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ABSTRAK 

UPAYA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERBAHASA MELALUI 
METODE PERMAINAN SUKU KATA PADA ANAK KELOMPOK  

B TK PERTIWI KLIWONAN 01 MASARAN SRAGEN   
TAHUN AJARAN 2013/2014 

 
Siti Rosidah, A. 53H111072  

Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 94 halaman 

 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan kemampuan 
berbahasa anak melalui metode permainan suku kata pada kelompok B TK Pertiwi 
Kliwonan 01  Masaran , Sragen  Tahun Pelajaran 2013/2014.   Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch ) dengan bentuk penelitian 
PTK. Subjek penelitian adalah seluruh   anak yang berada di  Taman Kanak-Kanak 
Kliwonan 1 Kecamatan Masaran Sragen tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 20 
siswa. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi partisipan, 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model induktif interaktif, 
komponen pokok analisis induksi interaktif yaitu reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses 
pengumpulan data sebagai suatu siklus. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat diketahui bahwa penggunaan  media permainan suku kata dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasa   anak, hal tersebut diperoleh dari data adanya 
peningkatan kemampuan berbahasa  anak dari sebelum tindakan sampai dengan 
siklus II yakni sebelum tindakan kemampuan anak hanya 35 %, pada siklus I sebesar 
60 %, dan pada siklus II sebesar 90 %. Berdasarkan keterangan di atas maka dapat 
dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut: Melalui  media permainan suku kata dapat 
mengembangkan  kemampuan berbahasa   pada anak TK Kliwonan 1  Masaran 
Sragen tahun pelajaran 2013/2014. 
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PENDAHULUAN 
Jenis jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar menurut UU No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD). Melalui PAUD anak dibina dengan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang 

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal (Maimunah, 2010: 15). 

Sedangkan tujuan PAUD diadakan di Indonesia menurut Maimunah (2010: 17) 

adalah 1) Membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan 

pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa, 2)  Membantu 

menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Melalui program 

pendidikan yang dirancang dengan baik, anak akan mampu mengembangkan 

segenap potensi yang dimiliki, dari aspek fisik sosial, moral, emosi, kepribadian dan 

mampu berbahasa. Dalam mengembangkan kemampuan berbahasa ada berbagai 

metode yang bisa diaplikasikan. 

Menurut Moeslichatoen (2004: 24) "metode - metode yang digunakan untuk 

memngembangkan kemampuan berbahasa yang sesuai dengan karakteristik anak 

usia TK yaitu bermain, karyawisata, bercakap-cakap, permainan suku kata , ..".  

Permainan suku kata  merupakan salah satu kegiatan yang anak senangi. Ketika 

permainan suku kata  anak menyimak dan belajar bagaimana hubungan kata -kata 

yang didengar dalam peristiwa pada cerita tersebut. Dengan kata lain anak 

memperoleh kosakata langsung dengan makna kata yang terkandung didalamnya. 

Menurut Musfiroh (2008: 86) : "Mendengar cerita sama artinya dengan melakukan 

serangkaian kegiatan fonologis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Selama 

menyimak cerita, anak belajar bagaimana bunyi-bunyi yang bermakna diujarkan 

dengan benar, bagaimana kata -kata disusun secara logis dan mudah dipahami, 

bagaimana konteks dan koteks berfungsi dalam makna". 

Sejalan dengan pe rtumbuhan dan perkembangan anak, produk bahasa mereka 

juga meningkat dalam kuantitas, keluasan dan kerumitan. Anak-anak secara bertahap 

berubah dari  melakukan ekspresi menjadi melakukan ekspresi dengan 
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berkomunikasi, yang juga berubah dari komunikasi mela lui gerakan menjadi ujaran. 

Anak usia dini biasanya telah mampu mengembangka n keterampilan berbahasa  

melaalui percakapan yang dapat memikat orang lain. Mereka dapat menggunakan 

bahasa dengan berbagai cara seperti bertanya, berdialog dan bernyanyi. Sejak usia 2 

