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ABSTRAK

Penelitian ini hendak mengkaji tentang lagu anak dengan tema lingkungan
dan kesehatan yang terdapat pada kumpulan lagu anak yang dipakai sebagai
media pembelajaran BIPA pada tingkat pemula. Lagu anak yang dipilih adalah
lagu anak yang mengandung kosa kata lingkungan dan kesehatan dan berupa kata
dasar. Siswa pemula dapat belajar kosakata dasar melalui lagu-lagu anak yang
secara tidak langsung akan mengenalkan pada lingkungan melalui lirik yang
terdapat di dalam lagu tersebut. Pada tahap pemula siswa diharapkan mampu
mengenali diri dan lingkungan terdekatnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tiga tahapan, yaitu
tahap penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data.
Analisis data dilaksanakan sesudah data yang terjaring diklasifikasikan. Hasil
menunjukkan bahwa lagu anak dengan tema lingkungan mempunyai beberapa
karakteristik secara lirik dan musikal dan berfungsi selain untuk belajar bahasa
juga mengenalkan lingkungan pada siswa.

Kata Kunci : lagu anak, lirik, lingkungan

ABSTRACT

This study aimed to examine children songs with environment as the
theme to teach beginner level students of Indonesian for Foreigner program.
Those students can learn new simple vocabularies by means of children song
lyrics that in turn will facilitate them to know their nearest environment.

In this research, descriptive method was applied. The method was devided
into three stages namely data gathering, data analysis, and presentation of the data
analysis result. The collected data were classified to analyze them more easily.
The result showed that children song telling about environmet displayed certain
characterstics in terms of lyrics and music that functioned as a medium to learn
Indonesian as well as to introduce the environment to the students.
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Pendahuluan

Lagu merupakan bahasa tulisan yang dijadikan bahasa lisan dengan

menggunakan musik dan nada, sehingga menjadi indah jika dinyanyikan. Menurut

KBBI (2015) lagu adalah ragam suara yang berirama. Lagu dapat berisikan

curahan hati si penulis, nasehat, dan cerita. Lagu dapat didengarkan oleh manusia

melalui beberapa media, seperti televisi dan radio. Menurut jenisnya lagu dapat

dikategorikan menjadi bermacam-macam, salah satunya adalah lagu anak-anak.

Lagu anak mempunyai beberapa tema yang dapat dijadikan sarana pemelajaran

dan pengenalan tentang lingkungan.

Kriteria lagu anak yang dipilih adalah lagu anak yang terdiri dari

beberapa kata dasar sederhana dan secara musikal berbentuk dua bagian saja

dengan melodi, ritmis yang diulang, dan kata yang sesuai dengan tema BIPA

pada tingkat pemula. Pada tingkat pemula dengan standar kompetensinya antara

lain; 1) meminta dan memberi informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda-

benda; 2) meminta dan memberi informasi terkait sifat orang, binatang dan benda;

3) meminta dan memberi informasi tentang ciri-ciri orang, binatang, dan benda.

Kosakata yang berakaitan dengan kompetensi tersebut salah satunya dapat

diperkenalkan melalui lagu anak yang mengandung kosakata dasar dalam

pemelajaran BIPA tingkat pemula.

Metode

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu metode pengumpulan

data, metode analisis data, dan metode penyajian analisis data.

Objek penelitian ini adalah tema lingkungan dan kesehatan pada lagu

anak dengan tema Lingkungan. Lagu tersebut kemudian dianalisis dengan teknik

bagi unsur langsung yaitu teknik analisis dengan cara membagi sesuatu konstruksi

menjadi bagian-bagian atau unsur-unsur yang dipandang sebagai bagian atau

unsur langsung untuk membentuk konstruksi yang dimaksud. Hasil analisis data

dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode informal yaitu

dengan menggunakan kata-kata yang biasanya, yaitu kata-kata yang bersifat

denotatif dan bukan kata yang bersifat konotatif (Sudaryanto, 1993:145)
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Hasil dan Pembahasan

Menurut arti katanya, tema berarti sesuatu yang telah diuraikan atau

sesuatu yang telah ditempatkan. Pengertian tema secara umum adalah suatu

amanat yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dengan demikian,

pada waktu menyusun sebuah tema atau pada waktu menentukan sebuah tema ada

dua unsur yang paling dasar yang perlu diketahui yaitu topik atau pokok

pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi. Berdasarkan

kenyataan ini, pengertian tema dapat dibatasi sebagai suatu perumusan dari topik

yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui

topik tadi.

