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ABSTRAK 
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BAHASA  ANAK DENGAN MENJAWAB PERTANYAAN  MEDIA  AUDIO  

VISUAL  BUATAN SENDIRI PADA KELOMPOK B  DI TK ABA 

KAJORAN  KABUPATEN  KLATEN  

TAHUN  2012 / 2013 

  

  

WARDOYO HARDIYANTI, A 53B090068, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  Surkarta, 

2012 

 

     Penelitian ini bertujuan : Untukmengetahui  peningkatan kemampuan 

mengungkapkan  bahasa bagi anak khususnya pada kemampuan menjawab 

pertanyaan  di TK ABA Kajoran, Klaten Selatan. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas ( PTK ) yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi 

syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, subyek 

penelitian guru dan anak pada kelompok B TK ABA Kajoran  Klaten Selatan.  

     Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. 

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain; menjawab pertanyaan sederhana, 

memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekpresikan ide pada orang lain, 

menyebut nama benda yang diperlihatkan dan berkomunikasi secara lisan, memiliki 

perbendaharaan kata. Rancangan penelitian tindakan kelas ( Class Room Action ) 

berbentuk siklus-siklus seolah-olah merupakan proses daur ulang, mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Dari hasil analisis pada Bab IV disimpulkan bahwa “ Penggunaan Media Audio 

Visual buatan sendiri dapat meningkatkan Kemampuan  mengungkapkan bahasa 

anak pada kelompok B di TK ABA Kajoran, Klaten Selatan”. 

      Dari siklus-siklus kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai 

berikut: siklus I prosentasi siswa yang dapat menyimak dan menguasai kosa kata 

sebanyak 7 anak ( 45% ), pada siklus II disajikan penayangan CD dengan tema 

yang lain dan diselingi dengan lembar tugas yang ada dalam tayangan dan 

prosentase keberhasilan menjadi 9 anak ( 75% ), karena dianggap siklus II belum 

memenuhi target yang direncanakan maka dilanjutkan dengan siklus III dengan 

pemilihan tema yang lain dan ditambah dengan  demonstrasi mengekpresikan 

perasaan dengan ungkapan kata/kalimat, dengan  tujuan anak lebih terkondisi dan 

prosentase keberhasilan pada siklus III mencapai 80% atau 12 anak. 

 

Kata kunci : Mengungkapkan, menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. 
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Pendahuluan 

Pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK ) merupakan salah satu bentuk 

pendidikan anak usia dini yang berada pada jalur pendidikan formal, sebagai 

lembaga pendidikan prasekolah, tugas utama TK adalah mempersiapkan anak 

dengan memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap/prilaku, dan ketrampilan 

agar anak dapat melanjutkan kegiatan belajar ke jenjang yang lebih tinggi. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang 

perkembangan anak, maka orang semakin menyadari pentingnya berbahasa 

bagi anak usia dini, khususnya usia 4-5 tahun dapat mengembangkan kosa kata 

secara mengagumkan, mereka sering mengulangi kosa kata yang baru sekalipun 

belum memahami artinya, dalam mengembangkan kosa kata tersebut anak 

menggunakan suatu proses dimana anak menyerap arti baru setelah mendengar 

sekali atau dua kali dalam percakapan. Pada masa kanak–kanak, anak mulai 

mengkombinasikan suku kata menjadi kata, dan menjadi kalimat, oleh sebab itu 

bahasa merupakan salah satu dari kemampuan dasar yang harus dimiliki anak, 

dan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, anak perlu melalui beberapa 

tahapan sesuai dengan usia dan karakteristik perkembangannya. 

Salah satu kelemahan pelayanan adalah kurangnya pemanfaatan alat 

atau media di Taman Kanak-Kanak, untuk itu guru diharapkan mampu 

mengadakan inovasi perencanaan dan mengimplementasikan penggunaan alat 

atau media. 

