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menyelesaikan buku monograf ini. 

Untuk mengetahui keberhasilan kemampuan bahasa pada 
pendidikan anak usia dini  (PAUD) perlu adanya instrumen yang 
sesuai untuk merekam perkembangan bahasa anak. Setiap kali 
selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru PAUD sering  
mengalami kesulitan dalam mendapatkan gambaran perkembangan 
kemampuan membaca, menulis, menyimak maupun berbicara 
anak. Sebab para guru tidak menggunakan instrumen yang tepat 
untuk mengetahui hasil pembelajaran yang dilakukan.  

Pendidik harus bisa mencari metode yang tepat yang akan 
digunakan pada proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 
bahasa memerlukan kesabaran, keterampilan berbicara, kreatif dan 
santun. Pendidik harus kreatif dalam proses pembelajaran agar 
anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Keterbatasan ini 
dapat berkaitan dengan keragaman media, jumlah media serta 
kualitas media. Kelancaran pelaksanaan pembelajaran harus efektif, 
sehingga dapat memanfaatkan musik dan lagu untuk dilihat 
pengaruhnya terhadap kemampuan bahasa anak. 

Penulis ucapkan terimakasih kepada pihak kepala sekolah 
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UR atas dukungannya, dan semua pihak yang tidak dapat penulis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Musik disenangi awal anak-anak. Seperti bayi yang 

berusia dua bulan berhenti menangis apabila mendengar 

musik. Manakala anak usia dini berusia 10 bulan pula akan 

menggoyang-goyangkan badannya mengikut irama musik 

yang didengarkannya. Anak usia dini bertepuk tangan dan 

menggoyangkan badan apabila mendengar musik. Bahkan ada 

juga yang ikut bernyanyi bersama-sama walaupun belum dapat 

mengucapkan dengan jelas. Anak usia dini dapat mencurahkan 

perasaan gembira atau senang melalui aktifitas musik. Mereka 

merasa dihargai apabila kita mencoba menyelipkan nama-

nama mereka dalam lagu yang dinyanyikan juga pantun dan 

puisi yang diucapkan.  

Pemahaman bahasa dapat ditingkatkan melalui musik 

dan lagu. Peningkatan perkembangan bahasa dapat 

berkembang melalui ucapan waktu bernyanyi. Selain itu, 

mereka juga dapat mempelajari kosakata baru (Rita Kurnia, 

1992). Musik adalah suatu seni yang bertumpu  pada aspek 

menyimak (pendengaran), Musik juga dapat diperkenalkan 

pada anak usia dini dalam bentuk bunyi-bunyi, seperti bunyi 

kuat atau lembut, tempo cepat atau lambat, durasi panjang atau 

pendek, nada tinggi atau rendah, detik, dan irama (Campbell, 

1995). 
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Perkembangan merupakan suatu perubahan yang 

berlangsung seumur hidup dengan bertambahnya struktur dan 

fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak 

kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan 

kemandirian. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak 

antara lain, menimbulkan perubahan, berkorelasi dengan 

pertumbuhan, memiliki tahap yang berurutan dan mempunyai 

pola yang tetap. Seorang bayi dari hari ke hari akan mengalami 

perkembangan bahasa, namun tentunya tiap anak tidak sama 

persis pencapaiannya, ada yang cepat berbicara ada pula yang 

membutuhkan waktu agak lama. Untuk membantu 

perkembangannya ibu dapat membantu memberikan stimulasi 

yang disesuaikan dengan keunikan masing-masing anak. 

Untuk mengetahui keefektifitasan musik dan lagu dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa pada pendidikan anak usia 

dini (PAUD) perlu adanya instrumen yang sesuai untuk 

merekam perkembangan bahasa anak melalui musik dan lagu. 

Setiap kali selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru 

PAUD sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan 

gambaran perkembangan kemampuan membaca, menulis, 

menyimak maupun berbicara anak. Sebab para guru tidak 

menggunakan instrumen yang tepat untuk mengetahui hasil 

pembelajaran yang dilakukan. Perkembangan kemampuan 

bahasa anak tidak bisa diakses melalui tes atau ujian 
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sebagaimana yang diterapkan pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

Selain itu, pendidik yang kurang menguasai materi akan 

sulit mengajarkan pembelajaran musik dan bahasa. Pendidik 

harus bisa mencari metode yang tepat yang akan digunakan 

pada proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran musik 

dan bahasa memerlukan kesabaran, keterampilan berbicara, 

kreatif, dan santun. Jadi seorang pendidik harus kreatif dalam 

proses pembelajaran agar anak dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik. 

Alasan lain yang melatarbelakangi penelitian ini adalah 

ketersediaan alat musik dalam pembelajaran yang dimiliki oleh 

sekolah relatif terbatas. Keterbatasan ini dapat berkaitan 

dengan keragaman alat, jumlah media musik serta kualitas 

musik. Akibat lain yang ditimbulkan dari masalah tersebut 

adalah kelancaran pelaksanaan pembelajaran menjadi kurang 

efektif. Berkaitan dengan masalah di atas, peneliti mencoba 

dengan musik dan lagu untuk dilihat pengaruhnya terhadap 

kemampuan bahasa anak. 

 
 

B. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: adakah 

efektifitas musik dan lagu untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa pada anak usia 4-5 tahun? Pertanyaan spesifik dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah kemampuan bahasa anak sebelum diberikan 

perlakuan (treatment) musik dan lagu? 

2. Bagaimanakah kemampuan bahasa anak sesudah diberikan 

perlakuan (treatment) musik dan lagu? 

3. Apakah ada efektifitas musik dan lagu untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

musik dan lagu untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada 

anak usia 4-5 tahun. Tujuan spesifik penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh gambaran kemampuan bahasa anak 

sebelum diberikan perlakuan (treatment) musik dan lagu. 

2. Untuk memperoleh gambaran kemampuan bahasa anak 

sesudah diberikan perlakuan (treatment) musik dan lagu. 

3. Untuk mengetahui keefektifitas musik dan lagu untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 

tahun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai sumber informasi tentang kemampuan guru 

sebagai fasilitator dan motivator. Meningkatkan keberanian 

anak dalam mengungkapkan kata-kata, melalui musik, lagu 

dan meningkatkan minat anak dalam keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, sebagai bahan 

kajian bagi para mahasiswa PG PAUD FKIP Universitas Riau 
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dalam  rangka  memperkaya  wawasan  mereka  menjelang  

mereka  menyelesaikan studi di perguruan tinggi serta menjadi   

bahan  artikel  ilmiah yang akan dipublikasikan dalam bentuk 

jurnal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Kemampuan Bahasa Anak  

Masa perkembangan bahasa yang paling intensif pada 

manusia terletak pada masa usia dini, tepatnya pada tiga tahun 

dari hidupnya, yakni suatu periode dimana otak manusia 

berkembang dalam proses mencapai kematangan (Siti Aisyah 

dkk, 2007). Masa usia dini merupakan masa keemasan (golden 

age) di sepanjang rentang usia perkembangan manusia. 

Montessori (Sujiono, 2009) mengatakan bahwa masa tersebut 

merupakan periode sensitif (sensitive period), dimana anak 

secara khusus mudah menerima stimulus-stimulus dari 

lingkungannya. 

Berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan oleh para 

ahli di atas maka harus ada lingkungan yang kondusif, yang 

mengupayakan pengembangan berbahasa anak, termasuk anak 

usia prasekolah secara intensif.  Pengembangan kemampuan 

berbahasa anak (Direktorat Pembinaan TK dan SD, 2007) 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Agar anak dapat mengolah kata secara komprehensif 

2. Agar anak dapat mengekspresikan kata-kata dalam bahasa 

tubuh yang dapat dipahami oleh orang lain. 
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3. Agar anak mengerti setiap kata yang didengar dan 

diucapkan, mengartikan dan menyampaikan secara utuh 

kepada orang lain. 

Agar anak dapat berargumentasi, meyakinkan orang 

melalui kata-kata yang diucapkannya. Bahasa merupakan suatu 

sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal 

(bunyi ucapan) yang bersifat arbitrer, yang dapat diperkuat 

dengan gerak-gerik badaniah yang nyata. Ia merupakan simbol 

karena rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia 

harus diberikan makna tertentu. Simbol adalah tanda yang 

diberikan makna tertentu, yaitu  mengacu kepada sesuatu yang 

dapat diserap oleh panca indra.  

Bahasa dibentuk oleh kaidah aturan serta pola yang tidak 

bisa dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada 

komunikasi yang terjadi. Kaidah, aturan dan pola-pola yang 

dibentuk mencakup tata bunyi, tata bentuk dan tata kalimat. 

Agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar dengan baik, 

penerima dan pengirim bahasa harus menguasai bahasanya. 

Menurut Gorys Keraf (1997), bahasa adalah alat 

komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Mungkin ada yang 

keberatan dengan  mengatakan bahwa bahasa bukan  satu-

satunya alat untuk mengadakan komunikasi. Mereka 

menunjukkan bahwa dua orang atau pihak yang mengadakan 

komunikasi dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang 
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telah disepakati bersama.  Lukisan-lukisan, asap api, bunyi 

gendang atau tong-tong dan sebagainya. Tetapi mereka itu 

harus mengakui pula bahwa bila dibandingkan dengan bahasa, 

semua alat komunikasi tadi mengandung banyak segi yang 

lemah. 

Bahasa memberikan kemungkinan yang jauh lebih luas 

dan kompleks daripada yang dapat diperoleh dengan 

mempergunakan media tadi. Bahasa haruslah merupakan bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bukannya sembarang 

bunyi dan bunyi itu sendiri haruslah merupakan simbol atau 

perlambang. Berarti bahasa mencakup dua bidang, yaitu vokal 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, dan arti atau makna 

yaitu hubungan antara rangkaian bunyi vokal dengan barang 

atau hal yang diwakilinya itu. Bunyi itu juga merupakan 

getaran yang merangsang alat pendengar kita (yang diserap 

oleh panca indra kita, sedangkan arti adalah isi yang terkandung 

di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi atau tanggapan 

dari orang lain). 

Arti yang terkandung dalam suatu rangkaian bunyi 

bersifat arbitrer atau manasuka. Arbitrer atau manasuka berarti 

tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi 

tertentu harus mengandung arti yang tertentu pula. Apakah 

seekor hewan dengan ciri-ciri tertentu dinamakan anjing, 

kucing, ayam, kelinci dan sapi itu tergantung dari kesepakatan 

anggota masyarakat bahasa itu masing-masing. Bahasa 
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merupakan alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan 

seseorang Ahizar (2004) menjelaskan “konsep komunikasi 

dalam wujudnya yang paling umum adalah proses dengan mana 

informasi diciptakan dan disampaikan”. Anak-anak kadang-

kadang mengalami suatu konflik yang diakibatkan kurangnya 

kemampuan berbahasa, baik kemampuan berbahasa secara aktif 

maupun pasif, seperti dalam diagram di bawah ini: 

 

 

       

 

 

 

 

 

              Gambar 2.1. Skema Kemampuan Bahasa 

 

Keterampilan berbahasa seorang anak usia dini 

tergantung kepada kuantitas dan kualitas kosakata yang 

dimilikinya. Semakin banyak kosakata yang mereka miliki, 

makin besar pula kemungkinan terampil berbahasa. Di samping 

itu, pertumbuhan bahasa seorang anak sangat cepat. Anak usia 

dini yang telah berusia 3 sampai 4 tahun banyak sekali kata-

katanya, sehingga anak tersebut telah dapat menyatakan pikiran 

dan perasaannya dengan bahasa yang telah mereka ketahui. 

BAHASA 

MENULIS MEMBACA 

MENYIMAK BERBICARA 
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Perkembangan bahasa anak usia dini pada taraf permulaan tidak 

secepat pertumbuhan pikirannya, sehingga anak harus memakai 

tanda seperti gerakan-gerakan kepala, gerakan-gerakan tangan, 

dan sebagainya.  

Kesanggupan menyampaikan pikiran pada orang lain 

dapat dilihat setiap hari melalui :  

1) Berbincang-bincang dengan menggunakan gambar 

atau benda-benda dan lingkungan sekitar; 2) Bercerita, (cerita 

anak menurut perbendaharaan kata sendiri); 3) Cerita dan buku 

yang memenuhi persyaratan daya tangkap visual (penglihatan) 

anak untuk diungkap kembali; 4) Melakukan dramatisasi bebas 

atau gerakan. 

Perkembangan bahasa seorang anak tidak selalu sama 

pada masing-masing anak. Misalnya kadang-kadang lambat, 

kadang-kadang cepat, tergantung pada tahap perkembangan 

yang dialami oleh anak tersebut. Jumlah kosakata yang dimiliki 

oleh seorang anak tentu berbeda-beda satu dengan yang 

lainnya. Misalnya, anak yang berusia 2 hingga 3 tahun 

menguasai  300 sampai 500 kata, sedangkan anak yang berusia 

3 hingga 4 tahun menguasai 500 sampai 1000 kata, sedangkan 

anak yang berusia 4 hingga 5 tahun menguasai 1000 sampai 

2000 kata, dan sedangkan anak yang berusia 5 hingga 6 tahun 

menguasai 2000 sampai 4000 kata.  

Macam dalam lingkungan keluarga inilah tempat 

perolehan kosakata pertama bagi seorang anak. Keluarga, 
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dengan berbagai macam tingkat sosial ekonominya, turut pula 

mempengaruhi perkembangan kosakata pada anak. 

Perkembangan kosakata seorang anak ditunjang pula oleh 

berbagai sarana yang dimiliki oleh orang tuanya, seperti buku, 

gambar-gambar, dan alat-alat audio visual. Bagi seorang anak, 

seluruh isi rumah merupakan sumber yang sangat penting untuk 

perkembangan bahasanya. Dengan adanya benda tersebut 

dalam lingkungannya itu, seorang anak akan mengerti bahwa 

setiap benda mempunyai nama, sifat, dan kegunaannya. Dengan 

adanya benda-benda itu, maka melalui alat inderanya, oleh anak 

diperoleh tanggapan tentang lingkungannya. Melalui indera si 

anak mengalami suatu perkembangan dalam hal lihat, dengar, 

raba, dan cium. 

