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ABSTRAK 

 

UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI 
PERMAINAN BALOK PADA ANAK DIDIK PLAY GROUP  

AL-USWAH DELANGGU KLATEN SEMESTER I 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

  

  

Rita Tursilaningsih, A53B090255, Program studi Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2013, 85 halaman. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan berbicara 
anak melalui permainan balok pada anak Play Group Al-Uswah Delanggu 
Kabupaten Klaten semester II tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki mutu 
pembelajaran dikelas. Subyek penelitian ini adalah kelompok anak didik sejumlah 
25 anak. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan membandingkan hasil 
tindakan dalam tiap siklus dengan indikator keberhasilan tidakan yang telah 
ditetapkan. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa ada peningkatan 
keterampilam berbicara anak melalui permainan balok  yaitu kemampuan 
keterampilan berbicara anak prasiklus sebesar 36,63%, siklus I sebesar 62,41% 
dan siklus II mencapai 80,17%. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 
permainan balok dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak. 
 
Kata Kunci: Peningkatan, keterampilan berbicara, Balok  

 
 



A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian 

Undang-undang RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I ayat 14, menyatakan Pendidikan Anak Usia 

Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Berdasarkan UU dan pentingnya pendidikan anak usia dini 

tersebut, maka kemampuan berbahasa Anak Usia Dini perlu 

ditingkatkan dan sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan 

keterampilan berbicara yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari 

– hari, menurut Depdikbud (Dwi Junita,2010:62) dengan berbicara 

anak dapat menyampaikan maksud (ide, pikiran, gagasan atau isi hati) 

kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud 

tersebut mudah dipahami orang lain. 

Permainan balok sebagai alternative yang menyenangkan buat 

anak dalam proses pembelajaran, yaitu anak aktif dalam kegiatan 

membangun, anak dapat bekerja sama dengan teman, berani 

mengajukan dan menjawab pertanyaan. Dalam kegiatan bermain balok 

ini anak akan mampu berkomunikasi lisan dengan lingkungannya dan 

dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan menggunakan 

kosa kata yang lebih luas lagi 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengangkat  judul “ Upaya 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara Melalui Permainan Balok Pada 

Anak Play Group Al – Uswah Sribit, Delanggu, Klaten Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. 
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2. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

a. Keterampilan berbicara anak dibatasi pada keterampilan berbicara 

untuk anak Play Group. 

b. Bermain balok dibatasi dengan balok unit dan asesorisnya. 

3. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah 

melalui kegiatan bermain balok dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara pada anak Play Group Al – Uswah Delanggu Klaten Tahun 

Pelajaran 2012/2013? 

4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara anak Play Group Al – Uswah Delanggu, Klaten Tahun 

Pelajaran 2012 / 2013  

5. Manfaat Penelitian 

     Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuaan dalam metode 

pembelajaran keterampilan berbicara dan permainan balok. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi anak 

Dengan diterapkan permainan balok maka anak akan 

meningkatkan keterampilan berbicaranya dengan suasana yang 

menyenangkan. 

2) Bagi guru 

Memperluas wawasan  

Menambah masukan bagi guru. 

3) Bagi sekolah 
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Menjadi perbendaharaan pustaka yang dapat digunakan oleh 

pihak – pihak yang berkepentingan. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Kajian Teori 

a. Berbicara 

1) Pengertian Bicara Anak 

Menurut (Depdikbud dalam Dwi, 2010:62) berbicara dapat 

diartikan suatu penyampaian maksud ( ide, pikiran, 

gagasan,atau isi hati) seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat 

dipahami oleh orang lain. 

2) Tahap perkembangan bicara anak 

Menurut (Vygotky dalam R.Moeslichatoen, 2004:18) ada tiga 

tahap perkembangan bicara anak yang menentukan tingkat 

perkembangan berfikir dengan bahasa: (a) Tahap eksternal  (b) 

Tahap egosentris (c) Tahap Internal 

3) Hakekat Perkembangan Bicara Anak 

a) Proses akuisisi bahasa anak   

b) Perkembangan akuisisi bahasa anak 

b. Bermain 

1) Pengertian Bermain 

Menurut (Hurlock dalam Astuti, 2010:12) bermain 

dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan demi 

kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan 

ini dilakukan dengan suka rela dan tanpa ada paksaan dari 

pihak luar. 

