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UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA 

DALAM PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA GAMBAR 

PADA KELOMPOK A TK ABA GONDANG KLATEN 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

ABSTRAK 

 

Yeni Kurniawati, A53B090273, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 

Fakutlas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2012, 136 halaman 

 

Penelitian ini menitik beratkan pada masalah rendahnya kemampuan 

keterampilan berbicara anak. Dimana masih banyak anak yang belum mampu 

mengucapkan artikulasi/pengucapan kata yang tepat, menjawab pertanyaan, 

bercerita didepan kelas dengan bahasanya sendiri. Dalam penelitian ini tujuan 

yang akan dicapai adalah meningkatkan keterampilan berbicara dalam 

pembelajaran melalui media gambar pada kelompok A TK ABA Gondang 

Kabupaten Klaten Tahun 2012/2013. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas yang dilaksanakan TK ABA Gondang, subyek penelitian adalah 

anak TK ABA Gondang yang berjumlah 20 anak yang terdiri dari 13 anak laki-

laki dan 7 anak perempuan dan guru. Metode pengumpulan data melalui 

observasi, dokumentasi dan wawancara. Tehnik analisis data melalui tiga tahap 

antara lain reduksi data, display data, dan penyimpulan. Trianggulasi merupakan 

tehnik untuk validasi data. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan media 

gambar prosentase keterampilan berbicara anak meningkat dari siklus I 67,3% 

menjadi 84,6% pada siklus II. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian 

ini anak berani mengungkapkan idea atau gagasan sendiri karena memiliki 

perbendaraan kata yang banyak. 

 

Kata kunci : Ketrampilan berbicara ,media gambar 
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PENDAHULUAN 

 

Berbicara merupakan pengembangan bahasa yang menjadi salah satu 

bidang yang perlu dikuasai anak TK. Pada anak TK hal-hal yang perlu diberikan 

adalah berbagai rangsangan yang dapat meningkatkan perkembangan bahasa 

anak, sehingga dengan pemberian rangsangan yang tepat maka bahasa anak dapat 

tercapai secara optimal. Keterampilan bahasa mempunyai empat komponen yang 

terdiri dari keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut memiliki 

hubungan yang saling terkait satu sama lain, yang merupakan satu kesatuan. 

Keempat keterampilan di atas perlu dilatih dan diberikan  pada anak TK karena 

dengan kemampuan berbahasa anak akan belajar berkomunikasi dengan orang 

lain serta melatih keberanian anak untuk mengemukakan pendapatnya dengan 

bahasa yang dimilikinnya. 

Banyak anak TK sekarang yang dilatih membaca dan menulis saja, 

akan tetapi keterampilan berbicara kurang diperhatikan oleh guru. Hurlock (1990: 

13) menyatakan bahwa usia TK merupakan saat berkembang pesatnya penguasaan 

tugas pokok dalam berbicara yaitu menambah kosakata,  menguasai pengucapan 

kata dan mennggabungkan kata menjadi kalimat. Di TK ABA Gondan Klaten 

terutama dikelompok A, dimana pembelajaran untuk pengembangan keterampilan 

berbicara kurang, belum banyak yang tertarik terhadap materi yang diajarkan 

guru. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya kemampuan anak dalam 

mengungkapakan gagasan atau ide, memberikan jawaban dengan kalimat pendek 

ketika menjawab pertanyaan yang diajukan ibu guru karena perbendaharaan kata 

anak sedikit. Hal ini dikarenakan penggunaan metode yang belum tepat, guru 

belum sepenuhnya menggunakan media atau alat peraga, untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara dengan metode tanya-jawab. Tanya jawab merupakan cara 

yang baik untuk berkomunikasi antar pribadi yang bisa mewujudkan bahasa 

resentif dan ekspresif. Kemampuan  bahasa resentif yaitu kemampuan menguasai 

dan mengolah kata baru dengan melihat media gambar yang obyeknya kelihatan 

nyata baik warna dan  bentuknya. 
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Untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak maka guru dapat 

menggunakan media sebagai salah satu sumber pembelajarannya. Media 

pembelajaran dapat memperluas penyajian pesan agar mudah dan tidak hanya 

bersifat dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Media pembelajaran 

berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan anak langsung 

berinteraksi dengan lingkungan nyata, anak belajar mandiri menurut kemampuan 

dan minat, dan anak juga lebih menjadi aktif. 