tahun anak menunjukkan minat untuk menyebut nama benda. Minat tersebut  terus 

berkembang sejalan dengan bertambah usia dan menunjukkan bertambah pula 

perbendaharaan kata. Dengan perbendaharaan kata yang di milki anak mampu 

berkomunikasi dengan lingkungannya yang lebih luas. Anak dapat menggunakan 

bahasa dengan ungkapan yang lebih kaya ungkapen melalui bermain peran 

Salah satu permasalahan praktis dalam mencapai tujuan pengajaran adalah 

mengenai penggunaan metode yang efektif serta media yang tepat, karena pada 

umumnya guru mengajar kurang sesuai atau tidak dengan materi yang diajarkan 

sehingga kurang berhasil tujuan yang akan dicapai. Mengasuh, membesarkan dan 

mendidik anak merupakan tugas yang mulia yang tidak dapat lepas dari berbagai  

macam halangan dan tantangan. Telah banyak usaha yang dilakukan orang tua untuk 

memberikan bekal bagi anak-anaknya kelak di kehidupan yang akan datang. Adalah 

harapan dan cita-cita para orang tua untuk memperkembangkan anak semaksimal 

mungkin agar anak tersebut dapat be rkembang secara maksimal, namun dalam 

kenyataan kehidupan tidak semua orang tua dapat membimbing anak-anak untuk 

menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Oleh 

karena itu orang tua berusaha menyekolahkan putra putrinya di suatu lembaga 

pendidikan. Agar anak mampu berkembang di kelak kemudian hari maka orang tua 

haruslah pandai-pandai dalam memilih lembaga pendidikan mana yang tepat untuk 

anak-anaknya. Agar anak mampu mengikuti perkembangan pada dini (TK) nya maka 

sebelum ia memasuki sekolah dasar maka anak seharusnya disekolahkan di Taman 

Kanak-kanak ( TK ). 

TK Pertiwi Kliwonan 01  Masaran merupakan salah satu TK  yang berada 

pada Desa Kemiri yang berada dekat pusat kecamatan Masaran yang  memiliki 

kemampuan yang hampir seragam karena saat masuk memiliki umur yang hampir 

seragam yakni antara  5 tahun dan  6 tahun.  Namun demikian bila ditinjau dari 

prestasi  belajar anak didik belum sesuai harapan guru maupun orang tua sebagai 

user (pengguna) pendidikan. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi diri ada 
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beberapa masalah yang terjadi di TK Pertiwi Kliwonan 01  Masaran, yaitu ada 17 

anak yang belum mampu mengenal huruf dari total 24 anak yang ada.  Hal tersebut 

mengakibatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dengan orang lain de ngan 

bahasanya sendiri dirasakan kurang maksimal. Hal ini terjadi karena  guru dalam 

mengajar menggunakan metode belajar yang monoton dan menggunakan media 

pembelajaran yang seadanya. Bila masalah ini tidak segera mendapatkan solusi maka 

sangatlah sulit has il belajar anak didik akan mencapai hasil yang memuaskan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya bimbingan dan arahan dari 

guru agar anak mampu mengembangkan kemampuan berbahasa dengan 

memanfaatkan metode permainan suku kata, dengan adanya media akan 

mempermudah materi sampai kepada anak karena proses pengajaran tidak 

membosankan  selain itu proses pembelajaran berbahasa akan lebih efektif dan 

efisien apabila ditunjang dengan media yang memadai. Penggunaan media dalam 

pembelajaran kemampuan berbahasa sangat dibutuhkan karena siswa dapat 

berinteraksi langsung dengan sumber belajar atau media instruksional yang 

mengarah pada hasil belajar yang optimal. Dengan menggunakan media 

ketidakjelasan materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Dengan menggunakan 

media akan dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi huruf Indonesia  

sehingga hasil prestasi dalam kemampuan berbahasa lebih menyenangkan dan lebih 

efektif.  

Media yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah penggunaan 

media kartu suku kata. Media ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dan 

kemampuan berbahasa   pada anak TK  Pertiwi Kliwonan 01  Masaran Kabupaten 

Sragen.  

Penggunaan media kartu ini dimulai dari pengenalan kata–kata sederhana  

yang ditekankan pada huruf yang sulit dipahami oleh siswa kemudian diterapkan 

dalam kalimat sederhana sampai akhirnya penggunaan kartu  dengan kalimat yang 

lebih sukar. Penggunaann media kartu  ini dalam penyajiannya dilakukan dengan 

teknik permainan yang melibatkan partisipasi siswa secara langsung sehingga siswa 

lebih mudah menerima dan memahami bacaan. Pemamfaatan media pembelajaran 

kartu bertulisan suku kata yang diintegrasikan dengan teknik permainan 

dimaksudkan agar proses belajar mengajar bukan dijadikan sebagai beban mental 
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bagi siswa tetapi menanamkan minat dan mengembangkan kemampuan siswa 

terhadap membaca pemahaman bacaan . 