Ada dua cara seorang anak memperoleh dan mempelajari 

kata-kata. Pertama, anak mendengar dari orang tua, teman 

sebayanya, anak-anak lebih tua, televisi, internet, radio, tempat 

bermain, dan toko atau pusat perbelanjaan. Kedua, mereka 

mengalami sendiri, misalnya mereka mengatakan jenis-jenis 

benda-benda, mereka memakannya, mereka merabanya, mereka 

menciumnya, dan mereka meminumnya. Semakin banyak 

benda yang dilihat, didengar, diraba, dirasa, dan dicium, maka 

semakin pesat berlangsung perkembangan pikirannya, dan 

makin banyak tanggapan diperolehnya, semakin pesat pulalah 

perkembangan kosakatanya. Melalui pengalaman dan 

pengamatan seorang anak terhadap suatu benda atau objek 
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tertentu, serta dari hasil berkomunikasi yang baik yang 

diberikan orang tua atau orang dewasa, seorang anak akan 

mengetahui nama benda serta kegunaanya.  

Hasil penelitian untuk pengetahuan tentang suatu kata 

atau benda yang diketahui anak, hasil tes yang diberikan oleh 

anak menunjukkan, bahwa anak hanya mengetahui nama benda 

yang pernah kenal di luar rumah, dan nama benda yang mereka 

lihat dan mereka miliki di rumah saja. Hal ini berarti bahwa 

pengetahuan tentang kosakata, khususnya kosakata benda, 

ditentukan pula oleh tingkat sosial ekonomi orangtua anak 

tersebut. 

Masalah penguasaan kosakata anak, mempunyai 

hubungan erat dengan tingkat sosial ekonomi orangtua. Hal ini 

tampak pada anak yang tingkat sosial ekonomi orangtuanya 

tinggi, mempunyai kosakata tinggi, sesuai dengan keadaannya. 

Bagi anak yang tingkat sosial ekonomi orangtuanya rendah 

pada umumnya penguasaan kosakatanya rendah pula. Kata-kata 

yang hanya dikuasai oleh TK Pertiwi I dan TK Perwari I 50% 

telah dimilikinya, sedangkan 50% lagi yang tidak dikuasai 

berarti belum dimilikinya. Jika suatu kata hanya dikuasai 50%, 

penulis berasumsi bahwa kosakata itu tidak diketahui oleh anak 

tersebut (Rita Kurnia, 1992). Hal ini disebabkan kata atau 

benda tersebut belum pernah diketahui oleh anak, baik di 

lingkungan rumah atau di luar rumah, dan anak tersebut belum 
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mengenal nama benda atau kata tersebut, walau mereka sering 

melihatnya. 

Pengetahuan tentang suatu kata, khusunya kosakata 

benda, bagi seorang anak umumnya melalui pengalaman serta 

pengamatan langsung terhadap objek. Oleh karena itu, bagi 

anak yang lebih banyak pengalaman serta pengamatannya 

terhadap suatu objek, maka kosakata anak tersebut dengan 

sendirinya lebih banyak dari pada anak yang kurang 

pengalaman dan pengamatannya terhadap suatu benda atau 

objek tertentu. Kata yang paling banyak diketahui anak adalah 

kosakata yang menyangkut benda-benda yang berada di 

lingkungan kehidupan anak sehari-hari. Kemampuan berbahasa 

sangat penting dikembangkan dalam rangka pengembangan 

membaca karena “usaha anak-anak untuk menyampaikan 

kembali cerita yang telah didengarnya dan guru adalah latihan 

untuk mengungkapkan ide-idenya dengan bahasanya sendiri” 

(Abdul, 2001). 

Perkembangan kemampuan berbahasa anak merupakan 

suatu proses yang secara berturut-turut dimulai dari mendengar, 

selanjutnya, berbicara, membaca dan menulis. Adapun 

perkembangan dari setiap kemampuan pada anak usia dini (4–6 

tahun) adalah sebagai berikut: 
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1. Kemampuan Mendengar/Menyimak 

Kemampuan mendengar anak-anak harus 

dikembangkan karena berkenaan dengan upaya memahami 

lingkungan mereka. Agar mereka belajar untuk 

mengembangkan kemampuan tersebut, mereka harus 

menerima masukan informasi dan mengolahnya. Menurut 

Cassel dan Jalongo (Seefeldt dan Wasik, 2008), 

mendengarkan dan memahami informasi adalah langkah 

inti dalam memperoleh pengetahuan. 

Anak usia dini mengembangkan kemampuan 

mengingat untuk sesuatu yang didengar.  Anak mungkin 

tidak selalu menjadi pendengar yang baik. Hal itu bisa 

terjadi karena sebagian besar waktu yang dimiliki 

dipergunakan untuk kegiatan bermain sehingga dirinya 

tidak sungguh-sungguh dalam mendengar sesuatu, misalnya 

apa yang disampaikan oleh orangtuanya. Pada umumnya 

anak mendengarkan cerita yang panjang, dengan alur yang 

menarik dan dalam cerita tersebut terdapat tokoh dengan 

bermacam-macam karakter. Stimulus seperti itu berguna 

untuk membangkitkan daya imajinasi anak. 

 

2. Perkembangan Berbicara/Bercakap-Cakap 

Untuk belajar bahasa, menurut Dickinson dan Snow 

(2008) anak-anak memerlukan kesempatan untuk bicara dan 

didengarkan. Pengalaman menyaksikan, mendengarkan, 
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dan terlibat pembicaraan dengan anggota keluarga 

merupakan pengalaman yang sangat berharga karena anak 

dapat belajar bahwa situasi yang mereka hadapi menjadi 

faktor yang dipertimbangkan dalam berbicara. 

Pada usia 5–6 tahun anak sudah mulai mampu 

berperan serta dalam percakapan yang panjang. Sebagian 

dari anak-anak ada yang bisa mendominasi pembicaraan. 

Pada usia ini anak belajar menjadi pengguna bahasa yang 

kreatif. Anak dapat membuat atau menamakan sesuatu 

dengan bahasanya sendiri, khususnya untuk hewan atau 

mainan kesayangannya. 

 

3. Perkembangan Membaca 

Pembelajaran membaca secara formal belum 

dilaksanakan pada pendidikan di Taman Kanak-kanak 

(TK). Apa yang dilakukan di lembaga pendidikan tersebut 

adalah pengembangan keterampilan agar anak siap untuk 

belajar membaca. Gambar-gambar binatang yang ditempel 

di dinding kelas yang disertai tulisan yang menerangkan 

tentang binatang apa merupakan stimulus untuk 

perkembangan kemampuan membaca (Rita Kurnia, 2013) 

Anak semakin mengenal kata yang sering dia dengar 

dan mengenal tulisan untuk kata itu, misalnya kata toko, TV 

dan seterusnya. Setiap saat anak melihat huruf dan 
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rangkaian huruf yang kemudian menimbulkan rasa ingin 

tahu tentang bagaimana mengucapkannya. 

 

4. Perkembangan Menulis 

Sama halnya dengan membaca formal, pembelajaran 

menulis formal tidak dilaksanakan di Taman Kanak-kanak 

(TK). Yang dilakukan di Taman Kanak-kanak (TK) 

berkenaan dengan kemampuan menulis adalah 

pengembangan kemampuan agar anak siap untuk belajar 

menulis. Untuk itulah maka upaya pengembangan motorik 

halus dilakukan secara intensif. Perkembangan anak pada 

motorik halusnya yang semakin meningkat membuat anak 

mampu menggambar garis lurus, garis tegak, garis 

lengkung, lingkaran, dan sebagainya, yang merupakan dasar 

untuk mengembangkan kemampuan menulis. 