Fungsi media tidak hanya sebagai alat bantu menyampaikan pesan 

pengajar saja, akan tetapi media pembelajaran diharapkan mampu berinteraksi 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan anak sehingga timbul respon 

dan kesan yang mendalam. 

        Media gambar merupakan media yang banyak disukai dan menarik 

perhatian anak, dengan gambar proses pembelajaran bisa efektif karena sepanjang 

uraian yang disampaikan guru dapat dijelaskan hanya dengan satu gambar 

sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pembelajaran anak dan akan membantu 

anak mengenal suatu obyek yang belum di mengerti. Aristo Rahadi (2007), 

mengemukakan bahwa media atau foto adalah media yang paling umum dipakai 

dalam pembelajaran. Gambar dan foto memiliki sifat yang universal, mudah 

dimengerti, dan tidak terikat keterbatasan bahasa. Gambar dapat menghadirkan 

ilustrasi sesuai kenyatanya, misalnya dalam proses pembelajaran yang bertema 

binatang bisa mengenalkan jenis-jenis binatang seperti gajah, harimau, jerapah 

dan lain-lainya dengan menggunakan media gambar. 

Media pembelajaran yang baik akan mengaktifkan pembelajaran 

dalam memberikan tanggapan. Sehingga media yang cocok untuk anak TK adalah 

salah satunya media gambar. Media gambar akan dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara anak karena kelebihan-kelebihan di antaranya adalah: (a) 

dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih nyata, (b) media 

tersebut sudah dikenal dalam kehidupan anak, (c) media gambar mudah didapat 

dan murah harganya. Kelebihan media gambar dibanding dengan media lainya 

yaitu media gambar dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan 
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keterampilan berbicara anak kelompok A di Tk ABA Gondang dengan harapan 

adanya peningkatan keterampilan berbicara anak. 

Indikator penelitian yang relevan. Rasa mahasiswa UMS tahun (2010) 

yang berjudul”Upaya meningkatkan keterampilan Berbicara Dengan 

Menggunakan Media Gambar seri” memaparkan bahwa, pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar seri dapat meningkatkan keteramppilan berbicara, 

hal ini dapat dilihat dari nilai anak untuk keterampilan berbicara siklus I,II dan III 

menunjukkan adannya peningkatan, anak menjadi lancar dalam berbicara didepan, 

anak dapat berbicara dengan alur yang runtut dan mampu menggunakan bahasa 

indonesia dengan benar. 

Sri mahasiswa UMS tahun 2011 dalam penelitian yang 

berjudul”Penggunaan Media Gambar Animasi Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berbicara Anak TK Islam Sukoharjo” memaparkan bahwa penggunaan media 

animasi dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak. Hal  tersebut dapat 

dibuktikan dengan kemampuan anak dapat berbicara didepan kelas tanpa 

canggung, berani bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Kerangka penelitian Keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk 

menyampaikan pesan berupa pikiran, gagasan dan perasaan melalui bahasa lisan 

kepada orang lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara 

adalah faktor metode pembelajaran yang berhubungan dengan cara atau 

bagaimana mengajarkan berbicara pada anak Tk. Hipotesis merupakan dugaan 

sementara yang dianggap dapat dijadikan jawaban dari suatu permasalahan dan 

teori yang telah dikemukakan diatas dapat penulis rumuskan hipotesis yaitu: 

“Melalui penerapan media gambar dapat meningkatkan keterampilan berbicara.’’ 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kelompok A di TK ABA Gondang 

Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Penelitian secara keseluruhan 

dilakukan selama kurang lebih empat bulan yaitu bulan Agustus-November 2012. 

Subjek dalam penelitian ini adalah kelompok A TK ABA Gondang Kebonarum 

Klaten yang berjumlah 20 anak. Yang terdiri dari 13 anak laki-laki dan 7 anak 

perempuan. Peneliti memilih kelompok A dengan pertimbangan bahwa anak didik 
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pada kelompok ini memiliki kemampuan berbicara yang masih rendah.  