2) Arti Penting Bermain bagi Anak 

Menurut (Vygotski dalam Astuti, 2010:11) bermain 

mempengarui perkembangan anak melalui3 cara: 
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1) Menciptakan ZPD (Zona Prokximal Development) anak,yakni 

zona/ daerah yang menghubungkan antara kemampuan actual 

anak dengan potensi anak. 

2) Memfasilitasi separasi antara pikiran dari objek dan aksi, 

karena dalam bermain anak cenderung menuruti apa yang ada 

dalam pikirannya daripada apa yang ada dalam realita. 

3) Mengembangkan penguasaan diri. Di dalam bermain, anak 

tidak dapat bertindak sembarangan. Harus sesuai dengan aturan 

yang sudah ditentukan. 

c. Permainan Balok 

1) Pentingnya Balok Bagi Perkebangan Anak 

Menurut Samawati (2010:11.27) bermain balok 

merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan aspek 

– aspek perkembangan anak. Selain itu, melalui bermain balok 

anak dapat mengekspresikan imajinasinya yang bersifat abstrak 

menjadi sesuatu yang kongkrit dan mendapatkan pemahaman 

konsep – konsep penting dalam pemecahan masalah, 

kemampuan berkomunikasi, kekuatan dan koordinasi motorik 

halus dan kasar, konsep matematika dan geometri, 

mengembangkan pemikiran simbolik, pengetahuan pemetaan, 

keterampilan membedakan penglihatan. 

2) Keuntungan Bermain Balok Bagi Anak 

Menurut (Reifel, Phelps & Handline dalam Samawati, 

2010:11.5) keuntungan bermain balok yaitu:  

a) Keterampilan berhububungan dengan teman sebaya. 

b) Kemampuan berkomunikasi 

c) Kekuatan dan koordinasi motorik halus dan kasar. 

d) Konsep matematika dan geometri 

e) Mengembangkan pemikiran simbolik 

f) Pengetahuan pemetaan 
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g) Keterampilan membedakan penglihatan 

3) Manfaat Bermain Balok 

Menurut Fridani menjelaskan, permainan susun balok 

sama halnya dengan permainan puzzle, karena sama-sama 

dalam permainan konstruktif. Permainan semacam ini 

menyimpan segudang manfaat  yaitu : (a) Belajar mengenai 

konsep (b) Belajar mengembangkan imajinasi (c) Melatih 

kesabaran (d) Secara sosial anak belajar berbagi (e) 

Mengembangkan rasa percaya diri anak 

2.  Kajian Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yani Zuhriyah dengan 

penelitian tindakan kelasnya yang berjudul Upaya meningkatkan 

keterampilan berbicara melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

student teams-achievement divisions (STAND)pada anak kelompok B 

Darul Athfal (DA) Cokroaminoto 01 Kalibenda, Banjarnegara Tahun 

2011 menunjukkan bahwa keterampilan berbicara dapat meningkat 

setelah diberi tindakan. Hasil observasi sebelum tindakan 

menunjukkan ketuntasan keterampilan berbicara sebesar 33,3% 

sehingga masih pada criteria tidak baik. Pada siklus I meningkat 

menjadi 50%, pada siklus II meningkat menjadi83,3% sehingga sudah 

mencapai kritiria baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaraan kooperatiftipe Student Teams-Achievement Division 

(STAND) dapat meningkatkan keterampilan berbicara. 

3. Kerangka Pemikiran 

Anak Play Group adalah anak yang berusia ± 3 – 4 tahun yang 

merupakan sosok individu yang sedang berada dalam proses 

perkembangan dan anak mengalami masa sensitive atau masa peka 

anak, yaitu suatu periode dimana suatu fungsi tertentu perlu 

distimulasi, diarahkan sehingga tidak terlambat perkembangannya. 
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Anak perlu distimulsi dengan hal yang menarik perhatian mereka, 

salah satunya dengan permainan balok. Dengan permainan balok 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak. 

4. Hipotesis Tindakan 

Diduga melalui permainan balok dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara anak Play Group Al – Uswah Sribit, Delanggu, 

Klaten tahun pelajaran 2012/2013. 

