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 Bagi anak, bernyanyi dan menikmati lagu merupakan kesenangan 

tersendiri. Dunia anak yang identik dengan bermain dan bergembira kadang 

menuntut pemikiran bagaimana membuat anak senang, salah satunya melalui 

Lagu. Melalui lagu, anak dapat memiliki perbendaharaan kata. Selain itu lagu 

memberikan cara yang menyenangkan dalam mengenal kosakata sehingga mudah 

melekat dalam ingatan dan sulit untuk dilupakan. Tujuan penelitian ini untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata dan meningkatkan aktifitas pada anak di TK 

Kemala Bhayangkari 17 Banjarnegara dengan cara penggunaan media lagu anak 

diharapkan tujuan penelitian ini dapat dicapai. 

 Pendekatan penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakan di TK Kemala Bhayangkari 17 

Banjarnegara pada bulan Agustus 2009. Subjek penelitian siswa kelas A3 yang 

berjumlah 20 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:  

dokumentasi, observasi dan tes. Teknik analisis data digunakan untuk menentukan 

peningkatan penguasaan kosakata digunakan tes yang diujikan setelah tindakan 

dibandingkan pemberian materi sebelum menggunakan metode lagu digunakan 

skala likert dengan empat pilihan yaitu baik, cukup dan kurang terhadap 12 aspek 

guru, 20 aspek peningkatan kosakata dan 20 aspek peningkatan aktifitas siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

penggunaan metode lagu (bernyanyi) dapat : meningkatkan penguasaan kosakata 

dan aktifitas siswa kelas A3 TK Kemala Bhayangkari 17 Banjarnegara tahun 

ajaran 2009/2010. Terbukti dari 20 siswa yang aktifitasnya kurang baik pada 

kegiatan pra siklus dengan rerata skor 1,98 mengalami peningkatan pada akhir 

siklus II menjadi 3,27 dan meningkatkan kemampuan kosakata siswa kelas A3 TK 

Kemala Bhayangkari 17 Banjarnegara tahun ajaran 2009/2010. Terbukti adanya 

peningkatan presentase ketuntasan belajar siswa dari 40% pada kegiatan pra siklus 

menjadi 75% pada standar presentase 75% yaitu kualifikasi baik pada kegiatan 

akhir siklus II. 

Saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah 1) media 

lagu model dapat digunakan untuk meningkatkan penguasaan kosakata pada anak 

usia dini; 2) media lagu model dapat digunakan untuk meningkatkan aktifitas pada 

anak usia dini; 3) kepada para guru-guru khususnya guru kesenian dapat 

menggunakan media lagu dalam proses penyampaian pembelajaran berbahasa 

khususnya pada anak usia dini; 4) bernyanyi dapat  digunakan guru untuk melatih 

anak usia dini agar dapat mengekspresikan diri sehingga aktifitas anak 

berkembang. 

 

 