Dalam pembelajaran tentang tema lingkungan dan kesehatan yang ada

pada pelajaran BIPA kelas pemula (dasar) dijumpai beberapa pokok bahasan

seperti terlihat dalam salah satu temanya sebagai contoh: :memahami hubungan

antara ciri-ciri mahluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya.

Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan dengan

lingkungan hidupnya dan mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang

dimiliki tumbuhan dengan lingkungan hidupnya. Beberapa lagu yang diambil

sebagai contoh adalah lagu terbaru dari 20 Lagu Anak Pilihan Dendang Kencana

2018 yang dipilih dari 700-an lagu ciptaan para guru dari beberapa wilayah di

Indonesia.

Topik Lingkungan pada Lagu Anak

Topik adalah hal utama yang akan dikembangkan dengan membuat

cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Sebuah topik dikatakan baik apabila

topik tersebut mencakup keseluruhan isi tulisan, yaitu mampu menjawab

pertanyaan akan masalah yang hendak ditulis. Ciri utama dari sebuah topik adalah

cakupan masalah yang bersifat umum dan tidak diuraikan secara lebih detail

(Keraf, 1980:108). Topik yang ada dalam lagu anak di antaranya adalah topik

yang berkaitan dengan lingkungan. Beberapa topik di antaranya yang berkaitan

dengan lingkungan adalah alam, binatang, manusia, dan tempat. Yang berkaitan
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dengan topik kesehatan misalnya yang berhubungan dengan makanan dan anggota

tubuh.

Pada kumpulan lagu anak pilihan Dendang Kencana terdapat bebrapa

topik yang dipakai untuk mengenalkan lingkungan dan kesehatan pada anak.

Berikut contoh lirik dalam lagu anak dengan tema alam. Alam adalah segala

sesuatu yang termasuk dalam lingkungan (golongan dan sebagainya) dan

dianggap sebagai satu keutuhan (KBBI Daring V)

(1) Danau (Cipt. A. Kusni Hartono) :

Teduh berpayung mega putih, disejukkan embusan bayu,

gemulai teratai berlenggangan, dihempas alun gelombang

Burung kecil berkicau bersahutan, berlompatan di dahan rindang

Menambah indahnya pemandangan danau, di sore hari nan cerah

Tak pernah henti aku bersyukur, tuk mahakarya-Mu Tuhan

Contoh lagu Danau mengangkat topik tentang alam, pengarang ingin

mengungkapkan maksud ingin menggambarkan suasana lingkungan sekitar

danau dengan sejuknya angin yang berhembus, bunga teratai yang tumbuh di

danau bergerak-gerak alun gelombang, dan burung yang berkicau riang.

(2) Hai Lebah (cipt. M. Nafi’Ur Rofi’ S.Pd)

Hai lebah binatang cerdas, suka bekerja keras

Terbang ke mari ke sana, mencari bunga dan buah

Pohon tempat rumahmu, kau si pemilik madu

Hadirmu membawa berkah untuk alam semesta

Hai lebah binatang cerdas anugrah Mahakuasa

Contoh lagu Hai Lebah mengangkat topik tentang binatang yaitu lebah,

pengarang ingin mengungkapkan maksud agar siswa mengetahui binatang lebah.

Lebah adalah binatang penghasil madu, makanan lebah adalah bunga dan buah.
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Selain itu, pengarang juga ingin mengajak untuk mensyukuri anugerah Tuhan

dengan hadirnya lebah yang membawa berkah lewat madu yang dihasilkan.

Melalui contoh lagu Danau dan Hai Lebah tersebut topik mengenai

lingkungan dapat disampaikan dengan lebih mudah dan memberikan daya tarik

kepada siswa untuk belajar lebih lanjut mengenai lingkungan danau dan binatang

lebah.serta dapat diingat selalu.

Berikut contoh lagu anak dengan tema tentang kesehatan dengan topik

anggota tubuh dan berkaitan dengan menjaga kesehatan.

3) Tubuhku Sehat (Cipt. Ch. Nita C.P., Chr. Suparti, Endang W, F.

