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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak 

Kelompok B TK Aisyiyah Dungbang Semester II  tahun pelajaran 2012-2013 melalui 

kegiatan bermain dengan media buku celemek ajaib. Penelitian ini dilaksanakan 

selama 3 bulan mulai bulan November 2012 sampai bulan Januari 2013 dengan 

menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus. Masing-

masing siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Subjek penelitian ini adalah anak 

kelompok B TK Aisyiyah Dungbang tahun pelajaran 2012-2013. Data yang 

dikumpulkan berupa kemampuan bahasa anak dan proses penerapan kegiatan 

bermain dengan media celemek ajaib. Data dianalisis dengan metode komparatif   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan bahasa anak mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Hal ini dapat terbukti bahwa terjadi peningkatan 

rata-rata prosentase pencapaian 45% menjadi 69,83% pada siklus I,  Siklus II  

menjadi 81,33%. Jumlah anak yang mencapai prosentase keberhasilan 75% juga 

meningkat dari 13,34% di prasiklus, 46,67% di siklus I, dan 86,66% di siklus II. 

Dengan demikian didapat kesimpulan dari penelitian ini bahwa kegiatan bermain 

dengan Celemek Ajaib dapat menigkatkan kemampuan bahasa anak kelompok B TK 

Aisyiyah Dungbang. Jumlah anak yang mencapai prosentase pencapaian telah 

memenuhi indikator pencapaian yaitu apabila sekurangnya 75% jumlah anak 

mampu mencapai posentase pencapaian sebesar 75%. 

 

Kata kunci: bermain, media, celemek ajaib, kemampuan bahasa. 

 

A.Pendahuluan 

       Peran pendidik (orang tua, guru dan orang dewasa lain) sangat 

besar dalam upaya pengembangan potensi anak 4-6 tahun. Upaya 

pengembangan tersebut harus dilakukan melalui kegiatan bermain sambil 

belajar atau belajar seraya bermain. Dengan bermain anak memiliki 
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kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, 

berkreasi belajar secara menyenangkan. Selain itu bermain membantu anak 

mengenai dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan. Atas dasar hal tersebut 

di atas,maka kurikulum yang dikembangkan disusun berdasarkan 

karakteristik anak dalam rangka mengembangkan seluruh potensi anak. 

        Taman kanak-kanak (TK) merupakan bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini 

pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4-6 

tahun. Operasionalisasi pendidikan bagi anak TK akan lebih bermakna jika 

dilakukan melalui  metode yang menyenangkan, edukatif, sesuai minat dan bakat 

serta kebutuhan pribadi anak. Pembelajaran yang dikembangkan untuk anak TK 

sudah seharusnya sesuai dengan dunia anak yaitu yang memberikan kesempatan 

kepada mereka untuk aktif dan kreaatif dengan menerapkan konsep belajar melalui 

bermain. Masa prasekolah menurut Munandar (1992:23) merupakan masa-masa 

untuk bermain dan mulai memasuki taman kanak- kanak (TK). Waktu bermain 

merupakan sarana untuk tumbuh dalam lingkungan dan kesiapannya dalam belajar 

formal. Pada tahap perkembangan anak usia prasekolah ini, anak mulai menguasai 

berbagai ketrampilan fisik, bahasa, dan anak pun mulai memiliki rasa percaya diri 

untuk mengeksplorasi kemandiriannya (Hurlock,  dalam Ismail, 2009:3).  

        Salah satu aspek perkembangan anak usia dini yaitu aspek perkembangan 

kemampuan bahasa. Dimana dalam perkembangan bahasa mencakup kemampuan 

membaca, menulis, menyimak, mendengar, berbicara dan berkomunikasi.  

        Pendidik perlu menerapkan ide-ide yang dimilikinya untuk mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak, memberikan contoh penggunaan bahasa dengan benar, 

menstimulasi perkembangan bahasa anak dengan berkomunikasi secara aktif. Anak 

terus perlu dilatih untuk berpikir dan menyelesaikan masalah melalui bahasa yang 

dimilikinya. Kegiatan nyata yang diperkuat dengan komunikasi akan terus 

meningkatkan kemampuan bahasa anak. Lebih daripada itu, anak harus ditempatkan 

di posisi yang terutama, sebagai pusat pembelajaran yang perlu dikembangkan 

potensinya. Anak belajar bahasa perlu menggunakan berbagai strategi misalnya 
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dengan permainan-permainan yang bertujuan mengembangkan bahasa anak dan 

penggunaan media-media yang beragam yang mendukung pembelajaran bahasa.  

