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ABSTRAK 
 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK MELALUI MEDIA 
GAMBAR SERI PADA KELOMPOK B  
TK GILIREJO 1 KECAMATAN MIRI  

KABUPATEN SRAGEN 
TAHUN 2013/2014 

 
Wijiyanto, A53H111048, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Progam Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Sragen. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2013, 10 halaman. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
melalui media gambar seri. Jenis penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas 
yang dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan. 
Subyek penelitian ini adalah anak kelompok B TK Gilirejo 1 Kec. Miri, Kab. 
Sragen yang berjumlah 22 anak sebagai penerima tindakan. Peneliti yang 
berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai pemberi tindakan. 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang kemampuan 
berbahasa anak dan data tentang pembelajaran guru dengan media gambar seri. 
Kedua data tersebut dikumpulkan melalui teknik observasi.  
Data kemampuan berbahasa anak dianalisis dengan analisis komparatif dan data 
tentang proses pembelajaran guru dengan media gambar seri Dianalisis dengan 
analisis interaktif. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum siklus satu rata-rata kemampuan 
berbahasa anak mencapai 50%, berarti bahawa hampir semua anak kemampuan 
berbahasanya baru mulai berkembang. Setelah penerapan media gambar seri 
pada siklus satu rata -rata kemampuan berbahasa anak 68,56% yang berarti 
bahwa anak yang baru mulai berkembang sudah dapat berkembang sesuai 
harapan walaupun hanya beberapa anak saja. Setelah dilakukan perbaikan pada 
siklus dua rata -rata kemampuan berbahasa anak mencapai 87,12% artinya 
hampir semua anak sudah dapat berkembang sesuai harapan bahkan ada 
beberapa anak yang sudah berkembang sangat baik.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa melalui media gambar seri dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasa anak pada Kelompok B TK Gilirejo 1 Kec. 
Miri, Kab. Sragen tahun pelajaran 2013/2014 

 
 
Kata kunci : Kemampuan, Berbahasa, Media Gambar Seri, Taman Kanak-kanak 
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MEDIA GAMBAR SERI DAPAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

BERBAHASA ANAK PADA KELOMPOK B  

TK GILIREJO 1 KECAMATAN MIRI 

KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN 2013/2014 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan di TK harus menyediakan berbagai bentuk kegiatan yang 

dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak salah satunya 

adalah kemampuan berbagasa anak. (Anderson, 1993 dalam Wardhani dan 

Asmawulan, 2011). 

Bahasa merupakan alat komunikasi utama bagi anak untuk 

mengungkapkan berbagai keinginan maupun kebutuhannya. Anak – anak 

yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik dalam mengungkapkan 

pemikiran, perasaan serta tindakan interaktif dengan lingkungannya.  

Kemampuan berbahasa sangat penting dimiliki oleh anak karena 

dengan kemampuan berbahasanya anak dapat mengungkapkan pikiran, 

perasaan dan tindakan dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan 

anak juga dapat mengerti serta memahami sesuatu melalui berbagai bentuk 

gambar seri dan permainan.  

Jika kemampuan berbahasa anak rendah maka anak akan merasa 

kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman, guru serta lingkungannya. 

Anak akan sulit bergaul dengan temannya dan aak akan kesulitan dalam 

mengungkapkan apa yang diinginkannya. 

Pada usia anak pra sekolah diharapkan anak mampu mengungkapkan 

perasaannya baik melalui kegiatan bermain ataupun ketika bermain dengan 

temannya. Pada usia TK perkembangan be rbahasa anak dapat ditandai anak 

mampu menggunakan kata ganti saya dalam berkomunikasi, memiliki 

berbagai perbendaraan kata, mampu mengungkapkan fikiran, perasaan dan 

tindakan dengan menggunakan kalimat sederhana serta mampu membaca dan 

mengungkapkan sesuatu melalui gambar. 
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Akan tetapi pada kenyataannya kemampuan berbahasa anak di TK 

Gilirejo I masih banyak yang kurang terbukti ketiga guru akan mengadakan 

kegiatan bercerita dan mengurutkan gambar dengan gambar seri anak-anak 

banyak yang memilih mewarnai  atau bermain sendiri sehingga hanya 

beberapa anak saja yang mengikuti kegiatan tersebut. 