 

B. Musik dan Lagu 

1. Pentingnya Musik Untuk Perkembangan Anak Usia Dini 

Aktifitas musik dapat membantu memajukan 

perkembangan sosioemosi, kognitif, dan fisik motorik. 

a. Perkembangan Sosioemosi: 

1) Ikut serta dalam kelompok dalam menyanyi dan 

menari bersama teman-teman lain. 

2) Mencurahkan perasaan marah, takut, gembira, dan 

lain-lain. 
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3) Menerapkan disiplin diri seperti ketika menunggu 

giliran. 

4) Meningkatkan konsep diri sendiri dengan bekerja 

sama teman. 

b. Perkembangan Kognitif: 

1) Belajar berkaitan dengan konsep musik seperti pic, 

rima, dan irama. 

2) Keterampilan membedakan nada bunyi tinggi dan 

rendah. 

3) Bahasa mengembangkan kosakata. 

4) Meningkatkan keterampilan menyimak. 

c. Perkembangan Fisik Motorik: 

1) Meningkatkan keterampilan motorik. 

2) Memotivasi koordinasi anggota tubuh, mata, dan 

tangan. 

3) Meningkatkan keterampilan motorik halus seperti 

dengan gerakan jari dan menggunakan alat musik 

tertentu. 

 

2. Lagu 

Anak usia dini merasa senang bernyanyi dalam 

kelompok maupun individu. Anak usia dini saat sekarang 

sudah bisa bernyanyi yang lebih kompleks dengan berbagai 

jenis lagu. Nyanyian adalah salah satu cara yang paling 

alami untuk anak usia dini membuat musik. Suara adalah 
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alat musik pribadi anak-anak, mereka dapat 

menggunakannya untuk mencurahkan perasaan mereka 

melalui nyanyian. Sewaktu memilih lagu anak-anak pada 

mulanya pilih lagu yang mengandung banyak ulangan lirik 

serta melodi supaya senang diterapkan. Gabungkan lagu 

dengan gerakan, drama, ataupun mainan yang sesuai karena 

dapat memotivasi minat terhadap lagu tersebut. Setiap lagu 

perlu diulangi beberapa kali secara formal di dalam kelas 

ataupun secara informal seperti waktu istirahat dan makan, 

supaya anak-anak senang mengingati lagu. Contoh jenis 

lagu pendek: 

Dua mata saya 

Dua mata saya 

Melihat dunia 

Dua tangan saya 

Mengangkat apa saja 

Dua telinga saya 

Mendengar semua 

Dua kaki saya jalan ke sana sini 

 

Aku Teko Kecil 

Aku teko kecil 

Cantik dan menarik 

Ini tangkai ku 

Ini corong ku 
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Bila haus 

Datanglah kepada ku 

Angkat dan tuangkan 

 

3. Jenis-Jenis Menyimak/Mendengar  

1) Menyimak dengan jelas konsep musik 

Anak usia dini dapat mendeskripsian sesuatu 

bunyi adalah salah satu tujuan utama dalam 

pendidikan musik dan dimulai dengan permulaan. 

Konsepmusik seperti dinamik (keras dan lembut), 

tempo (cepat dan lambat), timbre (kualitas ton 

bunyi), dan gaya musik yang berbeda-beda sesuai 

dengan kegiatan pendengaran permulaan anak usia 

dini. 

2) Menyimak untuk emosi dan etika musik 

Anak usia dini dapat berimajinasi dan 

mencurahkan perasaan mereka dengan musik yang 

didengarinya. Guru dapat memotivasi anak-anak 

mencurahkan perasaannya kaitannya dengan 

pemahaman musik melalui diskusi, gerakan, atau 

tulisan serta lukisan. 

3) Menyimak untuk budaya musik dalam negeri dan 

luar negeri 

Anak usia dini dikenalkan juga kepada 

budaya, gaya, dan bahasa sesuatu daerah. Setiap 
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musik daerah maupun luar negeri mempunyai asal 

usul, tujuan, gaya, dan alat musiknya tersendiri. 

Dengan mengenali budaya sendiri juga budaya 

orang lain melalui kegiatan mendengar ini, maka 

anak-anak dapat saling hormat menghormati orang 

lain. 

4. Manfaat Musik dan Lagu  untuk Meningkatkan 

Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini 

Perkembangan bahasa anak, seperti yang telah 

dijabarkan sebelumnya mencakup perkembangan 

mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk 

meningkatkan perkembangan bahasa anak dapat 

manfaat musik dan lagu, salah satunya. Bagian dari 

musik dapat dimanfaatkan sebagai media untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa anak. Bagian dari 

alat musik, seperti gendang, kayu tik tok, kerincing, 

gitar, piano dan lain-lain, alat-alat musik ini dapat dibeli 

atau dibuat dari bahan bekas semua ini dapat digunakan 

untuk melatih khususnya kemampuan mendengarkan 

dan kemampuan berbicara pada anak usia dini, yang 

nantinya akan berguna untuk perkembangan 

pengalaman melalui pendengaran dan pengalaman 

melalui pertuturan anak. Musik dan lagu dapat 

manfaatnya sebagai permainan yang menyenangkan 

bagi anak, misalnya dengan menyanyikan lagu dan lirik 
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berulang kali supaya anak dapat mendengarkannya 

musik bersama-sama diiringi dengan musik. Dapatkan 

nada permulaan sebelum bernyanyi. Nyanyian harus 

jelas dan tepat nadanya. 

Selain itu, aktifitas nyanyian juga bisa dilanjutkan 

seperti nyanyian dengan berdrama, pergerakan atau 

dengan iringan alat perkusi (gendang) juga dapat 

dimanfaatkan untuk memberi peluang pada anak usia 

dini dalam kemampuan mendengarkan. Melalui musik 

dan lagu anak dapat kesenangan, melepaskan perasaan, 

keseimbangan emosi, konsep diri yang baik, 

menghargai seni musik, dan kemahiran dengan musik. 

Hal ini selain dapat meningkatkan perkembangan 

mendengarkan untuk anak juga dapat meningkatkan 

perkembangan berbicara anak. 
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BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di TK Negeri Pembina III, Kota 

Pekanbaru, Riau, periode 2017/2018 pada anak usia 4-5 tahun 

kelas A2 sebanyak 16 orang, yakni 6 orang laki-laki dan 10 

orang perempuan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan 

penelitian ini adalah selama 3 bulan terhitung mulai bulan 

Agustus hingga bulan Oktober 2017. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penilitian eksperimen pada 

penelitian menggunakan the pretest-posttest design, dimana 

observasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum dan 

sesudah eksperimen. Perbedaan antara pretest dan posttest 

diasumsikan merupakan pengaruh dari treatment atau 

eksperimen. Bentuk rancangan dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 

Pretest Treatment Posttest 

Y1 X Y2 

Keterangan: 
Y1     : Pretest (Kemampuan bahasa anak sebelum diberi 

treatment) 
Y2     : Posttest (Kemampuan bahasa anak sesudah diberi 

treatment) 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan lokasi dan pelaksanaan penelitian ini 

menggunakan teknik untuk pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan 

menggunakan lembar observasi (pengamatan). Observasi yang 

dilakukan adalah pada saat anak bermain sambil belajar. 

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap 

sampel yang diteliti di TK Nergeri Pembina III Kota 

Pekanbaru.  