C. METODE PENELITIAN 

1. Setting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Play Group Al – Uswah 

Sribit,yang terletak di Dukuh Gatak Baru, Desa Sribit, Kecamatan 

Delanggu, Kabupaten. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan 

Februari – Maret 2012/2013. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah anak Play Group Al – Uswah Sribit, 

Delanggu, Klaten yang berjumlah 25 anak yang terdiri 11 anak 

perempuan dan 14 anak laki – laki. 

3. Prosedur Penelitian 

Adapun proses untuk perolehan hasil yang optimal digunakan 

cara dan prosedur yang efektif sehingga dimungkinkan adanya 

tindakan berulang – ulang dengan revisi yang terbentuk siklus untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara permulaan anak. 1 siklus terdiri 

dari empat langkah yaitu: a) perencanaan (planning), b) tindakan 

(acting),  c) pengamatan (observing), d) refleksi (reflectin) 
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4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Oleh karena ada tiga kata yang membentuk 

pengertian tersebut, maka ada tiga pengertian pula yang dapat 

diterangkan. 

a.  Penelitian – penelitian mencermati suatu objek, menggunakan 

aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi 

yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu dari suatu hal yang 

menarik minat dan penting bagi peneliti. 

b. Tindakan – sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan   

tujuan tertentu yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus 

kegiatan. 

c. Kelas – sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama 

menerima pelajaran yang sama dari seseorang guru.  

Pengertian tiga kata tersebut apabila digabungkan maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

perencanaan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi 

dalam sebuah kelas. 

5. Pengumpulan Data 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

6. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah: (a) Lembar 

observasi peningkatan keterampilan berbicara anak, (b) lembar 

observasi penerapan penggunaan permainan balok yang berisi tentang 

catatan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan permainan 

balok dalam upaya meningkatkan kemampuan berbicara anak, (c) 
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catatan lapangan. Catatan lapangan (field notes) dibuat oleh pengamat 

yang melakukan pengamatan/observasi. 

7. Indikator Pencapaian 

Keberhasilan penelitian ini akan tercermin dengan adanya 

peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan motorik halus anak 

didik yang meliputi aspek: a) Anak mampu membangun satu bangunan 

dan memberi nama b)Anak mampu memberi nama “bentuk – bentuk” 

balok c) Anak mampu member nama obyek – obyek yang terpisah 

sesuai dengan imajinasinya. 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Latar Penelitian 

a. Profil Play Group Al-Uswah Delanggu 

Play Group Al – Uswah Delanggu adalah sekolah dibawah 

yayasan Al – Uswah memiliki 1 ruangan kelas. 

1) Visi 

Menciptakan Sumber daya manusia yang bertaqwa, 

kreatif dan mandiri serta memiliki kecerdasan spiritual, 

emosional dan intelektual dan dapat menjadi teladan bagi 

sesamanya. 

2) Misi. 

Menyelenggarakan proses pembelajaran terhadap anak 

usia pra sekolah dengan memadukan aspek pengembangan 

kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dengan 

menjadikan keteladanan sebagai basik metode pembelajaran 

3) Tujuan 

Belajar seraya bermain agar menjadi anak yang 

bertaqwa, cerdas, kreatif dan bertanggung jawab, cinta 

Rasululloh dan ulama. 
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4) Sarana dan Prasarana 

a) Jumlah Ruangan Play Group Al – Uswah terdapat satu 

ruangan dalam kondisi baik, yang mempunyai luas ± 10x10 

meter. 

b) Sarana Pendukung : kamar mandi dan halaman bermain 

yang sangat luas. 

b. Keadaan SDM (Sumber Daya Manusia) 

Berdasarkan data tahun pelajaran 2012/2013, Play Group 

Al – Uswah Delanggu dipimpin oleh Ustadz Nailul Authory 

dengan kwalifikasi Sarjana Hukum Islam dan memiliki 3 orang 

guru yaitu Ustadzah Yunita Harisma Sari, S.PdI dengan kwalifikasi 

pendidikan Agama Islam, Wasilah Purnama, SE dengan 

kwalifikasi pendidikan Ekonomi dan peneliti sendiri yang baru 

menempuh SI PAUD. 

c. Karakteristik Anak Didik di Play Group AL – Uswah Delanggu 

Karakter dan kemampuan anak di Play Group Al – Uswah 

sangat beraneka ragam. Hal ini juga disebabkan oleh latar belakang 

tempat tinggal dan keluarga yang beraneka ragam,dan mempunyai 

karakter yang bermacam-macam. Sebagian dari mereka berasal 

dari keluarga kalangan ekonomi menengah. 