        Salah satu permasalahan yang mucul dalam proses pembelajaran untuk 

mengembangkan aspek kemampuan berbahasa di TK Aisyiyah Dungbang 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar pada tahun pelajaran 2012/2013 adalah 

kemampuan bahasa anak yang rendah. Salah satu indikasinya adalah anak tampak 

kesulitan untuk mengekspresikan perasaan ataupun  pendapat ketika diberi 

kesempatan untuk bercerita dalam berbagai kegiatan. 

        Ketika anak diajak mendiskusikan pengalaman main sebagian besar anak juga 

hanya menjawab pertanyaan guru mengenai jenis kegiatan bermain yang mereka 

lakukan. Mereka hanya menjawab pertanyaan guru mengenai apa kegiatan main 

yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukan, bagaimana perasaan mereka. 

Anak tampak tidak aktif  bertanya baik kepada guru atau kepada teman. 

        Kemampuan guru Taman Kanak-kanak untuk mengembangankan kemampuan 

bahasa anak didiknya yang dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui 

metode bermain dan bercerita yang digunakan dalam pembelajaran di Taman Kanak-

kanak. Dari uraian latar belakang di atas maka dianggap perlu melakukan penelitian 

”Upaya Pengembangan Kemampuan  Bahasa pada Anak Kelompok B TK Aisyiyah 

Dungbang  Tahun Pelajaran 2012/2013 melalui  Kegiatan Bermain dengan Celemek 

Ajaib”  yang dituangkan dalam sebuah penelitian tindakan kelas PTK. 

        Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan bahasa 

anak Kelompok B TK Aisyiyah Dungbang Semester II  tahun pelajaran 2012-2013 

melalui kegiatan bermain dengan media buku celemek ajaib 

 

B. Metode Penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan di TK Aisyiyah yang terletak di Dusun Dungbang, 

Desa Ngadiluwih,  Kecamatan Matesih, Kabupaten  Karanganyar karena penulis 

mengajar di TK tersebut sebagai pengajar kelas B. Penelitian dilaksanakan selama 4 

bulan yaitu pada bulan  November 2012 -Februari 2013. Subjek penelitian tindakan 
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ini adalah anak-anak kelas B TK Aisyiyah Dungbang Semester II Tahun Pelajaran 

2012/2013 yang berjumlah 15 anak : 5 anak laki-laki dan 10 anak perempuan.  

      Guru yang menjadi peneliti sekaligus penulis laporan penelitian ini adalah Anis 

Mufidah, yang mengampu kelompok B TK  Aisyiyah Dungbang. 

        Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan prosedur penelitian tindakan 

kelas yang terdiri atas siklus-siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan 

(planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi 

(reflecting) (Suwandi, 2007:30) . 

        Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualittaif dan dan data kuantitatif. 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. 

Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya 

wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan 

dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang 

diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat 

diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika 

        Teknik data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi observasi, 

dokumentasi, dan catatan lapangan. Untuk keperluan pengambilan data diperlukan 

instrumen antara lain (1) Lembar observasi yang terdiri dari lembar observasi 

kemampuan baahasa anak dan lembar observasi penerapan kegiatan bermain dengan 

media celemek ajaib, (2) dokumen, dan (3) catatan lapangan. Teknik pengecekan 

data dilakukan dengan cara member check, triangulasi dan expert opinion 

(Wiriatmadja, 2005: 168-171) 

        Indikator pencapaian penelitian ini tercermin dengan adanya peningkatan yang 

signifikan terhadap kemaampuan berbahasa anak didik meliputi aspek menerima 

pesan sederhana, menirukan kembali bunyi/suara, menjawab pertanyaan sederhana, 

melakukan percakapan dengan teman, ,kekayaan kosakata,membaca buku cerita,, 

menceritakan cerita yang pernah didengar atau pengaalaman yang dialami, berbicara 

dengan kalimat yang komplek Adapun persentase keberhasilan penelitian tiap siklus 
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ini adalah apabila sekurang-kurangnya 75% dari seluruh jumlah anak persentase 

pencapaian kemampuannya mampu mencapai persentase keberhasilan kemampuan 

minimum yang telah ditetapkan dalam penelitian ini (75%). 