 

D. Teknik Analisis Data dan Rancangan Pengujian 

1. Pretest 

Sebelum pelaksanaan pelatihan terlebih dahulu 

dilakukan pengukuran awal (Pretest). Pretest dimaksudkan 

untuk mengetahui kemampuan bahasa anak. Hasil pretest 

akan dibandingkan dengan hasil posttest setelah perlakuan 

diberikan. Pretest dilaksanakan pada saat kegiatan 

pembuka.  

2. Pelaksanaan Eksperimen 

Eksperimen pemberian musik dan lagu sebagai 

media pembelajaran dilakukan pada anak usia 4-5 tahun di 

TK Pembina III, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

Eksperimen dilakukan pada kegiatan inti pembelajaran anak 

usia dini. Pada kegiatan ini, anak diberikan tentang Musik 

dan Lagu. 
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3. Posttest 

Posttest akan dilakukan setelah eksperimen selesai 

dilaksanakan yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

eksperimen benar-benar ada pengaruh efektifitas musik dan 

lagu terhadap meningkatkan kemampuan bahasa anak. 

Posttest dilakukan pada kegiatan penutup pembelajaran 

anak pada hari eksperimen dilaksanakan.  

 

4. Teknik Analisis Data 

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan 

uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

Setelah memenuhi prasyarat maka data dianalisis. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

t. Teknik ini sesuai dengan metode eksperimen yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2009). Adapun rumusnya 

adalah sebagai berikut:  

t = 
Md

�∑(xd)2

𝑁(𝑁−1)

 

Keterangan:  
Md = Mean dari devisiasi (d) antara posttest dan pretest 
Xd = Perbedaan deviasi dengan mean deviasi (d-Md)  
Df = atau db adalah N-1 
N = Banyaknya subjek penelitian 
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5. Kriteria Keberhasilan Penelitian tentang Kemampuan 

Bahasa 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

efektifitas musik dan lagu terhadap kemampuan bahasa 

dapat dihitung dengan rumus gain menurut David E. 

Meltzer (Yanti Herlanti, 2014) sebagai berikut: 

 

N- Gain = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

 X 100% 

Keterangan: 
G  = Selisih antara nilai pretest dan posttest 
Pretest  = Nilai sebelum eksperimen 
Posttest  = Nilai setelah dilakukan eksperimen 

 

Mengutip pendapat Suharsimi Arikunto (2010), 

peneliti menetapkan kriteria penilaian kemampuan bahasa 

pada anak sebagai berikut: 

76% - 100% : Tergolong sangat tinggi (BSB) 

56% - 75% : Tergolong tinggi (BSH) 

41% - 55% : Tergolong cukup tinggi (MB) 

40% kebawah : Tergolong rendah (BB) 
 

Kriteria Penilaian: 

BB :  Belum berkembang, apabila anak belum mau 

melakukan    kegiatan yang diberikan oleh guru 

secara keseluruhan. Anak mendapat skor 1. 
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MB :  Mulai berkembang, apabila anak mau melakukan 

kegiatan yang diberi oleh guru akan tetapi anak 

belum melakukan kegiatan dengan benar. Anak 

mendapat skor 2. 

BSH  :  Berkembang sesuai harapan, apabila anak telah 

mampu melakukan kegiatan yang telah diberikan 

oleh guru. Anak mendapat skor 3. 

BSB  :  Berkembang sangat baik, apabila anak melakukan 

semua kegiatan yang diberikan oleh guru secara 

keseluruhan dengan baik dan benar. Anak 

mendapat skor 4.        
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan sangat penting dalam sebuah penelitian 

kuantitatif karena segala sesuatu harus dikaji secara matang 

sebelum turun ke lapangan penelitian, mulai dari kajian teoretis, 

karakteristik populasi dan sampel, dafinisi operasional variabel, 

rancangan perlakuan, pedoman observasi atau instrumen pretest 

dan posttest, dan teknik analisis data yang tepat dan memenuhi 

syarat sehingga kesimpulan yang diambil benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini telah 

dipersiapkan dengan matang dalam segala aspek yang 

dimaksud, sehingga hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disajikan berikut ini sesuai judul penelitian: Efektifitas Musik 

dan Lagu untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada anak 

usia 4-5 tahun. 

 

B. Gambaran Kemampuan Bahasa Pada Anak Sebelum 

Perlakuan (Pretest) 

Berdasarkan pretest yang dilakukan pada anak usia 4-5 

Tahun Di TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru, dengan cara 

observasi langsung ke lapangan, maka diperoleh gambaran 

kemampuan bahasa pada anak sebagaimana terlihat pada tabel 

4.1 di bawah ini: 
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Tabel 4.1 Deskripsi Data Hipotetik dan Empirik Pretest 
Kemampuan Bahasa pada Anak usia 4-5 Tahun di TK Negeri 

Pembina III Kota Pekanbaru 
 

SKOR Aspek Data Kemampuan Bahasa 
Anak 

Xmin Xmax Mean SD 
Hipotetik 8 32 20 4 
Empirik 13 21 15,87 2,419 
Persentase (%)  65,625%   

Sumber : Data Olahan Skor Pretest (Lampiran 2) 

 

Dari Tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa kemampuan 

bahasa pada anak usia 4-5 tahun di TK Negeri Pembina III 

Kota Pekanbaru berdasarkan skor pretest adalah sebesar 

65,625% (perbandingan skor empirik dan skor ideal/hipotetik). 

Dari skor pretest menunjukkan kemampuan awal menyimak 

pada anak berada pada kategori baik. Ini adalah gambaran skor 

pretest kemampuan bahasa pada individu anak yang memiliki 

nilai tertinggi dan terendah. Namun, gambaran kemampuan 

bahasa pada seluruh anak sebagai subyek penelitian dapat 

dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini. 
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Tabel 4.2 Distribusi Data Hasil Pretest Kemampuan Bahasa  

pada Anak 

No Kategori Skor F Persentase(%) 

1 Tinggi X > 24 0 0 

2 Sedang 16 < X < 
24 6 37,50 

3 Rendah X < 16 10 62,50 

Jumlah 16 100 
Sumber : Data Olahan Skor Pretest (Lampiran 2) 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 di atas, diperoleh 

gambaran kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun di TK 

Negeri Pembina III Kota Pekanbaru, dari 16 orang anak, 

terdapat 6 anak (37,50%) yang berada pada kategori sedang, 10 

orang anak (62,50%) yang berada pada kategori rendah, 

sedangkan tidak ada anak yang berada pada kategori tinggi. 

Jadi, berdasarkan skor pretest dapat dinyatakan bahwa 

kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun yang diteliti, 

sebagian besar berada pada kategori rendah.  

Gambaran lebih rinci kemampuan bahasa pada anak usia 

4-5 tahun di TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru 

berdasarkan pretest untuk setiap indikator dapat disajikan pada 

tabel 4.3 di bawah ini. Pada tabel berikut menggambarkan 

realitas perkembangan kemampuan bahasa pada anak dilihat 

dari delapan indikator dalam kategori BB (belum berkembang), 
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MB (mulai berkembang), BSH (berkembang sesuai harapan), 

dan BSB (berkembang sangat baik). 