Dengan menggunakan media Audio Visual diharapkan mampu 

menyajikan isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. Selain itu, 

media ini dalam batas-batas tertentu dapat menggantikan peran dan tugas guru. 
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Dalam hal ini guru tidak selalu berperan sebagai penyampai materi karena 

penyajian materi bisa diganti media. Peran guru bisa beralih menjadi fasilitator 

belajar, yaitu memberi kemudahan  bagi anak untuk belajar, contoh dari media 

audiovisual diantaranya adalah televise/video 

Kemampuan mengungkapkan bahasa pada anak TK ABA Kajoran 

Kecamatan Klaten Selatan di kelompok B  tahun ajaran 2012/2013, masih 

sangat kurang. Pada awalnya anak diajarkan untuk mengucapkan kalimat 

sederhana  dengan cara hanya menghafal bait demi bait dan mereka kurang bisa 

menguasai apalagi dengan keseluruhan kalimat yaitu menyusun kalimat 

sederhana dalam struktur lengkap ( pokok kalimat, predikat, keterangan ). Itulah 

salah satu kemampuan yang harus diupayakan agar dapat meningkat. 

Kebanyakan anak merasa susah, hal ini dibuktikan dari 15 anak TK ABA 

Kajoran di kelompok B baru ada 3 anak yang  cepat mengucapkan kalimat 

sederhana yang baru diperdengarkan. 

Peneliti yang juga sebagai Guru Taman Kanak-kanak ABA Kajoran 

Kecamatan Klaten Selatan di kelompok B tahun ajaran 2012/2013, Kabupaten 

Klaten mengalami permasalahan dalam mengajarkan kemampuan 

mengungkapkan bahasa, khususnya dalam mengungkapkan klaimat  masih 

sangat kurang. Pada awalnya anak belajar tentang kosa kata baru dan 

perbendaharaan kata, dengan menggunakan simbol-simbol atau gambar saja, 

dan mereka kurang memahami dan tidak menunjukkan sikap tertarik. Sekarang 

bagaimana cara agar kemampuan mengungkapkan bahasa pada anak meningkat 

?  Dengan cara apa agar anak merasa senang, gembira dan nyaman ketika 
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belajar mengungkapkan bahasa ? Itulah yang akan kita teliti dan kita kaji dalam 

Penelitian Tindakan Kelas ini. 

Kemampuan mengungkapkan bahasa sangat penting dimiliki dan 

dikuasai oleh anak sebab tanpa bisa mengungkapkan bahasa anak tidak bisa 

berkomunikasi secara baik dan benar, untuk itu kemampuan mengungkapkan 

bahasa harus ditingkatkan sejak usia dini. Salah satu cara yang digunakan 

adalah melalui menjawab pertanyaan, karena dengan menjawab pertanyaan  

dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak. 

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas maka penulis berusaha untuk 

menawarkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu dengan 

cara memberikan pertanyaan dengan menggunakan media audio visual yang 

dibuat sendiri  untuk meningkatkan kemampuan mengungkapkan bahasa  anak 

TK ABA Kajoran pada kelompok B. 

Adapun menjawab pertanyaan  dengan  media audio visual buatan 

sendiri akan disajikan dengan pembelajaran yang sesuai dengan tema,  sesuai 

dengan tingkat pencapaian perkembangan anak serta sesuai dengan minat anak. 

Persoalannya adalah, apakah melalui menjawab pertanyaan dengan  media 

audio visual buatan sendiri dapat meningkatkan kemampuan mengungkapkan 

bahasa anak pada kelompok B TK ABA Kajoran tahun pelajaran 2012/2013.  

Metode Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) pertama kali diperkenalkan oleh ahli 

psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin 1946. Inti gagasan Lewin 

inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli lain seperti Stephen Kemmis, 
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Robin Mc Taggart, John Elliot, Dave Ebbutt, dan sebaginya. 