 

C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

        Untuk mengetahui kemampuan bahasa anak sebelum tindakan pada siklus I,  

peneliti melakukan observasi prasiklus atau pra penelitian pada hari Senin tanggal 31 

Desember 2012. Peneliti memulai dengan mengamati tingkat kemampuan bahasa 

sebelum menerapkan metode bermain menggunakan celemek ajaib. Dari hasil 

observasi yang menggunakan instrumen lembar observasi di peroleh prosentase rata-

rata prasiklus dalam satu kelas sebesar 45%. Berdasarkan hasil observasi, peneliti 

merasa perlu meningkatkan kemampuan bahasa. Oleh karena itu peneliti berdiskusi 

dengan teman sejawat  untuk menentukan langkah selanjutnya. 

        Guru mengawali tindakan perencanaan siklus I dengan mengumpulkan data-

data pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (pembelajaran) bagi kelompok B TK 

Aisyiyah Dungbang. Dari data yang dikumpulkan maka guru kemudian 

merencanakan pelaksanaan siklus I. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan maka 

guru kemudian menyusun perencanaan siklus I. Perencanaan pembelajaran 

dicantumkan peneliti dalam bentuk RBP (Rencana Bidang Pengembangan). 

        Tindakan  Siklus pertama dilaksanakan dalam dua pertemuan. Pertemuan 

Pertama dilaksanakan pada hari Kamis 3 Januari 2013,  pertemuan kedua hari Sabtu, 

5 Januari 2013. Peneliti menetapkan tema Rekreasi dengan sub tema: Rekreasi telaga 

Sarangan di pertemuan pertama dan Rekreasi Pantai pada pertemuan kedua. 

        Observasi dilakukan peneliti bersama dengan guru teman sejawat (Siti Muni'al 

Mukaromah) yang bertindak sebagai pengamat  saat proses pembelajaran 

berlangsung. Dari hasil observasi selama siklus I diperoleh hasil bahwa (1) Masih 

banyak anak yang memerlukan penjelasan yang lebih detail mengenai langkah 

pembelajaran, serta apa dan bagaimana hal-hal yang terkait dengan tempat tersebut. 

Guru perlu memberikan penjelasan dengan gamblang dan memberi kesemptan anak 
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untuk bertanya jawab. Pada siklus I guru tidak memberikan  kesempatan kepada 

anak untuk melakukan tanya jawab mengenai langkah-langkah pembelajaran 

maupun cerita dan gambar, (2) Sebagian anak berebut  kelompok ketika dibentuk 

kelompok. Beberapa anak tidak mau menerima pembagian kelompok sehingga 

sedikit mengganggu jalannya aktivitas kelompok, (3)Ketika memulai kegiatan  

bersama kelompoknya masing-masing anak tampak bingung dengan tugas mereka 

sehingga banyak yang masih belum mengetahui apa yang harus mereka lakukan,(4) 

Giliran melakukan tugas bercerita dengan celemek ajaib pada siklus ini dilakukan 

dengan menyuruh salah seorang anak mengambil kartu dengan memejamkan mata. 

Kartu yang terambil menunjukkan nama anak atau kelompok yang bertugas maju. 

Hal ini membuat beberapa anak tidak mau melakukan tugasnya, (5) Pada saat 

menceritakan pengalaman bercerita mengenai pengalaman mereka dalam 

pembelajaran menerapkan metode bercerita menggunakan celemek cerita dan anak 

diminta mengingat   siapa saja anggota kelompoknya, siapa saja tokoh cerita dan 

bagaimana karakter mereka, bagaimana ringkasan cerita dan gambar  apa saja yang 

mereka bawa  serta hal-hal yang berkaitan dengan tema tersebut sebagian anak 

tampak kesulitan mengingat-ingat, (6) Ketika guru memberi tanda waktu kegiatan 

dengan metode bercerita menggunakan celemek ajaib  kurang 5 menit habis, 

sebagian anak merasa masih  kurang puas dengan kegiatan main mereka di tempat 

tersebut dan bahkan ada yang marah dan tidak mau melanjutkan kegiatan. 

        Observasi kemampuan bahasa anak dengan metode bermain menggunakan 

celemek ajaib menunjukkan peningkatan rata-rata prosentase pencapaian 

kemampuan bahasa, yaitu dari prasiklus 45% setelah dilakukan tindakan ke siklus 1 

menjadi 69,83%, (meningkat 24,83%). Dalam pelaksanan tindakan siklus I ini, sudah 

tidak ada lagi anak yang prosentase pencapaian dengan kategori belum berkembang. 