Hal ini dikarenakan pembelajaran yang dilaksanakan di TK masih 

berpusat pada guru dan guru kurang kreatif dalam membuat alat peraga 

sebagai media pembelajaran sehingga anak dalam melakukan kegiatan hanya 

menggunakan lembar kerja anak.  

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti mengambil judul sesuai 

permasalahan yang terjadi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui media gambar seri. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil judul yaitu “Meningkatkan Kemampuan 

Berbahasa Anak Melalui Media Gambar Seri Pada Kelompok B TK Gilirejo 

1 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2013/2014.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak pada 

Kelompok B di TK Gilirejo 1 Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. 

Sedangkan tujuan khusus untuk mengembangkan kemampuan berbahasa 

anak melalui media gambar seri pada Kelompok B di TK Gilirejo 1 

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.  

 

II. LANDASAN TEORI 

Berbahasa adalah alat untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan 

kepada orang lain. Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa merupakan hal 

yang sangat penting dalam perkembangan anak. Melalui bahasa anak dapat 

berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa sederhana sesuai 

kemampuan anak (Junita dan Asmawulan, 2011 : 38). 

Indikator yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan 

berbahasa dalam hal mengungkapkan bahasa anak adalah (1) Menceritakan 

pengalaman/kejadian secara sederhana dengan runtut, (2) Menceritakan 
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kembali sesuatu berdasarkan ingatannya, (3) mengurutkan dan menceritakan 

isi gambar seri (4-6) gambar (Permendiknas no 58 Tahun 2009). 

Sedangkan kemampuan berbahasa (Depdiknas, 2000:14) anak di 

pengaruhi oleh penguasaan kosa kata, mendeteksi kemampuan awal anak, 

kegiatan bermain, mengkomunikasikan kegiatan dengan orang tua dan 

menggunakan media gambar untuk menggunakan berbagai bentuk kata atau 

kalimat. Adapun media gambar yang digunakan salah satunya adalah media 

gambar seri. 

Media gambar seri (depdiknas, 2000:20) adalah suatu gambar yang 

dibuat secara berurutan sehingga menjadi sebuah cerita.  

Media gambar seri bermanfaat untuk memperjelas penyajian pesan 

yang dapat meningkatkan perhatian anak sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar anak dalam bercerita atau membaca gambar. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan di TK Gilirejo 1 Kecamatan Miri Kabupaten 

Sragen tahun 2013 / 2014 pada semester genap. Subyek penelitian ini adalah 

anak didik TK Gilirejo 1 yang berjumlah 22 anak sebagai penerima tindakan. 

Peneliti yang berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai pemberi tindakan.  

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kemampuan berbahasa anak 

dan data tentang pembelajaran guru dengan  media gambar seri. Sumber data 

yang dikumpulkan adalah data kemampuan berbahasa anak yang diperoleh 

langsung dari anak dan data tentang pembelajaran guru dengan media gambar 

seri  diperoleh dari guru. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Menurut Neuman (2003) dalam Mulyaningsih (2011 : 51) menyatakan bahwa 

dalam penelitian terapan terdapat Penelitian Tindakan Kelas yang digunakan 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, sehingga memperoleh 

hasil yang optimal.  

Sedangkan metode untuk mengumpulkan data kemampuan berbahasa 

anak dan pembelajaran guru dengan media gambar seri dengan menggunakan 
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teknik observasi. Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian (Arikunto, 1998 : 28). 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

observasi langsung. Observasi langsung adalah pengumpulan data dengan 

cara pengamatan dan pencatatan langsung, sehingga dilakukan langsung oleh 

peneliti ke obyek yang diamati. (Suharsini, 1998 : 71)  

Data kemampuan berbahasa anak yang dikumpulkan di analisis 

dengan teknik analisis komparatif dan data pembelajaran guru dengan 

menggunakan media gambar seri di analisis dengan teknik analisis interaktif. 

Hasil analisis yang dilakukan pada pembelajaran guru dengan 

penerapan media gambar seri dicatat dalam pedoman observasi guru 

berbentuk deskriptif. Hasil analisis pada saat kondisi anak bahwa 

pembelajaran masih berpusat pada guru, media yang digunakan kurang tepat 

dan menarik.  

