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ABSTRAK 
  

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI 
MEDIA GAMBAR PADA ANAK KELOMPOK A TK 02 KEDUNGJERUK 

MOJOGEDANG KARANGANYAR TAHUN 2012 
 

Dwi Ernawati A 520 081 013, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun 2012. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatkan kemampuan 

berbicara melalui media gambar pada anak Kelompok A di TK 02 Kedungjeruk 
Mojogedang Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. Subjek penelitian ini adalah 
12 anak Kelompok A di TK 02 Kedungjeruk. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK) dan dilakukan 2 siklus. Setiap siklusnya terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. 

Teknik analisa data menggunakan deskriptif komparatif. Data analisis 
melalui empat tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata 
kemampuan berbicara Siklu I, siklus II dan siklus III adalah 1,1; 2,3 dan 2,8. 
Dengan KKM 2,4 yang mencapai KKM pada pra tindakan yaitu 4 anak atau 
33,33%, siklus I ada 6 anak atau 50%, sedangkan pada siklus II adalah 11 anak 
atau 91,6%. Disimpulkan, bahwa ada peningkatan dari siklus I, II dan III dengan 
penggunaan media gambar mampu meningkatkan kemampuan berbicara anak di 
A TK 02 Kedungjeruk Mojogedang. 
 
 
Kata kunci: Kemampuan berbicara, Media gambar 
           
           
           
           
           
  
  



 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Taman kanak–kanak merupakan lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan secara berstruktur untuk persiapan tuntutan di jenjang 

berikutnya sesuai dengan fenomena yang ada dilapangan menguasai 

ketrampilan dasar membaca, menulis dan berhitung karena kemampuan 

tersebut merupakan persyaratan untuk menguasai mata pelajaran lain pada 

pendidikan yang lebih tinggi, sebenarnya TK tidak mengemban tanggung 

jawab untuk mengembangkan  kemampuan akademik seperti membaca, 

menulis dan berhitung karena itu harusnya merupakan tanggung jawab 

lembaga pendidikan sekolah dasar, namun kenyataanya terjadi pergeseran 

tanggung jawab pengembangan kemampuan membaca, menulis dan berhitung. 

Metode pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan 

berbicara adalah dengan media gambar. Media gambar yang akan penulis 

gunakan adalah gambar tiruan binatang, buah, tumbuhan dan sebagainya yang 

dibuat dari kertas karton yang diberi warna. Gambar dapat menimbulkan daya 

tarik, apalagi gambar tersebut diberi warna yang menarik karena anak akan 

lebih tertarik perhatiannya dan dapat membangkitkan minat belajar siswa, di 

samping itu anak tidak merasa bosan. Penggunaan media gambar diharapkan 

dapat membantu anak usia dini mempermudah dalam menerima pembelajaran, 

khususnya membaca pada kalimat sederhana yang berpola S P dan S P O, 

sehingga kemampuan berbicara anak dapat meningkat. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu diadakan penelitian 

terhadap upaya meningkatkan kemampuan berbicara anak kelompok A melalui 

media gambar. Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang: 

“Meningkatkan Kemampuan Berbicara Melalui Media Gambar pada anak 

Kelompok A di TK O2 Kedungjeruk Mojogedang Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: Apakah penggunaan media gambar dapat 



 
 

meningkatkan kemampuan berbicara pada anak Kelompok A di TK O2 

Kedungjeruk Mojogedang Karanganyar? 

Adapaun daripada Tujuan penelitian adalah Berdasarkan perumusan 

masalah di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara melalui media gambar pada anak Kelompok A di TK O2 

Kedungjeruk Mojogedang Karanganyar. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi penelitian lain serta dapat menambah 

khasanah keilmuan dalam dunia pendidikan.  

Sedangkan manfaat bagi guru adalah menjadi terampil atau cekatan 

dalam mengaplikasikan berbagai media pembelajaran, selain itu keterampilan 

baru yaitu penggunaan media gambar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya aspek berbicara dengan tepat kepada siswa. 