Atas dasar uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui: Upaya 

Meningkatan Kemampuan berbahasa Anak Dengan Metode permainan suku 

kata pada anak kelompok B TK Pertiwi Kliwonan 01  Masaran, Sragen  tahun 

pelajaran 2013/2014.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Kliwonan 1  Masaran Sragen. Penelitian 

dilaksanakan selama selama 3 bulan mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan 

bulan Januari 2014. Subyek penelitian adalah Guru kelas serta siswa di Taman 

Kanak-Kanak Kliwonan 1  Masaran Sragen  tahun pelajaran 2013/2014. Obyek 

penelitian adalah kemampuan berbahasa    serta pembelajaran dengan media 

permainan suku kata . 

Jenis penelitian adalah PTK dengan langkah-langkah 

1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan untuk proses penelitian tindakan kelas ini 

adalah RBP dilanjutkan mendata seberapa banyak anak yang kemampuan 

berbahasa   masih kurang serta menyiapkan perangkat pengajaran dengan media 

permainan suku kata 

2. Pelaksanaan 

a. Tahap Perencanaan Tindakan  

Anak – anak yang akan ditingkatkan  kemampuan berbahasa  adalah 

anak – anak yang kemampuan berbahasa   belum muncul saat di sekolah. 

Adapun langkah yang dilakukan pada tahapan ini antara lain : 

1)  Pengumpulan data diri anak yang kemampuan berbahasa     belum 

muncul 

2)  Mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak  dan  memecahkannya. 

3)  Menentukan program pengajaran yang tepat yakni pembelajaran dengan  

media permainan suku kata 

b.  Tahapan Pelaksanaan Tindakan 

1)  Guru menerapkan pembelajaran dengan  media permainan suku kata  

2)  Anak  belajar dalam situasi media permainan suku kata 
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3)  Memantau perkembangan kemampuan berbahasa     yang terjadi pada 

anak.  

c. Tahapan Observasi 

Tindakan guru memonitor dan membantu anak jika menemui kesulitan  

selama pengajaran dengan media permainan suku kata  

d.  Tahapan Refleksi 

Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan a, b, c. 

Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi siklus I, dibuat siklus II yang 

meliputi : 

a. Tahap Perencanaan Tindakan 

b.  Tahap Pelaksanaan Tindakan 

c. Tahap Observasi 

d.  Tahap Refleksi.  

Demikian juga untuk siklus II, selanjutnya anak mampu memiliki 

kemampuan berbahasa      .  

Sumber data dapat ditemukan melalui pengamatan keseharian yang dilakukan 

anak, dimana anak sebelumnya masih belum bisa berbahasa dengan media 

permainan suku kata, setelah berlatih dengan pembelajaran  mampu berbahasa    

dengan baik. 

Dalam pengumpulan data yang dipergunakan peneliti ada 3 teknik. Teknik 

tersebut adalah  Teknik Wawancara; Teknik Observasi; Metode Dokumentasi.  

Keberhasilan kegiata n penelitian ini akan tercermin dengan adanya penigkatan yang 

signifikan terhadap kemampuan berbahasa. Adapun indikator keberhasilan penelitian 

ini adalah mengembangkan  kemampuan berbahasa  anak setelah diberikan 

permainan dengan penggunaan media permaina n suku kata mencapai lebih dari 85% 

dari keseluruhan anak didik . 
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HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Penelitian yang untuk meningkatkan kemampuan berbahasa   dengan media 

permainan suku katadilakukan dalam 2 siklus mulai dari siklus I, siklus 2 d Pada 

siklus 2 hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan berhasil 

meningkatkan kemampuan berbahasa   siswa Taman Kanak-Kanak Kliwonan 1  

Masaran Sragen tahun pelajaran 2013/2014. Secara keseluruhan dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

Perbandingan H asil Observasi kemampuan berbahasa  anak  Taman Kanak-kanak  
Kliwonan 01  Masaran Sragen  