2. Refleksi Awal 

Saat bermain, anak – anak ada yang langsung berkreasi sesuai 

imajinasinya dan sesuai tema, ada juga yang asyik bermain mobil – 

mobilan dengan asesoris balok, ada yang membuat sendiri, ada yang 

berkelompok. Banyak anak yang belum mampu membangun sesuai 

dengan tema. Hal ini diperkirakan anak tadi kurang perhatian dan cara 

penyampaian peneliti kepada anak yang kurang menarik dan kurang 

memotivasi anak, oleh karena itu peneliti dan guru merasa perlu 
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meningkatkan ketrampilan berbicara agar anak dapat mempersiapkan 

diri dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 

3. Analisis Pencarian Fakta 

Analisis pencarian fakta terhadap anak ini dilakukan beberapa 

tahap sebagai berikut: (a) Menjumlahkan skor yang dicapai anak pada 

setiap butir amatan, (b) membuat tabulasi skor observasi peningkatan 

keterampilan berbicara anak, (c) menghitung presentase peningkatan 

ketrampilan berbicara anak melalui permainan balok. 

4. Diskripsi Penelitian Siklus 

a. Siklus I 

1) Pertemuan Pertama 

a) Perencanaan Tindakan 

Alokasi waktu disetiap pertemuan selama 30 menit. 

Adapun tindakan pada siklus I ini akan dilaksanakan 

selama 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama pada hari 

Senin 18 Februari 2013, pertemuan kedua Rabu 20 Februari 

2013 dan pertemuan ketiga Jum’at 22 Februari 2013. 

b) Pelaksanaan Tindakan 

Sebagai mana yang telah direncanakan sebelumnya, 

tindakan  pada siklus I dimulai hari Senin tanggal 18 

Februari 2013. Pembelajaran ini berlangsung selama 30 

menit yaitu pukul 09.00- 09.30 dan berada di kelas Play 

Group Al – Uswah  Delanggu.  Pertemuan pertama siklus I 

terdiri dari 3 tahap yaitu (a) kegiatan awal, (b) kegiatan inti, 

(c) kegiatan akhir. 
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c) Observasi 

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti, kepala 

sekolah, guru diperoleh hasil berikut: 1) Banyak anak yang 

masih kesulitan mengungkapkan apa yang dibangunnya 

karena anak minim perbendaharaan kata. 2) Selama 

bermain balok anak terganggu perhatiannya karena ada 

anak yang menangis berebut balok. 3)Persiapan peneliti 

kurang matang jadi terkesan kurang teratur. 

2) Pertemuan Kedua 

a) Perencanaan tindakan 

b) Pelaksanaan tindakan 

Pertemuan kedua siklus I terdiri dari 3 tahap yaitu (a) 

kegiatan awal, (b) kegiatan inti, (c) kegiatan akhir. 

c) Observasi 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti, kepala sekolah dan guru diperoleh hasil sebagai 

berikut: (1) Pada pertemuan kedua anak-anak sudah 

antusias melakukan kegiatan bermain balok walaupun 

masih ada anak yang belum mau mencoba. Tetapi dengan 

motivasi akhirnya anak mau bermain balok. (2) Masih 

banyak anak yang hanya menggunakan balok kurang dari 

10 balok. 

Hasil observasi keterampilan berbicara anak pada 

pertemuan kedua ini mengalami peningkatan yaitu 67,99 % 

3) Pertemuan Ketiga 

a) Perencanaan tindakan 
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b) Pelaksanaan tindakan 

Pertemuan ketiga ini dilaksanakan pada hari Jum’at 20 

Februari 2013 yang terdiri dari 3 tahap yaitu: (a) kegiatan 

awal, (b) kegiatan inti, (c) kegiatan akhir. 

c) Observasi 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, 

kepala sekolah dan guru diperoleh hasil sebagai berikut: 

(1)Anak – anak lebih tertarik dan antusias dari pada 

pertemuan kedua  kemarin. (2) Masih ada anak yang asal 

membangun saja, dan masih harus di motivasi untuk 

menjawab pertanyaan dan menceritakan bangunannya. 