Menurut  Gunaryo (2010) Asmani (2011 : 17) penelitian dalam bahasa 

Inggris disebut research adalah mencari kembali sesuatu secara dinamis dan 

progresif.Hillway dalam bukunya Introduction to research mengemukakan 

bahwa penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui 

penyelidikan yang hati – hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga 

diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Menurut Sudrajat    

(2010), Asmani (2011 : 17) penelitian sebagai upaya untuk memperoleh 

kebenaran yang harus di dasari oleh proses pemikiran ilmiah yang dituangkan 

dalam metode ilmiah, metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa apabila 

suatu pernyataan ingin di terima sebagai suatu kebenaran, maka pernyataan 

tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenaranya secara empiric ( 

berdasarkan fakta ). 

Kusuma Wijaya dan Dwitagama Dedi (2010 : 19) Model-model 

Penelitian Tindakan Kelas diantaranya adalah : 

1) Mode Kurt lewin 

            Konsep pokok penelitian tindakan Model Kurt Lewin terdiri dari empat      

komponen yaitu a) perencanaan/planning, b) tindakan/acting, c) 

pengamatan/observing, d) refleksi/reflecting 

2) Model Kemmis & Mc Taggart 

Model yang dikemukakan oleh kemmis & Mc Taggart pada hakekatnya 

berupa perangkat-perangkat atau urutan-urutan dengan satu perangkat 

terdiri dari empat komponen, yaitu : perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
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refleksi, keempat komponen yang berupa uraian tersebut dipandang sebagai 

siklus. 

3) Model John Elliott 

Desain PTK John Elliott bahwa satu tindakan/acting terdiri dari berbagai 

step atau langkah tindakan. Adanya langkah-langkah setiap tindakan ini 

dengan dasar pemikiran bahwa didalam mata pelajaran terdiri dari beberapa 

pokok bahasan, dan beberapa pokok bahasan terdiri dari beberapa materi 

yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tindakan. 

4) Model Mc Kernan 

Menurut Mc Kernan ada tujuh langkah yang harus dicermati dalam PTK 

yaitu; 

a) Analisis situasi atau kenal medan 

b) Perumusan dan klarifikasi permasalahan 

c) Hipotesis tindakan 

d) Perencanaan tindakan 

e) Penerapan tindakan dengan monitoringnya 

f) Evaluasi hasil tindakan 

g) Refleksi dan pengambilan keputusan untuk pengembangan selanjutnya 

Berdasarkan  beberapa model penelitian tersebut, penelitian ini termasuk 

penelitian model Kurt Lewin. Penelitian ini  akan menerapkan suatu metode 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Penelitian ini 

menggunakan subjek 1 kelas, dimana dalam kelas itu akan diberikan tindakan 

atau diterapkan suatu strategi penggunaan Media Audio Visual yang 
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diharapkan bisa mengatasi masalah yang dihadapi saat ini yaitu rendahnya 

kemampuan berbahasa. Dengan menggunakan subjek 1 kelas, maka penelitian 

ini dapat pula disebut penelitian tindakan kelas ( PTK ). 

Peneliti melakukan pelaksanaan penelitian secara kolaborasif antara 

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

menyamakan pemahaman dan memperoleh kesepakatan dalam mengambil 

keputusan sehingga melahirkan kesamaan tindakan. 

      Langkah – langkah yang akan dilakukan sesuai prosedur yang telah     

digambarkan diatas yaitu : 

1. Perencanaan tindakan 

Langkah persiapan pada tahap perencanaan ini adalah   sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan  media yang akan digunakan. 

Peneliti memilih, menentukan, dan menyiapkan Media yang sesuai 

dengan kemampuan bahasa yang akan di gunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. 

b. Mempersiapkan waktu pelaksanaan kegiatan. 

Waktu kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan 

pengambilan  gambar tayangan direncanakan selama + 30 menit. 

Adapun rincian waktu pelaksanaan kegitan sebagai berikut : 

1) 5  menit untuk memperkenalkan fungsi dari Media Audio 

Visual. 

2) 5  menit untuk mengkondisikan siswa dalam kegiatan. 

3) 20  menit untuk doalog. 
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c. Membuat rencana pembelajaran dan membuat instrument. 