Kemudian dilakukan tindakan dengan media gambar seri pada siklus 

satu, akan tetapi penjelasan guru tentang media yang digunakan kurang jelas 

sehingga anak masih belum paham dan mengerti. Selain itu media yang 

digunakan terlalu kecil dan tidak berwarna sehingga tidak menarik minat 

anak didik. Berdasarkan analisis tersebut kemudian dilakukan perbaikan pada 

tindakan siklus dua hasilnya sudah baik yaitu anak sudah faham. Analisis 

juga dilakukan terhadap anak hasilnya dicatat dalam pedoman observasi 

anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi awal rata-rata kemampuan 

berbahasa anak mencapai 50% artinya hampir semua anak baru mulai 

berkembang, setelah dilakukan tindakan siklus satu rata-rata ke mampuan 

berbahasa terjadi peningkatan yaitu sebesar 68,56% yang berarti bahwa anak 

yang semula baru berkembang menjadi berkembang sesuai harapan walaupun 

hanya beberapa anak saja. Setelah dilakukan tindakan perbaikan pada siklus 

dua rata -rata kemampuan berbahasa anak menjadi 87,12% yaitu hampir 

semua anak sudah berkembang sesuai harapan bahkan ada beberapa anak 

yang sudah berkembang sangat baik. 
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IV.  HASIL PENELITIAN 

Setelah diadakan penelitian ini dapat diketahui bahwa kondisi awal / 

pra siklus kemampuan berbahasa anak masih rendah. Rata-rata kemampuan 

berbahasa anak hanya mencapai 50%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 

semua anak baru mulai berkembang hanya beberapa anak saja yang sudah 

berkembang sesuai harapan. Untuk itu perlu dilakukan tindakan untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak tersebut melalui media gambar 

seri yang dilakukan dalam dua siklus setiap satu siklus dua kali pertemuan. 

Setelah dilakukan tindakan pada siklus satu rata-rata kemampuan 

berbahasa anak menjadi 68,56% yang berarti bahwa hampir semua anak yang 

sebelumnya mulai berkembang menjadi berkembang sesuai harapan, tetapi 

peningkatannya belum maksimal dan baru beberapa anak saja yang sudah 

berkembang sangat baik. Hal ini dikarenakan guru dalam memberikan 

penjelasan kurang dipahami anak dan guru kurang memberi motivasi kepada 

anak. Setelah dilakukan perbaikan pada tindakan siklus dua rata -rata 

kemampuan berbahasa  anak meningkat secara maksimal yaitu mencapai 

87,12%, artinya hampir semua anak sudah berkembang sesuai harapan dan 

bahkan ada beberapa anak yang sudah berkembang sangat baik, sehingga 

dapat memenuhi target yang ingin dicapai pada indikator kinerja dalam 

penelitian ini. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pra siklus, 

siklus satu, dan siklus dua dapat disimpulkan bahwa penerapan media gambar 

seri dapat meningkatkan kemampuan berbahasa  anak pada Kelompok B TK 

Gilirejo 1 Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen tahun 2013 / 2014. Hal 

tersebut diketahui dari hasil analisis pada pra siklus rata-rata kemampuan 

berbahasa  anak sebesar 50%. Setelah siklus I sebesar 68,56% dan pada siklus 

II terjadi peningkatan sebesar 87,12%. Dengan demikian penelitian ini 

dinyatakan berhasil karena hasilnya melebihi target yang ingin dicapai pada 

indikator kinerja. 



 6

Berdasarkan hasil penelitian maka, dapat diajukan saran-saran kepada 

kepala sekolah, guru dan orang tua wali murid. Adapun saran-saran tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi kepala sekolah 

dalam membimbing dan memotivasi guru-guru binaannya untuk 

melakukan perbaikan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

dan media gambar seri untuk mengembangkan kemampuan berbahasa 

anak didiknya.  

2. Bagi Guru 

a. Hendaknya penggunaan media gambar seri dapat dijadikan salah 

satu alternatif sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan 

berbahasa anak. 

b.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi guru dalam 

melaksanakan tugasnya di sekolah.  

3. Bagi Orang Tua 

Hendaknya orang tua membimbing anak dalam berkomunikasi di 

rumah dengan banyak bercerita, bertanya, dan membiarkan anak untuk 

bermain sesuai dengan yang diinginkan anak dan memfasilitasi anak dengan 

alat permainan sesuai yang dibutuhkannya, sehingga anak dapat 

berkomunikasi dengan baik.  
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