 

  



 
 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di Kelompok A TK O2 

Kedungjeruk Mojogedang Karanganyar. Dikarenakan didasarkan atas 

pertimbangan bahwa karakteristik sekolah tersebut sudah dikenal oleh 

peneliti. Selain itu sekolah ini belum dilakukan penelitian dengan judul 

yang sama dengan peneliti. Di samping itu sekolah ini guru sudah 

menerapkan kegiatan bercerita akan tetapi kegiatan cerita kurang menggali 

dan mengukur kemampuan berbicara anak. Oleh karena itu peneliti 

mencoba menggali dan mengukur kemampuan berbicara anak dalam 

sebuah kegiatan yang dapat merefleksikan imajinasi anak setelah anak 

menggunakan media gambar, agar diketahui sejauh mana media gambar 

dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak.. 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret tahun ajaran 

2010/2011.  

No Rincian Waktu Maret  April  Mei  Juni  Juli 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Tahap Persiapan                     
a. Kajian Studi Pustaka                     
b. Pembuatan Desain Penelitian                     
c. Konsultasi Rancangan Penelitian                     
d. Perumusan Rancangan Penelitian                     
e. Ijin Penelitian                     

2. Tahap Pelaksanaan                     
a. Perencanaan Tindakan                     
b. Implementasi Tindakan                     
c. Pengamatan Kelas                     
d. Refleksi                     
e. Analisis dan Interpretasi                     
f. Perumusan Hasil Kegiatan                     

3. Tahap Pelaporan                     
a. Penyusunan Laporan                     
b. Penulisan Laporan                     

 

 



 
 

B. Subyek dan Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah, guru 

dan peneliti. Kepala Sekolah, peneliti dan guru bertindak sebagai mitra 

penelitian dalam perencanaan dan pengumpulan data penelitian. Sementara itu 

sebagai penerima tindakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelompok 

A TK O2 Kedungjeruk Mojogedang Karanganyar. Jumlah siswa  pada kelas A 

yaitu 16 orang anak, yang terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 11 anak 

perempuan.   

Obyek penelitian ini adalah pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

penerapan Penggunaan Media Gambar untuk meningkatkan berbicara siswa 

Kelompok A TK O2 Kedungjeruk Mojogedang Karanganyar. 

 

C. Prosedur Penelitian  

Tahapan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas didasari dari 

penyusunan rencana tindakan bersama, bertindak dan mengamati secara 

individual dan bersama-sama, setelah serangkaian tersebut terlaksana barulah 

mengadakan refleksi dari berbagai kegiatan yang sudah diterapkan tadi. 

 Antara Peneliti dan guru saling berupaya memperoleh hasil yang 

optimal dengan perosedur yang telah ditetapkan oleh guru juga peneliti 

sehingga dimungkinkan adanya tindakan yang berulang- ulang, dengan tujuan 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa kelas Kelompok A TK 

O2 dengan menerapkan penggunaan media gambar, nantinya pada penellitian 

ini akan ditangani dengan beberapa kali siklus tindakan. 

 

D. Jenis Data 

Penelitian yang dilakukan peneliti ini merupakan jenis Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang 

dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu 

praktik pembelajaran. Menurut Susilo H  (2009:1) PTK merupakan sebuah 

proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri 

yang dilakukan oleh guru yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-



 
 

perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi atau situasi 

pembelajaran. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Test. Menurut Asmani. M 

(2008:122) Wawancara adaah salah satu cara menggali data yang harus 

dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang detail dan valid. 

Menurut Margono (2007:158) observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang nampak pada objek 

penelitan.  

 

F. Sumber Data 

Sumber data berasal dari guru beserta siswa kelas Kelompok A TK O2 

Kedungjeruk tahun ajaran 2012/2013. Dengan didukung hasil pengamatan 

berbicara saat pembelajaran dan tes hasil belajar siswa. 

 

G. Teknik Validitas Data 

Validitas data adalah tingkat keasihan atau keakuratan data yang telah 

dikumpulkan yang akan dianalisis dan ditarik kesimpulan pada akhir 

pertemuan. Menurut Zainal A. (2009: 247) validitas berkenaan dengan 

ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur, sehingga betul-betul 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Teknik validitas data pada penelitian 

ini menggunakan teknik trianggulasi data sebagai upaya pemenuhan 

informasi secara sah dan valid.  

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 

penelitian karena dengan menganalisis data akan dapat diketahui tingkat 

keberhasilan maupun kegagalan suatu tindakan. Hasil analisis dapat 

memberikan arti yang berguna bagi pemecahan masalah dalam penelitian.  



