diproses pada cortex auditori, 

khususnya lobus temporal.  

Melalui teknik-teknik electroencephalography terhadap 

anak, para pakar neurosaintis menemukan bahwa latihan seni 

mengharuskan anak memusatkan perhatian sehingga aktivitas 

seni berimplikasi terhadap peningkatan kognitifnya. Dengan 

demikian, anak-anak yang mempelajari seni sejak dini 

perkembangan kognitifnya lebih optimal. Di samping itu, seni 

sering melibatkan emosi yang kuat sehingga berimplikasi 

terhadap meningkatnya daya ingat.
45

 

4. Aspek Koginitif 

Perkembangan kognitif berhubungan dengan 

meningkatnya beberapa aspek, yaitu: 

1. Kemampuan berpikir (Thinking),  

2. Memecahkan masalah (Problem Solving),  

3. Mengambil keputusan (Decision Making),  

4. Kecerdasan (Intteligence), 

5. Bakat (Attitude).
46

 

Para ahli psikologi perkembangan memperluas dan 

mempertajam pandangan tersebut dengan mengungkapkan 

perkembangan kognitif. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Istilah Maslihah bahwa kognitif sendiri dapat diartikan sebagai 

                                                           
45 Suyadi “Teori Pembelajaran Anak Usia Dini (Dalam Kajian 

Neurosains)” Rosda, 2014, h. 170  
46Agoes Dariyo, “Psikologi Perkembangan (Anak 3 Tahun Pertama)” 

Jakarta; 2007, h.43.  
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kemampuan untuk mengerti sesuatu. Artinya mengerti 

menunjukkan kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau 

keterangan mengenai sesuatu serta mempunyai gambaran yang 

jelas terhadap hal tersebut. Perkembangan kognitif sendiri 

mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk 

memahami sesuatu
47

. 

Oleh karena itu, cara berfikir anak belum stabil dan belum 

terorganisir dengan baik. Menurut Jamaris, aspek-aspek 

perkembangan kognitif ada 3 yaitu berfikir simbolis, berpikir 

egosentris dan berpikir intuitif. 

a) Berfikir Simbolis (usia 2-4 tahun) yaitu kemampuan 

untuk berfikir tentang objek dan peristiwa secara 

abstrak walapun objek dan peristiwa tersebut tidak 

hadir secara fisik (nyata) dihadapan anak. Pada tahap 

berpikir simbolis anak sudah dapat menggambarkan 

objek yang tidak ada dihadapannya, kemampuan 

berpikir simbolik, ditambah dengan perkembangan 

kemampuan bahasa dan fantasi sehingga anak 

mempunyai dimensi baru dalam bermain.  

b) Berfikir egosentris (usia 2-4 tahun) Aspek berfikir 

secara egosentris yaitu cara berfikir tentang benar atau 

tidak benar, setuju atau tidak setuju, berdasarkan 

sudut pandang sendiri. Oleh sebab itu, dapat 

meletakkan cara pandangannya disudut pandangan 

orang lain.  

c) Berfikir secara intuitif (usia 4-7 tahun) berpikir secara 

intuitif yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu, 

seperti menggambar atau menyusun balok, akan tetapi 

tidak mengetahui dengan pasti alasan untuk 

melakukannya”. Pada usia ini anak sudah dapat 

mengklasifik.
48

 

                                                           
47Khadijah ”Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini” Perdana Publising; 

Medan, 2016 hal. 31 
48Ibid, h.17. 
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5. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan 

mental (otak) seperti kemampuan berpikir, memahami, 

menghapal, mengaplikasi, menganalisa, mensintesa, dan 

kemampuan mengevaluasi.  

Menurut Taksonomi Bloom, segala upaya yang mengukur 

aktifitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam 

ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari 

jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Ke-enam 

jenjang tersebut yaitu: 

a. Pengetahuan (knowledge), 

b. Pemahaman (comprehension), 

c. Penerapan (application), 

d. Analisis (analysis),  

e. Sintesis (synthesis), dan 

f. Penilaian (evaluation).
49

 

Tujuan pengukuran ranah kognitif adalah untuk 

mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat 

pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah kognitif 

khususnya pada tingkat hafalan pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesa dan evaluasi. Manfaat pengukuran ranah 

kognitif adalah untuk memperbaiki mutu atau meningkatkan 

prestasi siswa pada ranah kognitif khususnya pada tingkat 

hapalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa dan evaluasi. 

D. Pengertian Anak Usia Dini 

Mulyasa mengartikan anak usia dini adalah individu yang 

sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang 

sangat pesat,  bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. 