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan Siklus I pertemuan 1 dilaksanakan hari senin 

tanggal 08 Oktober 2012, pertemuan 2 dilaksanakan kamis 11 oktober 2012 siklus 

II pertemuan 1 senin 15 Oktober 2012 dan pertemuan 2 kamis 18 Oktober 2012.  

Prosedur penelitian adalah suatu rangkaian tahapan penelitian dari awal sampai 

akhir. Prosedur penelitian ini mencakup tahapan-tahapan yaitu: (1) Perencanaan 

tindakan (2) Pelaksanaan tindakan, (3) Pengamatan, (4) refleksi. Tahapan-tahapan 

dalam penelitian yaitu : Prasiklus, Sebelum dilaksanakan siklus yang telah 

direncanakan diatas, peneliti terlebih dahulu melakukan prasiklus. Prasiklus 

dilakukan oleh peneliti dengan mengobservasi awal untuk mengetahui keadaan 

awal anak didik kelas A. 

Prasiklus merupakan kegiatan observasi awal yang dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran yang sesungguhnya tentang keterampilan berbicara. 

Peneliti melakukan pelaksanaan penelitian secara kolaboratif antara kepala 

sekolah, guru kelas dan peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan 

pemahaman dan memperoleh kesepakatan dalam mengambil keputusan sehingga 

melahirkan kesamaan tindakan. Pada kegiatan prasiklus ini peneliti 

mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sehari-hari dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara. 

Siklus pertama yang terdiri dari empat kegiatan  sebagai berikut : 

a. Perencanaan Tindakan merumuskan alternatif tindakan yang akan dilaksanakan 

untuk meningkatan keterampilan berbicara. 

b. Menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara 

menggunakan media gambar. Rancangan tersebut akan disusun melalui RBP 

yang berisi tema yang sedang berlangsung. 

c. Memilih media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

sesuai tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan media gambar. 

d. Lembar Observasi, yang berguna mencatat segala kegiatan pembelajaran 

meningkatkan keterampilan berbicara dengan menggunakan media gambar 

yang berlangsung. 

e.  Membuat dan menyiapkan media pembelajaran. 
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f.  Membuat instrumen penelitian 

g. Pelaksanaan Tindakan. 

h. Pengamatan Hasil Tindakan Observasi 

i. Refleksi. 

Untuk melihat hasil tindakan dengan melihat kelemahan dan kelebihan 

maka diperlukan refleksi. Hasil refleksi digunakan untuk menentukan siklus 

selanjutnya sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian. Jika hasil setiap 

siklusnya tidak sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam setiap siklus 

maka bisa dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

Jenis data yang dikumpulkan yaitu data yang diambil dalam penelitian 

ini adalah meningkatkan keterampilan berbicara dalam pembelajaran melalui 

media gambar. Jenis data yang ditunjukan penelitian ini sebagai berikut, 

meningkatkan keterampilan berbicara dan pelaksanaan Pembelajaran media 

gambar. Dengan jumlah anak 20 anak terdiri dari 13 anak laki-laki dan 7 anak 

perempuan. Pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi untuk anak dan 

lembar observasi untuk guru. Lembar observasi untuk guru berisi tentang aspek 

pengamatan untuk guru yang mencakup pengembangan materi ajar, guru mampu 

menciptakan suasana aktif, menerapkan penggunaan media gambar, dan mampu 

memberi semangat kepada anak didik. Sedangkan lembar observasi untuk anak 

berisi beberapa indikator yang dijabarkan dalam beberapa butir amatan. 

Pedoman penyusunan lembar pengamatan peningkatan keterampilan 

berbicara yaitu sebagai berikut : 1) Menentukan indikator yang akan digunakan 

untuk mengetahui peningkatan keterampilan berbicara anak , 2) Menjabarkan 

indikator tersebut kedalam butir amatan yang menunjukkan pencapaian indikator 

yang dilakukan anak ketika melaksanakan kegiatan, 3) Menentukan deskreptor 

butir amatan dengan pemberian skor, 4) Membuat lembar observasi untuk 

mencatat hasil pengamatan setiap tindakan pengamatan di lembar observasi. 