Tyasrinestu)

Aku punya tubuh sehat dan kuat,

lincah gaya gerak penuh semangat

Mata, hidung dan mulut, kepala, tangan, lutut

Ayo rawat ayo jaga selalu,

ayo rawat ayo jaga selalu

4) Yuk Kita Makan (Cipt. C. Tri Pudyastuti, Dedi Priyono, Dewi Monika,

Rita S, Yuni A)

Ayo kawan-kawan yuk kita makan,

supaya tubuh kuat penuh semangat

Cucilah tanganmu sebelum makan,

menjaga kebersihan badanpun sehat

Berdoa bersyukur kepada Tuhan,

semoga makanan menjadi nikmat.

Contoh lagu Tubuhku Sehat dan Yuk Kita Makan mengangkat topik

kesehatan untuk menjaga anggota tubuh kita dan menjaga kebersihan. Dengan

mengangkat topik tersebut pengarang ingin mengajak kita menjaga dan merawat
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anggota tubuh di antaranya seperti mata, hidung, mulut, kepala, tangan, dan lutut

agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Selain itu juga mengajak untuk menjaga

kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan dan menjaga kesehatan

dengan mengasup makanan yang sehat.

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu,

sampah, dan bau. Mengajarkan kebersihan kepada kita sejak dini, menjadi penting

karena berpengaruh besar terhadap tingkah laku kita. Dengan membiasakan untuk

selalu menjaga kebersihan, mereka akan selalu menjaga kebersihan diri mereka

sendiri, dan lingkungan sekitar. Salah satu cara yang bisa diajarkan untuk menjaga

kebersihan adalah melalui lagu yang bertema tentang kesehatan seperti lagu

Tubuhku Sehat dan Yuk Kita Makan.

Lagu tersebut diharapkan dapat lebih mudah dipahami dan diingat bahwa

menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan tubuh adalah penting. Lagu anak

berperan sebagai musik pendidikan yang lebih memperhatikan efek dari musik

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak (Fletcher, 1991) Senada dengan

pendapat di atas adalah Djohan (2003) yang mengatakan bahwa musik untuk

anak-anak tidak harus dimulai dengan yang konseptual teoritis yang penting pada

tahap awal, anak dibimbing untuk mengalami musik secara langsung misalnya

dengan menyanyi dan belajar mendengarkan musik. Hal lain adalah bahwa dalam

lagu anak terdapat lirik yang berisi pesan yang cocok sesuai tujuan yang ingin

dicapai melalui tema-tema yang telah ditentukan.

Kriteria Topik Lingkungan

Topik lingkungan dipilih karena topik ini dekat dengan kebiasaan dan

perilaku sehari-hari dalam menjaga kesehatan badan dan mengenal lingkungan.

Hal ini terlihat dari pendapat beberapa guru bahwa tema lingkungan selalu ada

dalam setipa topik di tingkat pemula. Ini sejalan dengan salah satu indikator topik

yang baik yaitu topik yang berbasis pada pengalaman di lapangan, pengalaman

praktik di lapangan dan berbasis pada kompetensi penulisnya.
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Selain itu topik yang baik adalah topik yang dapat mengembangkan basis

kompetensi pembacanya, dalam hal ini tingkat pemula, yaitu untuk mencapai

target informasi yang diharapkan, misalnya: pembahasan topik kesehatan

memberikan materi yang diperlukan oleh siswa untuk menjaga kesehatan dengan

mencuci tangan sebelum makan sehingga memudahkan siswa mengingatnya

melalui lagu dengan lirik dengan tema kesehatan.

Topik yang menarik dan disampaikan dengan menyenangkan akan

meningkatkan kegairahan dalam mengembangkan keingintahuan siswa pemula

dan akan mengundang minat untuk mempelajari dan mempraktekannya.

Kesimpulan

Pembelajaran dengan tema lingkungan yang mengenalkan siswa tentang

lingkungan sekitar dan pengenalan terhadap binatang dilakukan dan

diintegrasikan melalui lagu anak dengan lirik sesuai tema dan tujuan yang ingin

dicapai, dalam hal ini siswa diajak mengenal lingkungan dan menjaga kesehatan.

Struktur model belajar melalui lagu anak dalam pengenalan lingkungan dan

kesehatan dikembangkan melalui tema sains, rumusan kompetensi, tujuan

pembelajaran sesuai dengan tahapan pemelajaran kelas pemula.

Tema ini dapat dikenalkan melalui kegiatan menyanyi yang

menyenangkan bagi siswa sehingga efektivitas pembelajaran bahasa melalui lagu

dapat tercapai.
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