 

Tabel 4.3 Deskripsi Data Hasil Pretest Indikator Kemampuan 
bahasa pada Anak Usia 4-5 Tahun, di Negeri Pembina III  

Kota Pekanbaru 
No Indikator Skor 

Akhir 
Skor 
Ideal 

% Kriteria 

1. Anak dapat 
membedakan dan 
menirukan kembali 
bunyi yang 
dibunyikan atau 
suara 

40 
 

64 62,50 BSH 

2. Anak dapat 
membedakan kata-
kata  dan 
menyebutkan 
kembali perkataan 
yang didengar 

35 64 54,69 MB 

3. Anak dapat 
mendengar dan 
memberi  arahan 
dalam gerakan 
musik dan lagu  

36 64 56,25 BSH 

4. Anak dapat 
mendengar nyanyian 
melalui CD/kaset 
pengalaman/kejadian 
secara sederhana 
dengan urut 

32 64 50 MB 

5. Anak dapat 
menyebutkan 
perkataan dengan 
jelas, menggunakan 
intonasi dan jeda 

32 64 50 MB 
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yang tepat dan jelas. 

6. Anak dapat 
menyebut perkataan 
dan rangkaian kata 
yang berirama. 

28 64 43,75 MB 

7. Anak dapat 
menunjukkan dan 
menyebutkan 
gerakan-gerakan 

27 64 42,19 MB 

8. Anak dapat memberi 
ucapan selamat, 
terima kasih, 
bermaafan, bercerita 
tentang tema yang 
mereka lakukan 
semalam atau apa 
yang mereka lihat 
waktu perjalanan ke 
sekolah. 

24 64 37,50 BB 

 Jumlah 254 512 396,88  
 Rata-rata 31,75 64 49,61 MB 

Sumber : Data Olahan Skor Pretest (Lampiran 2) 

 
Berdasarkan data pada Tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa 

dari 8 indikator kemampuan bahasa yang diukur sebelum 

perlakuan (pretest) pada anak usia 4-5 tahun di TK Negeri 

Pembina III Kota Pekanbaru, ada 2 indikator (urut 1 & 3) 

berada pada kategori Berkembang sesuai Harapan (BSH), ada 5 

indikator (urut 2,4,5,6,7) berada kategori mulai berkembang 

(MB); dan ada 1 indikator (urut 8) berada pada kategori belum 

berkembang (BB) dan tidak ada anak yang berada pada 

kategori berkembang sangat baik (BSB). Bagaimanakah 
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perubahan yang akan terjadi menurut indikator kemampuan 

bahasa pada anak usia 4-5 tahun, maka peneliti mencoba untuk 

memberikan perlakuan memanfaatkan musik dan lagu pada 

pembelajaran di TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru. 

Adapun hasil perlakuan yang diberikan pada anak usia 4-5 

tahun di TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru dapat dilihat 

pada sajian data posttest berikut ini. 

 

C. Gambaran Kemampuan Bahasa Pada Anak Setelah 

Perlakuan 

Setelah diberikan perlakuan dengan memanfaatkan musik 

dan lagu pada pembelajaran di TK Negeri Pembina III Kota 

Pekanbaru, diperoleh hasil kemampuan bahasa pada anak 

berdasarkan hasil posttest sebagaimana tergambar pada tabel 

4.4 di bawah ini.  

Tabel 4.4 Deskripsi Data Hipotetik dan Empirik Posttest 
Kemampuan Bahasa Pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK Negeri 

Pembina III Kota Pekanbaru 
 

SKOR Aspek Data Kemampuan Bahasa Anak 

Xmin Xmax Mean SD 

Hipotetik 8 32 20 4 

Empirik 17 29 21,50 3,521 

Persentase (%)  90,625%   
Sumber: Data Olahan Skor Posttest (Lampiran 3) 
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Dari Tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan 

bahasa pada anak usia 4-5 tahun di TK Negeri Pembina III 

Kota Pekanbaru berdasarkan skor posttest (setelah diberikan 

perlakuan) adalah sebesar 90,625% (perbandingan skor empirik 

dan ideal/hipotetik). Gambaran skor posttest menunjukkan 

kemampuan bahasa pada anak yang diteliti berada kategori 

sangat baik. Ini adalah gambaran kemampuan bahasa pada 

invidu anak yang memiliki nilai tertinggi dan terendah. 

Adapun, gambaran kemampuan bahasa pada seluruh anak 

sebagai subyek penelitian setelah diberikan perlakuan dapat 

dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini. 

 

Tabel 4.5 Deskripsi Data Hasil Posttest Kemampuan bahasa 

pada Anak 

No Kategori Skor F Persentase(%) 

1 Tinggi X > 24 3 18,75 

2 Sedang 16 < X 
< 24 13 81,25 

3 Rendah X < 16 0 0 

Jumlah 16 100 
Sumber : Data Olahan Skor Posttest (Lampiran 3) 

 

Berdasarkan isi Tabel 4.5 di atas, diperoleh gambaran 

kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun di TK Negeri 

Pembina III Kota Pekanbaru dari 16 anak, setelah diberikan 

perlakuan, dimana terdapat 3 orang anak (18,75%) berada pada 
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kategori tinggi dan 13 orang anak (81,25%) berada pada 

kategori sedang, dan tidak ada (0%) anak yang berada pada 

kategori rendah. Jadi, berdasarkan skor posttest pada tabel 4.5 

di atas menunjukkan ada pergeseran kategori kemampuan 

bahasa pada anak usia 4-5 tahun dari sebelum ke sesudah 

diberikan perlakuan dengan memanfaatkan musik dan lagu 

dalam pembelajaran PAUD di TK Negeri Pembina III Kota 

Pekanbaru. 

Gambaran lebih rinci kemampuan bahasa pada anak usia 

4-5 tahun di TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru 

berdasarkan posttest untuk tiap indikator dapat disajikan tabel 

4.6 di bawah ini. 

 
Tabel 4.6 Deskripsi Data Hasil Posttest Indikator Kemampuan 

bahasa pada Anak Usia 4-5 Tahun, di Negeri Pembina III  
Kota Pekanbaru 

 
No Indikator Skor 

Akhir 
Skor 
Ideal 

% Kriteria 

1. Anak dapat 
membedakan dan 
menirukan kembali 
bunyi yang dibunyikan 
atau suara 

54 
 

64 84,38 BSB 

2. Anak dapat 
membedakan kata-kata  
dan menyebutkan 
kembali perkataan 
yang didengar 

49 64 76,56 BSB 
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3. Anak dapat 
mendengar dan 
memberi  arahan 
dalam gerakan musik 
dan lagu  
 

45 64 70,31 BSH 

4. 
Anak dapat 
mendengar nyanyian 
melalui CD/kaset 
pengalaman/kejadian 
secara sederhana 
dengan urut 

41 64 64,06 BSH 

5. Anak dapat 
menyebutkan 
perkataan dengan 
jelas, menggunakan 
intonasi dan jeda yang 
tepat dan jelas. 

43 64 67,19 BSH 

6. Anak dapat menyebut 
perkataan dan 
rangkaian kata yang 
berirama. 

40 64 62,50 BSH 

7. Anak dapat 
menunjukkan dan 
menyebutkan gerakan-
gerakan 

40 64 62,50 BSH 

8. Anak dapat memberi 
ucapan selamat, terima 
kasih, bermaafan, 
bercerita tentang tema 
yang mereka lakukan 
semalam atau apa 
yang mereka lihat 
waktu perjalanan ke 
sekolah. 