No Nilai Kemampuan 
berbahasa  anak   

Perkembangan Kemampuan berbahasa  anak  

Sebelum Siklus  Siklus I  Siklus II 

1 25 2 siswa - siswa - Siswa 
2 26 2 siswa - siswa - siswa 
3 27 4 siswa 2 siswa - siswa 
4 28 2 siswa 2 siswa - siswa 
5 29 2 siswa 2 siswa 2 Siswa 
6 30 2 siswa 3 siswa 3 siswa 
7 31 2 siswa 3 siswa 4 siswa 
8 32 1 siswa 3 siswa 3 siswa 
9 33 1 siswa 2 siswa 2 Siswa 
10 34 1 siswa 2 siswa 2 siswa 
11 35 - siswa 1 siswa 2 siswa 
12 36 - siswa - siswa 1 siswa 
13 37 - siswa - siswa 1 siswa 
14 Siswa yang mampu 

berkembang sesuai 
harapan 

7 siswa 14 siswa 18 siswa 

15 Prsn Siswa yang 
mampu berkembang 
sesuai harapan 

35  % 70 % 90 % 

16 Siswa yang belum 
mampu berkembang 
sesuai harapan 

13 siswa 6 siswa 2 siswa 

17 Prsn Siswa yang 
belum mampu 
berkembang sesuai 
harapan 

65 % 30 % 10 % 

 
Dari tabel di atas dapat dibuat diagram sebagai berikut : 
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Histogram Perbandingan Hasil Observasi Kemampuan berbahasa  anak  TK pada 

Sebelum Siklus, Siklus  I; dan Siklus II, 

Hasil pengamatan pada siklus I dengan lembar obsrvasi yang digunakan oleh 

peneliti untuk menganalisis siswa selama proses pembelajaran pada Siklus I 

menunjukkan  perubahan ke arah yang positif. Hal-hal yang mendukung terjadinya 

peningkatan kualitas pembelajaran sejarah berdasarkan kejadian selama proses 

pembelajaran diantaranya dapat diketahui melalui pendapat dari siswa. Berdasarkan 

hasil pengamatan siklus I dapat diketahui skor tertinggi adalah 35 (87,5 dalam skala 

100), skor terendah 27 (67,5 dalam skala 100) dengan rata-rata 31 (77,5 dalam skala 

100) sehingga siswa yang telah dinyatakan yang mampu berkembang sesuai harapan 

(memiliki nilai lebih 75 dalam skala 100) ada 14 anak dari 20 anak (70 %), 

sedangkan yang belum mampu berkembang sesuai harapan ada 6 anak dari 20 anak 

(30 %). Hasil kemampuan berbahasa anak pada siklus I jika dibandingkan dengan 

kemampuan berbahasa  pada pra siklus yang besarnya 35 % maka terdapat kenaikan 

kemampuan berbahasa siswa sebesar 35 % yakni dari 35 % menjadi 70%. 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus II dapat diketahui skor tertinggi adalah 37 (92,5 

dalam skala 100), skor terendah 29 (72,5 dalam skala 100) dengan rata-rata 33 (82,5 

dalam skala 100) sehingga siswa yang telah dinyatakan tuntas (memiliki aktifitas 

menunjukkan kemampuan berbahasa   memadai atau memiliki nilai lebih 75 dalam 
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skala 100) ada 18 anak  dari 20 anak (90 %), sedangkan yang belum  tuntas ada 2 

anak dari 20 anak (10 %). Hasil kemampuan berbahasa anak pada siklus II jika 

dibandingkan dengan kemampuan berbahasa pada siklus I yang besarnya 70 % maka 

terdapat kenaikan kemampuan berbahasa siswa sebesar 20 % yakni dari 70 % 

menjadi  90 % 

Kemampuan berbahasa  yang diperoleh siswa pada siklus I menunjukkan 

adanya peningkatan dibandingkan sebelum diberi pembelajaran dengan 

memanfaatkan barang bekas berupa kardus, kondisi seperti ini sesuai dengan 

pendapat Muhibbin Syah (2010: 132) yang menyatakan bahwa media pembelajaran 

yang digunakan guru secara lebih variatif akan mendorong siswa untuk belajar secara 

aktif, sehingga penyajian materi pelajaran oleh guru akan lebih menarik. 

Pembelajaran yang sebelumnya bersifat abstrak dan teoretis, sehingga siswa tidak 

aktif dalam pembelajaran dan menimbulkan kebosanan terhadap pembelajaran ya ng 

dilakukan berubah menjadi menarik. 

Upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan berbahasa   

anak dengan menggunakan media permainan suku kata merupakan langkah yang 

tepat. Kegiatan berbahasa pada anak taman kanak-kanak dengan memanfaatkan 

lingkungan alam sekitar, akan dapat memberikan kesempatan pada individu untuk 

berpikir dan bertindak imajinatif serta penuh daya khayal yang erat hubungannya 

dengan perkembangan kreativitas anak dalam menyampaikan berita pada teman atau 

orang lain. Dengan demikian kemampuan berbahasa  sangat erat kaitannya dengan 

kreativitas bahkan merupakan awal tumbuhnya kreativitas anak.  Dalam pelatihan 

pengembangan kreativitas harus diciptakan suasana lingkungan yang penuh 

keceriaan dan kewajaran dimana anak tidak merasa sedang dalam suasana pelatihan 

yang khusus sehingga dalam suasana seperti itu diharapkan akan muncul kreativitas 

secara optimal.  