Pencapaian Indikator akan tercapai jika peningkatan yang signifikan 

terhadap keterampilan berbicara anak meliputi pengembangan kosakata, 
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pengucapan, dan pembentukan kalimat sudah tercapai. Tehnik analisis data yang 

digunakan menerapkan tehnik triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Analisis data observasi untuk anak dalam penelitian ini akan dilakukan 

dalam beberapa tahap sebagai berikut : 

1. Memberi nilai pada setiap deskreptor yang dicentang sesuai ketentuan sebagai 

berikut : 

1) M= Mampu dengan skor 3, 

2) KM=Kurang Mampu dengan skor 2, 

3) TM=Tidak Mampu skor 1, 

Kemudian menjumlah skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan. 

2. Membuat tabulasi skor observasi peningkatan keterampilan berbicara anak 

terdiri dari nomor, nama anak, butir amatan, jumlah skor. 

3. Menghitung prosentase peningkatan keterampilan berbicara anak melalui media 

gambar: 

4. Prosentase pencapaian kemampuan: 

100% x 
maksimumskor Jumlah 

anak   tiapdicapaidapat  yangamatan skor Jumlah 
 

Skor maksimum = skor maksimum butir amatan x jumlah butir amatan 

Skor maksimum = 3 x 8 = 24 

Hasil prosentase diisikan pada tabel tabulasi pada kolom (%) 

5.Membandingkan hasil prosentase pencapaian pada setiap anak dengan 

prosentase keberhasilan pada setiap siklus yang telah ditentukan peneliti. 

Penelitian akan berhasil jika anak sudah mencapai prosentase yang telah 

ditentukan oleh peneliti pada setiap siklusnya. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1.  Tempat pelaksanaan penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di TK ABA Gondang. Taman 

Kanak-kanak ABA Gondang ini terletak di desa gondang, gondang, kecamatan 

Kebonarum Kabupaten Klaten. TK ABA Gondang berdiri sejak 25 April tahun 

1967. TK ABA Gondang ini milik yayasan Aisyiyah Gondang Cabang 

kebonarum. Letak Tk ABA Gondang cukup strategis karena berada ditengah-

tengah desa Gondang. 

2. Visi,Misi dan Tujuan TK ABA Gondang 

a. Visi : Mencetak generasi muslim yang kuat aqidahnya benar ibadahnya,    

mulia akhlaknya, cerdas akhlaknya dan tangguh hidupnya menuju era 

masa depan. 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berdasarkan al-quran dan 

sunah. 

2) Sistem pembelajaran yang mengembangkan multiple intelegen didukung 

oleh tenaga-tenaga pendidik yang berpengalaman, familier dan ahli dalam 

bidangnya. 

3) Kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan anak dengan 

menguatkan aspek perkembangan anak yaitu: nilai-nilai moral dan agama, 

fisik motorik kognitif, bahasa, dan sosial emosional. 

4) Memberikan pembelajaran yang aktif, kreatif efektif dan menyenangkan. 

3. Tujuan 

1)  Membekali anak didik untuk berlatih hidup mandiri. 

2) Membangun perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial 

emosional. Serta pengembangan diri yang searah dengan 

perkembangan anak. 

3) Mengenalkan anak dengan baca tulis dan hitung dengan metode. 

belajar seraya bermain dalam bermain seraya belajar. 

4) Mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan 

selanjutnya. 
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4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana di TK ABA Gondang terdiri dari:ruang kantor, 

Ruang kelas, Kamar mandi, ruang bermain didalam dan diluar kelas. Alat 

permainan ada walaupun tidak lengkap. Keadaan guru terdiri dari 1 kepala 

sekolah yang sudah PNS dan 3 guru wiyata Bakti. Jumlah anak kelas A ada 20 

anak, dan kelas B ada 20 anak. Usia anak kelas B rata-rata 5-6 tahun. Anak 

didik rata-rata dari keluarga menegah kebawah, yaitu petani, pedangang, dan 

buruh. 