32 64 50,00 MB 

 Jumlah 312 512 568,75  
 Rata-rata 72,89 64 67,19 BSH 
Sumber : Data Olahan Skor Posttest (Lampiran 3) 
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Berdasarkan data pada tabel 4.6 di atas, terlihat bahwa dari 

8 indikator kemampuan bahasa yang diukur (posttest) pada 

anak usia 4-5 tahun di TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru, 

ada 1 indikator (urut 8) berada kategori mulai berkembang 

(MB); dan ada 5 indikator (urut 3, 4, 5, 6 dan 7) berada pada 

kategori berkembang sesuai harapan (BSH), ada 3 anak (urut 1 

& 2) yang berada pada kategori berkembang sangat baik (BSB) 

dan tidak ada anak yang berada pada kategori belum 

berkembang (BB). Dengan demikian, melalui pemanfaatan 

musik dan lagu dalam pembelajaran PAUD di TK Negeri 

Pembina III Kota Pekanbaru terlihat ada perubahan kearah 

positif terhadap kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data perbandingan pretest 

dan posttest kemampuan bahasa anak usia 4-5 tahun di TK 

Negeri Pembina III Kota Pekanbaru berikut ini. 

 

D. Perbandingan Kemampuan bahasa pada Anak Usia 4-5 

Tahun 

Perbandingan kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 

tahun sebelum diberikan perlakuan (pretest) dan setelah 

diberikan perlakuan (posttest) di Negeri Pembina III Kota 

Pekanbaru, dapat dilihat dengan jelas pada Tabel 4.7 dan grafik 

1 di bawah ini. 
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Tabel 4.7 Deskripsi Data Hasil Pretest dan Posttest 
Kemampuan Bahasa Pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK Negeri 

Pembina III Kota Pekanbaru 
 

No Kategori Rentang 
Skor 

Pretest Posttest 
F % F % 

1 Tinggi X > 24 0 0 3 18,75 

2 Sedang 16 < X > 
24 6 37,5 13 81,25 

3 Rendah X < 16 1
0 62,5 0 0 

  Jumlah 1
6 100 16 100 

Sumber : Data olahan Skor Pretest (Lampiran 4) 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.7 di atas dapat diperjelas 

lagi dengan gambar 1 grafik di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 1. Perbandingan Skor Pretest dan Posttest Kemampuan 

Bahasa Pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK Negeri Pembina III 
Kota Pekanbaru 
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Diagram Perbandingan 

Tinggi X > 24
Sedang 16 < X > 24
Rendah <16



 
Berdasarkan Tabel 4.7 dan Gambar 1 di atas, terdapat 

perubahan positif pada grafik kemampuan bahasa anak melalui 

pemanfaatan musik dan lagu pada anak usia 4-5 tahun di TK 

Negeri Pembina III Kota Pekanbaru. Artinya, grafik 

kemampuan bahasa anak kategori rendah pada pretest nihil 

pada posttest, grafik kategori sedang pada pretest meninggi 

pada grafik posttest, dan grafik kategori tinggi nihil pada 

pretest dan ada pada posttest. Hal tersebut menunjukkan adanya 

dampak positif (efektifitas) pemanfaatan musik dan lagu 

terhadap kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun. 

 

E. Uji Hipotesis 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan pada 

bagian pendahuluan laporan penelitian ini, maka hipotesis yang 

akan diuji melalui hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Ho :  Tidak ada efektifitas pemanfaatan musik dan lagu 

untuk meningkatkan kemampuan  menyimak pada anak 

usia 4-5 tahun di TK Negeri Pembina III Kota 

Pekanbaru. 

Ha :  Ada efektifitas pemanfaatan musik dan lagu untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 

tahun di TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru. 
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Uji hipotesis di atas dilakukan dengan teknik statistik uji 

beda sebelum dan sesudah perlakuan pada satu kelompok anak 

usia 4-5 tahun dengan menggunakan program aplikasi SPSS18. 

Berdasarkan olah data statistik (terlampir) diketahui 

bahwa data pretest dan posttest berdistribusi normal dan 

homogen. Selanjutnya, data uji beda prestest dan posttest dapat 

disajikan pada tabel 4.8 di bawah ini. 

 

Tabel 4.8 Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t 
d
f 

Sig. 
(2-

taile
d) 

M
ea
n 

Std. 
Dev
iatio

n 

Std. 
Err
or 

Mea
n 

95% 
Confid
ence 

Interva
l of the 
Differe

nce 
Lo
we
r 

Up
pe
r 

Pair 
1 

sebelu
m - 
sesuda
h 

-
5,
6
2
5 

1,50
0 

,375 -
6,4
24 

-
4,8
26 

-
15,
00
0 

1
5 

,000 

 

Berpatokan pada kriteria: jika indeks thitung lebih besar dari 

indeks ttabel (db 15), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sebalik, 

jika indeks thitung lebih kecil dari indeks ttabel (db 15), maka Ho 
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diterima dan Ha ditolak. Kemudian, jika indeks hitung 

signifikansi lebih kecil dari 0,05, berarti indeks thitung signifikan. 

Artinya, ada perbedaan yang berarti antara pretest dan posttest 

kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun sebagai dampak 

perlakuan pemanfaatan musik dan lagu pada pembelajaran 

PAUD di TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui indeks thitung 

adalah 15,000, sedangkan indeks ttabel (df = n - 1, df = 16 – 1 = 

15) (5%). Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, ternyata 

indeks thitung lebih besar dari indeks ttabel (15,000 > 2,131). Oleh 

karena itu, Ho ditolak dan Ha diterima. Demikian juga, indeks 

signifikasi hasil hitung menujukkan angka 0,00 lebih kecil dari 

0,05. Artinya. ada perbedaan yang berarti dan nyata antara 

pretest dan posttest kemampuan bahasa setelah diberi pelakuan 

berupa pemanfaatan musik dan lagu dalam pembelajaran 

PAUD pada anak usia 4-5 tahun di TK Negeri Pembina III 

Kota Pekanbaru. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini 

adalah bahwa ada efektifitas pemanfaatan musik dan lagu untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun di 

TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru. 
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F. Efektifitas Pemanfaatan Musik dan Lagu untuk 

Meningkatkan Kemampuan Bahasa Pada Anak Usia 4-5 

Tahun di TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru. 

Efektivitas perlakuan dalam penelitian ini akan diketahui 

dari hasil hitung berdasarkan rumus N-Gain yakni selisih antara 

nilai pretests dan posttest. Seberapa besar efektifitas 

pemanfaatan alat permainan edukatif (APE) bahan lokal untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun di 

TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru, dihitung dengan 

menggunakan rumus N-Gain sebagai berikut: 

𝐺 =
𝑃𝑜𝑠𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

Skor Maksimal − 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 x100% 

 

𝐺 =
344− 254
512− 254 x100% 

 

𝐺 =
90

258 x100% 

 

𝐺 = 34,89% 

 

Berdasarkan hasil hitung N-gain di atas, diketahui bahwa 

besar efektifitas pemanfaatan musik dan lagu untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia 5-6 tahun di 

TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru, adalah 34,89%. 

Artinya, pemanfaatan musik dan lagu efektif dapat 
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meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun di 

TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru sebesar 34,89%. Hal 

ini juga berarti bahwa kontribusi pemanfaatan musik dan lagu 

terhadap kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun tidak 

terlalu besar atau kategori sedang (34,89%), masih ada 

kontribusi faktor lain yang lebih besar sekitar 65,11% yang 

perlu diidentifikasi dan diteliti lebih lanjut. 