Dengan memiliki kreativitas secara optimal pada diri anak karena kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan membuat anak memiliki  kepercayaan 

diri yang cukup yang pada akhirnya anak akan dapat mandiri dalam mengerjakan 

berbagai tugas yang dihadapinya. Kemampuan berbahasa   anak akan muncul bila 

seseorang belajar, dan sebaliknya kemampuan berbahasa  tidak akan muncul dengan 

sendirinya bila seseorang tidak mau belajar, dalam hal belajar perlu adanya guru 
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yang menuntun anak untuk maju. Terlebih lagi kemampuan berbahasa  dalam belajar 

tidak akan muncul apabila anak  tidak dibekali dengan ilmu yang cukup.  

Agar anak memahami konsep sama dan tidak sama dapat dimulai dari 

menyusun kata berdasarkan hasil pengamatan anak di lingkungan sekitar anak. 

Misalnya guru menyuguhkan suatu tema “rumah” dan anak diminta untuk menyusun 

kata-kata yang berhubungan dengan apa yang ada di rumah yang mereka tempati. 

Dari latihan ini maka mereka pun mulai memahami konsep sama tidak sama. Misal 

tentang tema rumah, mereka sama-sama memiliki rumah, sama-sama terlindung dari 

sengatan matahari, sama-sama tidak kehujanan, sama-sama pulang ke rumah, tetapi 

rumahnya berbeda. Teman yang tinggal di sebelah memiliki pohon sawo sedang dia 

hanya mempunyai beberapa pot tanaman. Pengalaman ini akan menambah wawasan 

anak dalam hal pengembangan bahasa dengan pertambahan kosa kata baru dan 

pertumbuhna rasa empati terha dap teman-temannya.  

Di daerah sekitar sekolah anak yang keadaannya tenang dan tidak banyak alat  

transportasi maupun orang yang berlalu-lalang, anak-anak dapat diajak berjalan-jalan 

dan memperhatikan serta membicarakan persamaan maupun perbedaan hal-hal yang 

mereka lihat. Kalau kebetulan melihat peerumahan yang kumuh maka hal tersebut 

dapat diangkat menjadi topik pembicaraan. Bahkan diskusi dapat dilanjutkan dan 

dimanfaatkan untuk hal-hal yang perlu dipikirkan bersama. Kesadaran terhadap 

kondisi sosial yang berlainan tentang kehidupan yang susah, kekurangan makan, 

terbatasnya sandang, semuanya itu bukanlah hal yang tidak boleh dikemukakan 

kepada  anak usia Taman Kanak Kanak. Justru dengan melihat sendiri dan 

membicarakan kesetiakawanan sosial akan terangkat ke permukaan, pertanyaan-

pertanyaan yang spontan akan keluar. Di sinilah peran guru akan diuji, apakah ia 

mampu membawa permasalahan sosial dan menjawab pertanyaan dengan bijak dan 

sesuai dengan kecerdasan anak atau tidak.  

Bila sekolah terletak di dekat daerah pertanian, perkebunan, peternaan, pantai, 

atau kebun binatang, maka pilihan tema harus disesuaikan dengan keistimewaan 

lingkungan tersebut. Misalnya tentang kehidupan petani, cara kerja membajak sawah 

dengan kerbau, tingkah laku binatang atau cara menanam yang sederhana. Perjalanan 

anak ke tempat sekitarnya akan membuahkan topik yang sangat tidak terbatas. Oleh 

karena itu, perlu dibatasi pada garis besarnya saja, misal bagaimana 
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mengelompokkan sayuran atau buah-buahan yang mereka lihat di pasar, pasar 

swalayan, dan supermarket. Bila anak mengajukan pertanyaan sebaiknya dijawab 

dengan jelas. Untuk tetap terjaganya keamanan dan keselamatan peserta didik para 

guru dan pengelola sekolah perlu membuat peraturan yang jelas. Hal-hal apa saja 

yang perlu dicapai dalam kegiatan tersebut dan bagaimana kegiatan tersebut 

dilaksanakan.  