Rencana pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

Rencana Kegiatan Harian ( RKH ) dan Rencana Bidang 

Pengembangan ( RBP ). Didalam RKH ini juga dilampirkan 

kegiatan yang akan dilakukan anak. Sedang instrument merupakan 

alat yang digunakan untuk mencatat atau mendapatkan data yang 

digunakan. 

2. Pelaksanaan tindakan 

Tindakan dilaksanakan berdasarkan perencanaan namun 

tindakan ini bersifat fleksibel dan siap diubah sesuai dengan kondisi 

yang ada      sebagai usaha kearah perbaikan. Dalam penelitian ini 

direncanakan      akan dilakukan melalui 3 siklus. Adapun siklus 

pertama dilaksanakan      dalam 2 pertemuan,siklus kedua 2 

pertemuan dan siklus ketiga 2 pertemuan. Pelaksanaan penelitian 

ini dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah, guru kelas, 

dan peneliti. Pada saat pelaksanaan guru kelas bertidak sebagai 

pelaksana dibantu dengan peneliti, dan mengamati proses 

pembelajaran dan melakukan observasi terhadap anak. 

Adapun proses tindakan yang akan dilakukan antara lain 

meliputi : 

a. Peneliti dan guru mempersiapkan jenis media yang akan 

digunakan. 
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b. Guru memberikan sebuah gambaran kepada anak bagaimana 

cara menyimak suatu pertanyaan dari guru. 

c. Anak melakukan kegiatan. Pada kegiatan ini peneliti dan guru 

bertindak sebagai obsever ( pengamat ) serta memberi motivasi 

agar anak dapat menyimak dan menjawab dengan senang. 

3. Pengamatan / Observasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan 

pengamatan pada saat pelaksanaan tindakan. Peneliti melihat apakah 

pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pada saat 

mengobservasi, peneliti melakukan pencatatan mengenai data-data yang 

dibutuhkan seperti mengisi lembar pengamatan. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelompok B TK ABA Kajoran 

Klaten Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013. Jumlah siswa 15 anak terdiri dari 7 

laki-laki dan 8 perempuan. Karena sudah termasuk murid yang sudah lama 

mengikuti proses pembelajaran sehingga kemampuan mengungkapkan bahasa 

masih rendah dan perlu ditingkatkan. 

Tempat penelitian yang peneliti gunakan adalah TK ABA Kajoran 

Klaten Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013 Alasan peneliti memilih tempat ini 

adalah peneliti juga bekerja pada tempat tersebut sehingga memudahkan 

perolehan data dan mempunyai peluang waktu yang luas. Selain itu di TK 

ABA Kajoran belum pernah dilakukan penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini. Penelitian dilakukan pada waktu semester gasal tahun pelajaran 

2012   / 2013. 
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   Hasil Penelitian dan pembahasan 

Refleksi awal yang telah dilakukan oleh peneliti pada anak 

kelompok B TK ABA Kajoran sebelum melakukan tindakan 

mengidentifikasi masalah yang ada yaitu pada awalnya siswa sangat 

kesulitan dalam hal mengungkapkan bahasa, mereka mengerti apa yang 

ditanyakan guru namun untuk menjawab dengan ungkapan bahasa mereka 

belum bisa dan belum berani, diperkirakan penyebab dari masalah tersebut 

adalah kurangnya siswa dalam berkomunikasi, guru kurang memberikan 

waktu luang untuk mengungkapkan idenya, sehingga siswa tidak terbiasa 

atau malah justru takut untuk mengungkapkan sesuatu yang ada dalam 

fikiranya. 

 Berdasarkan asumsi penyebab masalah tersebut, maka peneliti dan 

kolaborasi mengadakan kesepakatan tentang tindakan solusi untuk 

mengatasi masalah itu, hasil dari kesepakatan anatara peneliti dan 

kolaborator yaitu mengadakan upaya meningkatkan kemampuan 

mengungkapkan bahasa menjawab pertanyaan dari media audio visual 

buatan sendiri. Adapun pelaksanaan tindakan disepakati melalui 3 siklus 

dalam satu siklus dilaksanakan dua kali pertemuan, setiap pertemuan 

membutuhkan 40 menit. 