Masa usia dini merupaka periode emas (golden age) bagi 

perkembangan anak untu memperoleh proses pendidikan. nak usia 

dini ialah anak yang berumur 0-6 tahun yang memiliki 

                                                           
49 Iin Nurbudiyani,“Pelaksanaan Pengukuran Afektif, Kognitif dan 

Psikomotor” Pedagogik Jurnal Pendidikan Vol. 8 No- 2013, h.17. 
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pertumbuhan dan perkembangan yang lebih pesat dan fundamental 

pada awal-awal tahun kehidupannya. Dimana perkembangan 

menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak 

begitu saja dapat diulang kembali. Oleh karena itu, kualitas 

perkembangan anak di masa depanya, sangat ditentukan oleh 

stimulasi yang diperolehnya sejak dini. Pemberian stimulasi 

pendidikan adalah hal sangat penting, sebab 80% pertumbuhan 

otak berkembang pada anak sejak usia dini.
50

 

Anak adalah amanah dari Allah SWT, yang harus 

dipertanggung jawabkan oleh semua orangtua. Anak adalah tempat 

orang tua mencurahkan segala kasih sayang  dan anak juga 

investasi masa depan untuk kepentingan orang tua di akhirat 

kelak.
51

 

Allah SWT berfirman: 

                      

                   

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada kedua orangtua ibu-bapaknya; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihkan dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu 

bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. ( QS. 

Lukman ayat: 14) 

Dari kandungan ayat diatas Allah SWT memerintahkan 

kepada manusia agar berbakti dan berbuat baik kepada ibunya. 

Ibunya mengandung dalam keadaan lemah diatas kelemahan, 

mengandung dan menyapihnya selama dua tahun lamanya. 

                                                           
50Khadijah ”Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini” Perdana Publising; 

Medan, 2016 hal. 11 
51Ahmad Zaini, “Permainan Sebagai Metode Pembelajaran Bagi Anak Usia 

Dini”, Jurnal Tarbiyah STAIN Kudus, Vol. 3, No. 1 (2015) h. 119 
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Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan 

memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. 

Masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam 

rentang kehidupan seseorang anak, pada masa pertumbuhan otak 

sedang mengalami perkembangan yang sangat penting 

(eksplosif).
52

 

E. Pengajuan Hipotesis 

1. Kerangka Berfikir 

Perkembangan kogintif adalah tahapan-tahapan perubahan 

yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk 

memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah dan 

mengetahui sesuatu. 

Salah satu metode yang dapat meningkatkan 

perkembangan kognitif anak adalah melalui musik yaitu melalui 

media musik dan lagu. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan media musik dan lagu berbentuk audio yang 

digunakan dalam penelitian dengan aktivitas proses pelaksanaan 

melalui media musik dan lagu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52Meity, Strategi Pembelajaran yang Menyenangkan, (Ed. 2), (Jakarta: PT. 

Luxima Metro Media, 2015), h.16 
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Problem  

Perkembangan Kognitif  

           Proses 

  

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Musik dan 

Lagu 

Indikator Perkembangan Kognitif: 

1. Menerapkan pengetahuan atau pengalaman 

dalam konteks yang baru. 

2. Menunjukan sikap kreatif. 

3. Menunjukan inisiatif. 

4. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

5. Mengenal sebab-akibat dalam lingkungannya. 

6. Mengenal pola ABCD. 

7. Menyebutkan lambang bilangan 1-10. 

8. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung. 

9. Mencocokan dengan lambang bilangan. 

10. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal 

dan konsonan. 

11. Mempresentasikan berbagai macam benda 

dalam bentuk gambar dan tulisan. 

Mengembangkan 

Kognitif Anak 
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2. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting 

kedudukannya dalam sebuah penelitian. Hipotesis bersifat 

sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau dites 

kebenarannya dengan data yang berasal dari lapangan. 

Hipotesis juga penting perannya karena dapat menunjukan 

harapan peneliti yang direfleksikan dalam hubungan ubahan 

atau variabel dalam permasalahan penelitian.
53

Jadi, dari 

pendapat diatas bahwa hipotesis adalah dugaan sementara dari 

permasalahan yang perlu diiuji kebenarannya melalui analisis. 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir diatas, 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1) H0 : (tidak ada pengaruh yang berarti antara media 

musik dan lagu terhadap perkembangan kognitif 

anak).  

2) H1 : (terdapat pengaruh yang berarti antara media 

musik dan lagu terhadap perkembangan kognitif 

anak). 

 

                                                           
53S. Margono, Metedologi Penelitian Pendidikan Jakarta, Rineka Cipta, 

2014, h.194 
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