 

G. Pembahasan Hasil Penelitian 

Perkembangan bahasa pada anak usia dini, khususnya 

anak usia 4-5 tahun sangat penting diperhatikan melalui 

tindakan dan perlakuan pembelajaran yang tepat dan 

berkualitas. Berdasarkan Standar Nasional PAUD Nomor 58 

Tahun 2009 dan Nomor 137 Tahun 2014, aspek bahasa anak 

usia dini telah ditetapkan standar ketercapaian untuk usia 4-5 

tahun sebagai kriteria perkembangan bahasa sesuai harapan 

(BSH) pada anak usia dini. Bahasa adalah alat komunikasi 

dalam segala aspek kehidupan manusia sejak usia dini hingga 

usia lanjut. Apabila kemampuan bahasa pada anak terhambat 

atau tidak sesuai harapan maka dampak negatif akan terjadi 

pada tugas-tugas perkembangan anak, khususnya dalam 

penyelesaian tugas-tugas pembelajaran di PAUD. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada anak usia 4-5 

tahun di TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru, menunjukkan 

perkembangan kemampuan menyimak pada anak usia 4-5 
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tahun; sebagian besar hasil pretest (5/8 indikator) kemampuan 

bahasa pada anak dalam kategori mulai berkembang atau 

kemampuan bahasa anak yang belum berkembang (1/8 BB) 

sementara anak yang berada pada kategori berkembang sesuai 

harapan (2/8 BSH) dan berkembang sangat baik nihil (BSB). 

Indikator yang dimaksud adalah: 1. Anak dapat membedakan 

dan menirukan kembali bunyi yang dibunyikan atau suara, 2. 

Anak dapat membedakan kata-kata dan menyebutkan kembali 

perkataan yang didengar, 3. Anak dapat mendengar dan 

memberi  arahan dalam gerakan musik dan lagu, 4. Anak dapat 

mendengar nyanyian melalui CD/kaset pengalaman/kejadian 

secara sederhana dengan urut, 5. Anak dapat menyebutkan 

perkataan dengan jelas, menggunakan intonasi dan jeda yang 

tepat dan jelas, 6. Anak dapat menyebut perkataan dan 

rangkaian kata yang berirama, 7. Anak dapat menunjukkan dan 

menyebutkan gerakan-gerakan, dan 8. Anak dapat memberi 

ucapan selamat, terima kasih, bermaafan, bercerita tentang tema 

yang mereka lakukan semalam atau apa yang mereka lihat 

waktu perjalanan ke sekolah. 

Jadi, kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun  

berkaitan dengan gerak dan suara serta diri sendiri dan 

lingkungan sosial paling dekat berkembang dengan baik, 

bahkan sangat baik. Oleh karena itu, guru PAUD lebih 

menfokuskan pada segi kebahasaaan atau keaksaraan dan 

keterampilan berbahasa itu sendiri sebagaimana tercermin 
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dalam indikator kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun 

hasil pretest dalam penelitian ini. 

Kalau dibandingkan dengan hasil penelitian 

eksperimen dengan memberikan perlakuan tertentu untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun, 

maka hasil posttest menunjukkan fakta penelitian bahwa 

seluruh indikator yang diukur berada pada kategori BSH dan 

BSB (baik dan sangat baik). Berarti, perlakuan yang diberikan 

dalam penelitian ini sudah efektif untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa anak usia 4-5 tahun. Adapun, besar 

kontribusi hasil perlakukan memang belum begitu besar, 

berada dalam kategori sedang (34,89%). Artinya, pemanfaatan 

musik dan lagu hanya berkontribusi terhadap kemampuan 

bahasa pada anak usia 4-5 tahun sebesar (34,89%). Berarti, ada 

faktor lain yang berkontribusi lebih besar sekitar 65,11% 

terhadap peningkatan kemampuan bahasa anak usia 4-5 tahun. 

Implikasinya, jika ingin meningkatkan kemampuan bahasa 

pada anak usia 4-5 tahun lebih optimal lagi, maka disamping 

memanfaatkan musik dan lagu, perlu dilakukan penelitian 

eksperimen dalam konteks pembelajaran di PAUD melalui 

permainan dan kegiatan nyata yang menyenangkan anak 

dengan alat permainan edukatif dan sumber belajar yang 

berasal dari lingkungan sekitar anak dan lingkungan sekitar 

PAUD. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada 

bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sebagian besar kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun 

sebelum diberikan perlakuan (treatment) pemanfaatan musik 

dan lagu di TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru dalam 

kategori sedang dan rendah. Dari 8 indikator yang diukur, 5 

indikator dalam kategori mulai berkembang (MB), 2 

indikator berada pada kategori berkembang sesuai harapan 

(BSH), 1 indikator berada pada kategori belum berkembang 

(BB), dan tidak ada indikator yang berada dalam kategori 

BSB. 

2. Sesudah diberikan perlakuan (treatment) musik dan lagu di 

TK Negeri Pembina III Kota Pekanbaru ternyata sebagian 

besar indikator yang diukur (posttest) berada pada kategori 

BSH dan BSB (baik dan sangat baik), dan satu indikator 

berada pada kategori mulai berkembang (MB). Berarti ada 

perubahan kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun dari 

sebelum dan sesudah perlakuan diberikan dalam penelitian. 

3. Efektivitas musik dan lagu untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa pada anak usia 4-5 tahun di TK Negeri Pembina III 

Kota Pekanbaru kategori sedang (34,89%). Implikasinya, jika 
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ingin meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 

tahun lebih optimal, maka disamping memanfaatkan musik 

dan lagu, perlu dilakukan modifikasi musik dan lagu melalui 

penelitian eksperimen yang lebih banyak lagi. Karena faktor 

lain masih tersisa 65,11% yang diduga berkontribusi terhadap 

usaha peningkatan kemampuan bahasa anak usia 4-5 tahun di 

PAUD. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian ini, 

maka untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia 

4-5 tahun perlu dilakukan hal-hal berikut: 

 

1. Penyelenggara PAUD/TK 

Mendorong guru PAUD untuk melakukan penelitian 

eksperimen dan PTK secara kolaboratif dengan dosen PAUD 

di perguruan tinggi terjangkau untuk mengoptimalkan 

kemampuan bahasa pada anak usia dini, khususnya anak usia 

4-5 tahun melalui kemitraan dan program bersama setiap 

tahun pembelajaran. Karena masih banyak faktor lain belum 

terungkap secara ilmiah yang berkontribusi terhadap aspek 

perkembangan bahasa dan aspek-aspek lainnya dari diri anak 

usia dini. 
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2. Bagi Guru 

Mengembangkan kreativitas guru untuk pemanfaatan 

musik dan lagu dengan melakukan penelitian eksperimen 

secara mandiri atau kolaboratif dengan pihak mana yang bisa 

bekerja sama. Karena, hasil penelitian ini menunjukkan 

kontribusi sedang (34,89%) pemanfaatan musik dan lagu 

terhadap kemampuan bahasa pada anak usia 4-5 tahun. 

Berarti, masih banyak alternatif musik dan lagu yang bisa 

dimodifikasi atau rekayasa untuk pembelajaran di PAUD. 

 

3. Bagi Pengawas dan Kepala Sekolah 

Sesuai tugas pokok dan fungsi pengawas dan kepala 

sekolah (PAUD) dalam bidang supervisi akademik, perlu 

difokuskan lagi dalam pembinaan pemanfaatan musik dan 

lagu dengan memotivasi dan membimbing secara teknis 

usaha pengembangan musik dan lagu melalui penelitian 

ilmiah 
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