  Keberhasilan kegiatan penelitian ini akan tercermin dengan adanya 

peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan berbahasa anak didik 

meliputi aspek kemampuan menyimak dan memahami kalimat. Adapun 

indikator kinerja yang ingin di capai antara lain; 
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1) Menjawab pertanyaan sederhana 

2) Memiliki kalimat sederhana dalam struktur lengkap 

3) Menyebut kelompok gambar yang memiliki bunyi sama 

4) Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata 

     Penelitian ini di anggap berhasil apabila telah mencapai peningkatan 80 

% dari sebelum dilakukan tindakan. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan dari siklus I sampai siklus III dapat   

dikatakan bahwa pembelajaran berbahasa dengan menggunakan media 

audio visual buatan sendiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa di TK 

ABA Kajoran, Klaten selatan  kelompok B tahun pelajaran 2012/2013.  

 Perubahan yang terjadi sebelum tindakan sampai siklus III sebagai 

berikut : hasil belajar siswa menunjukan peningkatan yang dapat dilihat dari  

keseluruhan siswa yang dapat meningkat kemampuan berbahasanya, dari 

sebelum tindakan ke siklus I meningkat dari 3 siswa ( 20% ) menjadi 7 

siswa ( 45% ), dari siklus I  7 siswa ( 45% ) menjadi 9 siswa ( 60% )  pada 

siklus ke II, sedang pada siklus III menjadi 12 siswa ( 80% ) . Sebelum 

dilakukan tindakan pembelajaran berbahasa dengan menggunakan audio 

visual buatan sendiri siswa yang mampu menguasai hanya 3 anak ( 20% ), 

setelah dilakukan tindakan pembelajaran berbahasa dengan media audio 

visual sampai siklus III menunjukan adanya peningkatan kemampuan anak, 

dari 3 siswa yang mampu sampai siklus  ke III bertambah menjadi 12 anak ( 

80% ), hasil peningkatan dapat dilihat dari prosentase peningkatan 

kemampuan berbahasa yang diperoleh siswa.  



11 
 

Simpulan 

Penetapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini 

didasarkan pada pembelajaran dengan menggunakan media audio visual 

dalam peningkatan kemampuan berbahasa. Model pembelajaran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model siklus, yaitu terdiri dari  tiga 

siklus. Ketiga siklus yang dilakukan menekankan pada peningkatan 

kemampuan berbahasa khusunya dalam hal mengungkapkan menjawab 

pertanyaan suatu pembelajaran. Dan setiap siklus yang dilakukan terdiri dari 

empat tahapan  kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 

dan refleksi. Kegiatan ini dilakukan secara berulang sampai penelitian dapat 

dikatakan  berhasil atau meningkat sesuai stadar yang sudah ditentukan 

sebelumnya. 

Sebelum melakukan tindakan, dalam setiap siklus perlu perencanaan. 

Perencanaan ini selalu memperhatikan setiap perubahan yang dicapai pada 

siklus sebelumnya, terutama pada setiap tindakan yang dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa siswa. Hal ini didasarkan pada hasil analisis 

perkembangan dari siklus I sampai siklus III. 

Berdasarkan kreteria temuan dari pembahasan penelitian seperti yang 

diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini layak digunakan dan 

dikembangkan oleh guru yang menghadapi masalah yang sama, yang pada 

umumnya juga dimiliki oleh sebagian besar siswa. Adanya kendala yang 

dihadapi dalam pembelajaran berbahasa  dengan menggunakan media audio 

visual harus diatasi semaksimal mungkin. Oleh sebab itu kreativitas, 
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kemampuan dan kemauan peneliti ataupun guru sangat menentukan 

keberhasilan pembelajaran bagi siswa. 
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