(3)Masih ada anak yang  kurang sabar saat membangun,  

sehingga bangunannya selalu rubuh karena kurang hati – 

hati dan menggunakan balok yang tidak rata sebagai 

pondasinya. 

         d)  Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi pertemuan pertama, 

kedua dan ketiga peneliti melakukan analisis secara 

keseluruhan dengan cara berdiskusi, mengevaluasi proses 

pembelajaran yang telah dilalui serta melihat kekurangan-

kekurangan yang ada. Selain itu peneliti juga berpedoman 

pada hasil observasi peningkatan keterampilan berbicara 

anak melalui pedoman observasi. Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan peneliti, kepala sekolah dan guru diperoleh 

hasil sebagai berikut: Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan peneliti, kepala sekolah dan guru diperoleh hasil 

sebagai berikut:( 1)Anak – anak lebih tertarik dan antusias 

dari pada pertemuan kedua  kemarin. (2) Masih ada anak 

yang asal membangun saja, dan masih harus di motivasi 
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untuk menjawab pertanyaan dan menceritakan 

bangunannya.(3) Masih ada anak yang  kurang sabar saat 

membangun,  sehingga bangunannya selalu rubuh karena 

kurang hati – hati dan menggunakan balok yang tidak rata 

sebagai pondasinya. Masih ada anak yang membangun 

bangunannya hanya dengan beberapa balok yang 

jumlahnya kurang dari 10 balok dan belum mau 

menambahnya.(4) Perhatiaan anak menurun ketika dalam 

waktu yang bersamaan ada anak yang berlarian sambil 

menggunakan baloknya sebagai pistol (5) Persiapan peneliti 

kurang matang, jadi terkesan tergesa-gesa dalam 

menerangkan, maka perlu persiapan secara matang.(6) 

Keterampilan berbicara anak dalam satu kelas belum 

merata, ada anak yang keterampilan berbicara lebih akan 

tetapi ada juga yang masih rendah. 

b. Siklus II 

1) Permuan Pertama 

a) Perencanaan Tindakan 

b) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan siklus 2 pertemuan pertama yaitu pada 

hari Senin, 25 Februari 2013 di ruang kelas Play Group Al 

– Uswah Delanggu. Pembelajaran berlangsung selama 60 

menit yaitu pukul 09.30-10.30 WIB. Pertemuan pertama 

siklus 2 terdiri dari 3 tahap yaitu:  (a) kegiatan awal, (b) 

kegiatan inti, (c) kegiatan akhir. 

c) Observasi 

Keterampilan berbicara anak dalam satu kelas sudah 

mengalami peningkatan yaitu 77,66%. Hasil ini sudah 
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bisa dikatakan meningkat dibandingkan siklus 1 yang baru 

mencapai 62,41%. 

2) Pertemuan Kedua 

a) Perencanaan Tindakan 

b) Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan kedua ini terdiri dari 3 tahap yaitu (a) 

kegiatan awal, (b) kegiatan inti, (c) kegiatan akhir. 

c) Observasi 

Selama kegiatan bermain balok, anak-anak sudah 

mulai terampil berbicara tentang bangunannya baik dengan 

temannya maupun dengan guru. Meereka lebih berani dan 

percaya diri untuk berbicara sesuai gagasannya. 

Keterampilan berbicara anak dalam satu kelas sudah 

mengalami peningkatan yaitu semula 77,66% pada 

pertemuan kedua ini menjadi79,66% yang dapat dilihat 

pada table di atas. 