Anak yang kategori kemampuannya berkembang sangat baik meningkat menjadi 2 

(13,34%) anak.  Anak yang sudah tuntas atau mencapai prosentase pencapaian 

keberhasilan yang ditetapkan bertambah 2 menjadi 7 anak (46,67%). Dari lembar 

observasi kinerja guru dalam  penerapan metode bermain dengan celemek ajaib 
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dengan pengamat adalah teman sejawat penulis (Siti Muni'al Mukarromah) 

didapatkan fakta bahwa dari 16 aspek pengamatan terdapat 4  aspek yang belum 

dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru (dengan skor 0). 

        Refleksi siklus I untuk siklus  berikutnya adalah: (1) Berdasarkan observasi di 

siklus I anak sangat memerlukan penjelasan yang lebih detail mengenai langkah-

langkah pembelajaran dengan celemek  cerita, serta apa dan bagaimana hal-hal yang 

terkait dengan celemek cerita tersebut. Guru memerlukan  penjelas berupa media 

atau alat peraga. Media yang diperlukan berupa gambar yang lebih banyak yang 

menjelaskan tema pada apersepsi, (2) Anak kurang memahami aturan main dalam 

artian mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh anak sebagai 

individu maupun anggota kelompok. Pada siklus yng akan datang anak diajak 

menentukan aturan maain mereka sendiri sehingga mereka paada dasarnya membuat 

aturan mereka sendiridan akan meretka taati sendiri. Pada siklus I Sebagian anak 

berebut  kelompok ketika dibentuk kelompok. Beberapa anak tidak mau menerima 

pembagian kelompok sehingga sedikit mengganggu jalannya aktivitas pembelajaran. 

Pada siklus yang pertama ini kelompok terbentuk dengan cara mengambil kartu 

kemudian anak yang mengambil kartu yang sama berkumpul bersama menjadi satu 

kelompok. Dalam siklus yang akan datang penulis akan membagi kelas menjadi lima 

kelompok lagi  namun cara pembagiannya dengan ditentukan oleh guru, (3) Anak 

kurang memahami aturan main dalam artian mana yang boleh dan mana yang tidak 

boleh dilakukan oleh anak sebagai individu maupun anggota kelompok. Pada siklus 

yng akan datang anak diajak menentukan aturan main mereka sendiri sehingga 

mereka paada dasarnya membuat aturan mereka sendiri dan akan meretka taati 

sendiri, (4) Pada siklus II ketika waktu bermain masih kurang 10 menit guru 

memberi tanda dan menguatkan mereka bahwa waktu masih ada dan masih boleh 

bermain atau melakukan berbagai aktivitas di tempat tersebut  tetapi anak-anak 

hendaknya segera bersiap untuk mengakhiri kegiatan main di sana.  

        Perencanaan tindakan siklus II dilakukan berdasar pada refleksi siklus I yang 

telah dibuat penelti  berdasar analisis observasi tindakan siklus I. 
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       Pada Tindakan II,  proses pembelajaran berlangsung. Peneliti dibantu guru 

teman sejawat sebagai pengamat melakukan observasi sesuai dengan pedoman yang 

telah dibuat peneliti.  Siklus kedua  dilaksanakan dalam dua pertemuan. Pertemuan 

Pertama dilaksanakan pada hari Senin, 7 Januari 2013 dan pertemuan kedua hari 

Sabtu, 12 Januari 2013. Pada siklus II ini tema yang digunakan adalah Rekreasi 

dengan sub tema Pasar Modern di pertemuan pertama dan rekreasi Pasar Tradisional 

di pertemuan kedua  

        Observasi yang telah dilakukan peneliti dibantu pengamat, diperoleh hasil 

observasi bahwa:  (1) Penambahan media untuk memperjelas tema dan kaitannya 

dengan pembelajaran yang dilakukan dengan menambah jumlah gambar tematik 

dengan jenis yang sama  tampak menarik bagi anak untuk 2 anak atau lebih membuat 

anak yang semula berebut segera tampak menerima pembagian dengan puas, (2) 