 

5. Prasiklus 

Data-data kemampuan awal yang akan dipaparkan ini diperoleh dari 

observasi yang sudah dilakukan sebelum penelitian. Observasi lapangan 

dilakukan pada saat proses pembelajaran, yang bertujuan untuk mengetahui 

kondisi anak pada waktu mengikuti pelajaran serta mengetahui kekurangan-

kekurangan dari guru saat menyampaikan materi pelajaran. 

Hasil observasi awal didapatkan fakta-fakta sebagai berikut, bahwa 

keterampilan berbicara anak kelas A masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan hasil rata-rata keterampilan berbicara anak satu kelas hanya 53,8%% (2 

anak dari 20 anak yang terampil berbicara). Hasil prosentase diatas belum 

memenuhi ketuntasan minimal yaitu 60 %. 

Berdasarkan wawancara kolaboratif dapat disimpulkan bahwa 

rendahnya tingkat kemampuan keterampilan berbicara anak disebabkan karena 

penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional, dalam 

menyampaikan pembelajaran gurur kurang kreatif, pelaksanaan pembelajaran 

kurang menarik. Untuk meningkatkan kemampuan keterampilan berbicara, 

guru dan peneliti sepakat untuk menggunakan media gambar. 

 

6. Siklus I 

Perencanaan Tindakan 

Perencanaan kegiatan dilaksanakan pada Senin, 08 Oktober 2012. 

Pada kegiatan perencanaan ini peneliti berdiskusi dengan guru terutama 
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tentang hal-hal yang akan dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan tindakan 

siklus I. Peneliti menyamakan persepsi dengan guru mengenai penelitian yang 

akan dilakukan, 

Peneliti mengusulkan diterapkannya penggunaan media gambar untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara anak, Peneliti mengusulkan perencanaan 

berupa RBP dan guru menyetujuinya, Peneliti mengusulkan observasi sebagai 

instrumen pokok penelitian kemampuan berbicara anak dengan menggunakan 

media gambar, Menentukan jadwal pelaksanaan tindakan. Alokasi waktu 

disetiap pertemuan + 60 menit. Adapun tindakan di siklus I akan dilaksanakan 

2x pertemuan. Pertemuan pertama pada hari Senin 08 Oktober 2012, 

pertemuan kedua hari kamis 11 Oktober 2012. Dimulai pada pukul 08.00 

sampai 09.00. Pelaksanaan pembelajaran pada tindakan siklus I adalah : 

Pada pertemuan pertama peneliti dan guru memasuki ruang kelas 

tempat anak-anak belajar, kemudian peneliti memulai kegiatan awal dengan 

berdoa, salam pembuka, dan bernyanyi lagu “Pergi ke Kebun Binatang”, 

sambil tepuk tangan agar bersemangat. Setelah mengkondisikan anak, pada 

kegiatan awal bercakap-cakap tentang rekreasi ke kebun binatang. Dikebun 

binatang banyak sekali binatang yang bisa kita lihat, diantaranya apa saja anak-

anak….?ada gajah, jerapah, buaya, singa, monyet, unta, ular, badak dan lain-

lainya. 

Setelah sedikit bercakap-cakap lalu peneliti mengajak anak-anak 

untuk melihat gambar yang dibawa. Anak-anak disuruh untuk menebak nama-

nama binatang tersebut. Peneliti membagi anak-anak menjadi 4 kelompok yang 

masing-masing kelompok 5 orang. Setelah terbentuk kelompok peneliti 

menjelaskan satu persatu gambar yang dibawa. Anak-anak ada yang sangat 

antusias, tapi ada juga yang hanya diam dan bahkan ada juga yang berbicara 

dengan teman-temannya. Setelah selesai bermain menebak nama binatang. 

Kemudian guru mengulang kembali nama-nama binatang yang diperlihatkan 

dalam gambar, anak-anak disuruh menirukan satu persatu nama-nama binatang 

tersebut. Peneliti menutup kegiatan dengan  tepuk the best dan memberikan 
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kesimpulan kegiatan yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan 

berdoa, pesan-pesan untuk anak dan salam. 

Selama proses pembelajaran, peneliti dan observer melakukan 

observasi terhadap semua anak. Dimana setiap anak mampu dalam menjawab 

pertanyaan dari guru, pengucapkan/artikulasi yang benar, mampu bercerita 

dengan bahasa sendiri, kemudian dicatat dalam pedoman observasi. 