Dengan adanya sumber belajar dapat dimanfaatkan sebagai: (a) pengalaman 

belajar yang konkret dan langsung kepada pengajarnya, (b) penyaji sesuatu yang 

tidak mungkin diadakan, dikunjungi, maupun dibawa ke kelas, maka diganti dengan 

model, denah, sketsa, foto, film dan lian-lain; (c) penambah dan memperluas 

cakrawala sajian yang ada dalam kelas; (d) pemberi informasi yang akurat dan yang 

terbaru; (e) pembantu memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran; (f) 

perangsang motivasi siswa dalam belajar dan perangsang siswa untuk berpikir, 

sehingga anak akan mudah menyampaikan pesan melalui cerita dan dapat 

berkembang lebih baik  

Penggunaan media permainan suku kata dengan tepat akan dapat membantu 

pengembangan kemampuan berbahasa anak dalam menjalani tugas 

perkembangannya demi menjadi manusia yang dapat menyelesaikan tugas 

perkembangannya. Hal ini terjadi karena ketika  belajar, anak membutuhkan metode 

pembelajaran yang tepat  untuk menunjang kegiatan belajarnya. 

. 
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SIMPULAN  DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh 

peneliti melalui beberapa tindakan dari siklus I, siklus II maka dapat dipaparkan 

sebagai berikut:  

pada siklus I diketahui skor tertinggi ada lah 35, skor terendah 27  dengan 

rata-rata 31 sehingga siswa yang telah dinyatakan mampu berbahasa sesuai harapan 

ada 14 anak dari 20 anak (70 %), sedangkan yang belum  tuntas ada 6 anak dari 20 

anak (30 %). Hasil ketuntasan pada siklus I jika dibandingkan dengan ketuntasan 

pada pra siklus yang besarnya 35 % maka terdapat kenaikan ketuntasan siswa 

sebesar 35 % yakni dari 35 % menjadi 70%. Pada siklus II dapat diketahui skor 

tertinggi adalah 37, skor terendah 29 dengan rata-rata 33 (82,5 dalam skala 100) 

sehingga siswa yang telah dinyatakan t mampu berbahasa sesuai harapan (memiliki 

aktifitas menunjukkan kemampuan berbahasa   memadai) ada 18 anak  dari 20 anak 

(90 %), sedangkan yang belum  mampu berbahasa sesuai harapan ada 2 anak dari 20 

anak (10 %). Hasil kemampuan berbahasa pada siklus II jika dibandingkan dengan 

kemampuan berbahasa pada siklus I yang besarnya 70 % maka terdapat kenaikan 

kemampuan berbahasa siswa sebesar 20 % yakni dari 70 % menjadi  90 % 

Berdasarkan data di atas terlihat adanya peningkatan dari pra siklus ke siklus 

1, dari pra siklus  ke siklus 2 maupun siklus 1 ke siklus 2 ditinjau dari rata-rata skor 

kemampuan berbahasa , rata nilai dalam skala 100, jumlah anak yang tuntas maupun 

prosentase kemampuan berbahasa anak dalam belajar. Berdasarkan keterangan di 

atas maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut: Melalu media permainan 

suku kata dapat meningkatkan kemampuan berbahasa   pada siswa TK Kliwonan 01 

Kecamatan Masaran  Kabupaten Sragen  tahun 2013/2014. 

Dari beberapa kesimpulan te rsebut di atas, penulis menyumbangkan 

saran sebagai berikut:  

1. Kepada Siswa 

a. Menggunakan sumber belajar  secara optimal sesuai dengan pokok bahasan 

terutama sumber belajar yang dirancang.  

b.  Sumber belajar yang dimanfaatkan, misal TV, perpustakaan dan buku.  
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2. Kepada Guru 

a. Agar memilih dan menggunakan sumber belajar yang lengkap sesuai dengan 

topik yang dibahas dalam proses belajar -mengajar. 

b.  Memberikan dorongan/motivasi kepada siswa untuk memiliki cara belajar 

yang baik.  

3. Kepada Sekolah 

a. Perlu menggiatkan adanya kelompok belajar, sebab dengan giatnya kelompok 

belajar maka waktu-waktu untuk belajar dapat meningkat dan kualitas 

belajarnya pun akan meningkat pula karena antara anggota kelompok dapat 

saling tukar pikiran.  

b.  Menyediakan sumber belajar yang dirancang bagi siswa dan guru atau 

memakai yang sesuai dengan materi/kurikulum perkembangan zaman.  

c. Ikut mendorong siswa untuk belajar dan berprestasi dengan baik 
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