3) Pertemuan Ketiga 

a) Perencanaan Tindakan 

b) Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan ketiga siklus kedua ini dibagi dalam 3 

tahap yaitu (a) kegiatan awal, (b) kegiatan inti, (c) kegiatan 

akhir. 

c) Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan ketika pembelajaran 

berlangsung. Pada pertemuan ketiga ini anak-anak sudah 

percaya diri dan lancar berbicara mengenai bangunan yang 
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telah mereka buat, bahkan memakainya untuk bermain 

peran mikro. Hasil observasi keterampilan berbicara anak 

mengalami peningkatan dari pertemuan sebelumnya yaitu 

79,66%  pada pertemuan ketiga ini menjadi 83,32%. 

d) Refleksi 

Peningkatan kwalitas pembelajaran terlihat dari 

tercapainya indikator yang ditetapkan mengenai bermain 

balok. Berdasarkan analisis dan refleksi di atas, tindakan 

pada siklus 2 ini dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan 

dengan prosentase ketrampilan berbicara anak lebih 

meningkat dibanding dengan siklus sebelumnya. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan pencapaian indicator yaitu (a) 

Dapat membangun satu bangunan dan memberi nama, (b) 

Dapat memberi nama “bentuk – bentuk” balok,            (c) 

Dapat memberi nama obyek – obyek yang terpisah. 

5. Pembahasan 

Tahap pertama peneliti dan guru menyusun rencana untuk 

siklus I. Siklus I ini mendiskripsikan pembelajaran keterampilan 

berbicara melalui kegiatan bermain balok. Ternyata masih terdapat 

kelemahan atau kekurangan yang ada pada pelaksanaannya. Siklus 2 

dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang ada 

pada siklus I yaitu memvariasikan kegiatan pembelajaran dengan 

menambahkan asesoris balok. Selain itu siklus 2 ini merupakan siklus 

yang menguatkan siklus I bahwa kegiatan bermain balok dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara anak Play Group Al-Uswah 

Delanggu. 

 

 

 

15 
 



6. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa hal dalam penelitian ini yang perlu 

disampaikan antara lain: (a) Keterbatasan dalam kemampuan 

pengamatan, Peneliti sebagai guru di Play Group Al-Uswah Delanggu 

yang mana pada saat ini juga bertindak sebagai peneliti, (b) Kerjasama 

dengan pihak lain, (c) Dalam penelitian ini, peneliti hanya bisa 

melaksanakan 2 siklus saja dalam pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas, (d) Sarana yang digunakan peneliti dalam penelitian tindakan 

kelas kurang memadai. 

E. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a) Kegiatan bermain balok 

dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak. Hal ini terbukti 

dengan adanya peningkatan prosentasi keterampilan berbicara anak 

sebesar 36,63% Siklus I 62,41% dan pada siklus 2 mencapai 80,17%, 

(b) Kegiatan bermain balok dengan tehnik pengajaran yang menarik 

dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak. 

2. Implikasi Hasil Penelitian  

Implikasi hasil penelitian ini adalah: (a) Memberikan dampak 

positif bagi anak yaitu anak lebih tertarik dan antusias serta lebih bisa 

menangkap materi yang disampaikan peneliti, (b) Proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan lebih berhasil meningkatkan ketrampilan 

berbicara anak, (c) Penelitian ini memberikan dampak yang baik bagi 

institusi pendidikan yaitu harus lebih memperhatikan pembelajaran 

dengan meningkatkan keterampilan berbicara anak melalui bermain 

balok untuk mengefektifkan pembelajaran terutama pembelajaran 

keterampilan berbicara anak. 
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3. Saran 

a. Kepala Sekaolah: (1) Kepala sekolah hendaknya mendukung 

pelaksanaan dengan inovasi dan kreatifitas baru dalam upaya 

peningkatan ketrampilan berbicara anak, (2) Kepala sekolah 

hendaknya selalu memfasilitasi sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan 

lancar. 

b. Guru Kelas: (1) Guru perlu melakukan tindakan untuk mengurangi 

kejenuhan dan meningkatkan motivasi belajar anak dengan metode 

yang bervariasi sehingga anak terangsang untuk beraktivitas secara 

optimal dalam pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, (2) 

Guru dapat merefleksi hasil hasil pembelajaran disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi anak, (3) Guru hendaknya menggunakan media 

variatif dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara anak. 

c. Peneliti Berikutnya: Peneliti berikutnya dapat melakukan 

penelitian yang serupa dengan penelitian ini, tetapi dalam kegiatan  

yang berbeda agar lebih baik lagi untuk pembelajaran yang akan 

datang. 
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