 

7. Observasi/Pengamatan 

Observasi ini dilakukan baik pada proses pembelajaran maupun  pada 

kemampuan berbicara anak dalam mengenal keterangan informasi secara 

sederhana. Observasi yang dilakukan yaitu : 

Proses Pembelajaran Guru. 

Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RBP yang telah 

dibuat, Waktu yang disediakan untuk melakukan penelitian selama 60 menit 

sudah cukup, Guru masih banyak kesulitan dalam mengkondisikan kelas 

karena masih ada anak yang bermain sendiri sehingga mengganggu teman 

yang lain,  Dalam kegiatan pembelajaran anak sangat antusias, namun 

pembelajaran menggunakan metode tanya jawab guru kurang 

komperehensif (menyeluruh) dalam mengajukan pertanyaan pada anak. 

Guru kurang merata dalam memberikan bimbingan dan arahan, ini terlihat 

masih ada anak yang tidak berminat mengikuti proses pembelajaran. 

Hasil Observasi anak. 

Perhatian anak pada pembelajaran sudah ada yang tertarik, tetapi ada 

juga yang masih diam, bahkan ada  anak yang mengalami kebingungan 

dalam menjawab pertanyaan guru mengenai tema yang disampaikan. Dalam 

menirukan kembali nama-nama binatang pengucapan/artikulasi huruf belum 

jelas. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I didapatkan bahwa peningkatan 

keterampilan berbicara kelas A  mencapai 67,3%. Hasil prosentase diatas 

belum memenuhi ketuntasan minimal yaitu 70 %.    
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Analisis kolaboratif dengan guru dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran pada siklus I ada beberapa kekurangan pada anak antara lain : 

Anak masih mengalami kebingungan dalam menjawab pertanyaan 

sederhana, Sebagian anak tidak tertarik ikut proses pembelajaran karena 

dalam porses pembelajaran guru belum maksimal dalam menerapkan media 

gambar pada proses pembelajaran. 

Pada Guru  kekurangannya antara lain : 

 Dalam memberikan penjelasan ketika pembelajaran guru belum 

komprehensip (menyeluruh) pada anak didik dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara menggunakan media gambar, Pada poses tanya 

jawab pada pembelajaran belum dilaksanakan secara sistematis. 

Berdasarkan analisis diatas dan refleksi hasil yang dicapai pada Siklus I 

belum mencapai target minimum sehingga observer dan guru melaksanakan 

tindakan siklus berikutnya. Sehingga guru dan observer membuat 

perencanaan lagi untuk siklus berikutnya. 

 

8. Siklus II 

a.Perencanaan tindakan 

Tindakan pada siklus 2 dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, 

dilaksanakan di kelas A TK ABA Gondang pada hari Senin 15 Oktober 2012. 

Observer dan guru berdiskusi tentang perbaikan kualitas pembelajaran sesuai 

dengan refleksi pada siklus 1 dan merancang pelaksanaan tindakan pada 

siklus 2. Observer memberikan analisis observasi jalanya pembelajaran pada 

siklus I. Observer dan guru membahas kekurangan yang terdapat didalam 

siklus 1 dan cara memperbaikinya. Untuk mengatasi kekurangan pada Siklus 

1 pada hari  Sabtu 13 Oktober 2012 peneliti dan guru melaksanakan 

perencanaan tindakan pada Siklus 2. Berdasarkan perencanaan pada Siklus 2 

ini dilakukan selama 2 pertemuan, pelaksanaan pertemuan pertama pada hari 

Senin 15 Oktober 2012, pertemuan kedua hari Kamis 18 Oktober 2012. 
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Setelah melakukan diskusi peneliti dan guru menyepakati beberapa 

hal yang sebaiknya dilakukan untuk lebih meningkatkan keterampilan 

berbicara anak. Hal-hal tersebut antara lain : 

1) Peneliti dan guru lebih memaksimalkan tindakan dengan lebih menarik 

perhatian anak dengan cara menambah media gambar berukuran besar yang 

lebih vareatif. 