 
 

Menurut Sugiyono (2010 : 244) pengertian analisis data yaitu analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini teknik analisis data yang 

dilakukan melalui beberapa  langkah diantaranya Pengumpulan data, Reduksi 

data,  Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. 

 

I. Indikator Pencapaian 

Untuk mengetahui keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, 

peneliti menetapkan indikator kinerja : 

No  Siklus  Ukuran Keberhasilan  Target  
1 I Siswa dapat berbicara 

dengan baik dan dapat 
merespon lawan bicara 

1. Anak mampu melakuakn 
percakapan dengan lawan 
biacara 

2. Dapat menjawab 
pertanyaan sederhana 

3. Anak dapat merespon 
perintah dari lawan bicara 

4. Anak mampu menerima 
dan menyampaikan pesan 

2. II Siswa dapat 
menyebutkan nama 
gambar secara lisan 

1. Menyebutkan nama benda 
yang dilihat 

2. Mengucapkan sajak 
3. Dapat membedakan 

ekspresi wajah 
4. Anak mampu 

menyampaikan ekspresi 
pesan atau ungkapan/ ide/ 
gagasan 

 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila sudah 

tercapai 75% . 

 



 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan yang menarik untuk anak akan dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara anak, dalam hal ini adalah memberikan kegiatan berupa penerapan 

media gambar dalam upaya meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. 

Dengan kegiatan melalui media gambar akan mampu meningkatkan kemampuan 

berbicara anak, karena dengan media gambar anak mampu mengenali bentuk 

huruf, cara mengucapkan, macam-macam warna, macam-macam benda dan 

mampu berbicara secara lancar. Dalam penelitian ini diperoleh data dari setiap 

siklus yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berbicara, dikarenakan 

adanya penerapan pembelajaran yang menggunakan variasi media. Jadi 

kemampuan anak akan meningkat apabila mendapatkan stimulus yang tepat, 

dalam hal ini adalah kemampuan bebicara dapat ditingkatkan melalui penggunaan 

media gambar yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai variasi, dan hasil 

peningkatannya dapat dilihat dalam setiap siklusnya. 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan diperoleh data yang 

membuktikan hasil prosentase pencapaian pada waktu pra tindakan adalah 

33.33%, kemudian pada siklus I diperoleh 50%, pada siklus II ada 1 siswa yang 

belum tuntas jadi dengan perolehan 91.6%, pada dari jumlah rata-rata kemampuan 

anak dalam satu kelas. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat adanya 

peningkatan yang signifikan dari sebelum adanya tindakan sampai dengan siklus 

II. Berdasarkan hasil penelitian maka membuktikan bahwa target pencapaian hasil 

belajar yang diharapkan oleh peneliti telah berhasil. 

Namun kemampuan berbicara anak tidaklah sama, karena ada anak yang 

mencapai di atas rata-rata adapula yang masih di bawah rata-rata. Hal ini 

disebabkan oleh karena kemampuan berpikir yang dimiliki oleh anak berbeda-

beda. Disamping itu karena faktor karakter anakpun berbeda-beda juga, semua itu 

dikarenakan adanya pengaruh dari dalam diri (internal) dan dari luar (eksternal) 

yaitu lingkungan dimana mereka tinggal untuk tumbuh dan berkembang 

(lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat). Pola asuh dan pengajaran yang 



 
 

didapat oleh anak, serta latar belakang keluarga juga sangat mempengaruhi 

perkembangan kemampuan dari masing-masing anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan melalui 

beberapa tindakan dari pra tindakan, siklus I dan siklus II serta dari hasil  

pembahasan dan  analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Penerapan menggunakan media gambar dapat meningkatkan kemampuan  

anak dalam berbicara. Hal ini ditunjukkan dari data yang diperoleh bahwa 

adanya peningkatan prosentase kemampuan berbicara dari sebelum tindakan 

sampai dengan siklus II, yaitu pada saat sebelum tindakan adalah kemampuan 

berbicara sebesar 40%, siklus I 33,33%, siklus II 50% dan siklus III mencapai 

91,6%. Dari penelitian tindakan kelas ini nilai rata-rata pada siklus I adalah 13,1 

dengan jumlah ketuntasannya ada 4 anak, nilai rata-rata pada siklus II adalah 

28,4 dengan ketuntasan 6 anak sedangkan nilai rata-rata pada siklus III 33,65 

dengan ketuntasan 11 anak. 
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