Pembagian kelompok dengan mengumpulkan nama-nama anak yang mempunyai 

kedekatan oleh guru diterima dengan baik oleh anak sehingga tidak tampak adanya 

anak yang memprotes pembagian kelompok, (3) Motivasi guru untuk melakukan 

pembahasan dan usulan aturan main diterima dengan baik oleh anak. Anak 

menikmati peran sebagai pembuat aturan dan pelaksana aturan, (4) Anak sudah 

mulai aktif dalam  kelompok-kelompok mereka sendiri ketika membuat perencanaan 

tentang skenario cerita yang mereka akan mereka tampilkan dalam presentasi 

kelompok dan bagaimana pelaksanaan presentasi kelompok bercerita dengan 

celemek cerita  termasuk dalam hal ‘sharing imajinasi’, (5) Guru mengingatkan anak 

untuk bersiap-siap mengakhiri permainan ketika waktu masih kurang 10 menit dan 

memberitahu bahwa mereka masih bisa bermain dulu sehingga anak tidak merasa 

terpotong keasyikan bermainnya, (6) Kelompok terbentuk dengan cara guru 

membuat kartu hijau yang tertulis didalamnya nama anak dan kelompoknya serta 

nama teman dalam kelompoknya.Hal ini membuat anak bisa berada dalam kelompok 

yang dalam pandangan guru merupakan anak-anakyang dekat satu sama lain 

sehingga bisa membuata kerjasama yang baik. Selain itu guru bisa membuat kartu 

terlebih dahulu sehingga kartu tersebut bisa membantu anak untuk mengungat 
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namakelompok dan anggota kelompoknya serta tugas mereka pada kegiatan bercerita 

saat menceritakan pengalaman main, (7) Ketika menceritakan pengalaman main 

anak-anak lancar berekspresi. Hal tersebut tampak ketika kebanyakan anak  bisa 

'sharing pengalaman' dengan teman karena kartu kelompok yang terisi keterangan 

nama kelompok dan tugas anggota kelompok serta informasi mengenai gambar 

tokoh dan setting menyebabkan aanak lancar bercerita.  

        Hasil observasi prosentase rata-rata pencapaian kemampuan bahasa anak 

mengalami peningkatan sebanyak 11,50% dari 69,83% di siklus I menjadi 81,33%. 

Anak yang sudah tuntas atau mencapai prosentase pencapaian keberhasilan yang 

ditetapkan bertambah 6 menjadi 13 anak (86,6%). Hanya terdapat 1 (6,67%) anak 

yang  prosentase pencapaiannya berkategori mulai berkembang. Satu anak (6,67%) 

prosentase pencapaiannya berkatogori berkembang sesuai harapan. Dari lembar 

observasi penerapan pembelajaran metode bermain  dengan celemek ajaib dengan 

pengamat adalah teman sejawat penulis (Siti Muni'al Mukaromah) didapatkan fakta 

bahwa dari 16 aspek pengamatan penerapan metode bermain didapatkan fakta bahwa   

masih terdapat  1 aspek pengamatan yang belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh 

guru. Guru bisa melaksanakan 97,5% dari 16 aspek pengamatan kinerja guru. 

        Refleksi tindakan siklus I menunjukkan bahwa sesuai dengan hasil analisis 

diatas, di mana ketuntasan kemampuan anak kelompok B TK Aisyiyah Dungbang  

sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu sekuran-kurangnya 

75% dari seluruh anak telah mencapai prosentase keberhasilan yang telah ditetapkan 

(75% pada setiap akhir siklus) yaitu 13 (86,66%) anak yang tuntas belajar, peneliti 

bersama dengan guru  teman sejawat merasa tidak perlu melakukan tindakan ke 

siklus berikutnya. 

 

D. Simpulan  

 Secara teoretis, kemampuan bahasa anak perlu dikembangkan. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi kemampuan bahasa anak adalah model, metode, hingga 

strategi pembelajaran. Ada beberapa metode yang dikenal dalam pelaksanaan proses 
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pembelajaran, salah satunya adalah metode bermain dalam penelitian ini bermain 

dengan media celemek ajaib. Melalui metode bermain dengan celemek ajaib 

kemampuan bahasa anak dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, diketahui bahwa 

terjadi peningkatan anak dari Siklus I sampai dengan Siklus II. Rata-rata prosentase 

pencapaian kemampuan bahasa   anak meningkat berturut-turut dari prasiklus, sikus I 

dan siklus II.  Berturut-turut  45% menjadi 69,83%, dan terakhir 81,33%. Sedangkan 

jumlah anak yang tuntas belajar atau mencapai prosentase keberhasilan sebesar 75%  

juga terus meningkat yaitu 13,34% di pra siklus, 46,67% di siklus I dan 86,66% di 

siklus II.  Dengan demikian hipotesis yang berbunyi   bahwa metode bermain dengan 

celemek ajaib dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak kelompok  B TK 

Aisyiyah Dungbang teruji kebenarannya. 
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