2) Memberikan reward kepada anak yang lebih banyak menebak gambar. 

3) Mengadakan pertanyaan terbuka dengan anak didik sehingga anak dapat 

mengungkapkan pendapat sesuai dengan keinginan sendiri. 

4)  Menggunakan media gambar yang berukuran besar. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pertemuan I Siklus 2 dilaksanakan pada hari 

Senin 15 Oktober 2012. Pembelajaran berlangsung selama 60 menit. Adapun 

pertemuan pertama pada Siklus II terdiri 3 tahap, yaitu: 

1) Pembukaan 

Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan anak-anak terlebih dahulu 

berbaris di depan kelas dengan berjalan seperti kereta api berjalan 

masuk kelas, kemudian berdoa dan mengucapkan salam dan memeriksa 

kehadiran anak. Guru mengajak anak untuk melakukan menyanyi dan 

bertepuk tangan untuk membawa anak agar siap dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti, guru menyampaikan tema pembelajaran hari ini. 

- Guru menyampaikan tema pembelajaran hari ini yaitu tentang cara 

berkembangbiak binatang. 

- Guru meminta anak-anak mendengarkan suara-suara binatang yang 

diperagakan guru. 

- Guru memperlihatkan gambar binatang yang berkaki dua dan berkaki 

empat yang hidup di darat, diair dan di udara yang dipergunakan 
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untuk pembelajaran hari ini yang ukuranya lebih besar dan lebih 

menarik. 

- Guru memberi kesempatan kepada anak untuk bisa membedakan 

macam-macam suara binatang yang berkaki empat dan berkaki dua. 

- Guru memberi reward pada anak yang aktif dan memberi dorongan 

pada anak yang belum aktif. 

3) Kegiatan Penutup 

Guru memberi kesempatan kembali kepada anak untuk bercerita 

tentang gambar binatang dan memberikan pertanyaan kembali apa yang 

diceritakan anak. 

 

c. Observasi 

Observasi kali ini bertujuan unutk mengetahui perbaikan-perbaikan 

yang sudah dilaksanakan oleh guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran 

sedangkan observer sebagai pengamat jalannya proses pembelajaran. Observer 

menggunakan lembar observasi dan buku catatan untuk mencatat kejadian 

selama tindakan berlangsun. Hasil yang diperoleh oleh observer mengenai 

kondisi anak selama proses pembelajaran antara lain : 

- Anak mulai berkonsentrasi mengikuti porse pembelajaran, dengan tidak ramai 

sendiri. 

- Anak mampu bercerita kembali dengan bahasa yang baik menggunakan 

gambar didepan kelas. 

- Anak mulai aktif mengajukan pertanyaan mengenai gambar yang 

diperlihatkan guru dan mau menjawab ketika guru mengajukan pertayaan. 

Adapun prosentase peningkatan keterampilan berbicara anak  setelah 

diadakan perbaikan pada siklus II sebesar 84,6%. Yang pada siklus I prosentase 

baru mencapai 67,3%. Keterampilan berbicara meningkat sebesar 17,3%. 

 

d. Analisis dan refleksi 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I berjalan dengan baik. 

Kekurangan pada siklus I dapat teratasi dengan baik pada siklus 2. Dengan 
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demikian dimana observer dan guru telah benar-benar memaksimalkan mereka 

untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak, terutama keterampilan 

berbicara anak kelas A TK ABA Gondang Klaten. 

 

e. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pembelajaran dengan media gambar dapat mengaktifkan anak untuk 

mengungkapkan ide atau gagasan secara bebas, konsentrasi anak menjadi 

fokus, anak menjadi lebih tertib dan dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru sehingga keterampilan berbicara anak meningkat, karena 

media ini mampu menarik perhatian dan konsentrasi anak dalam proses 

pembelajaran. 

2. Penerapan media gambar dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak. 

Hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan rata-rata prosentase 

keterampilan berbicara dari sebelum tindakan sampai siklus I, yakni pada 

saat sebelum tindakan 53,7%, siklus I  67,3%, siklus II  84,6%. 

3. Mengambil tema binatang. 

4. Alokasi waktu pertama 60 menit. 

. 
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