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Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 109 halaman 
 

 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan  kemampuan 
berkomunikasi anak melalui media audio visual  pada anak didik Taman Kanak-
kanak Kemala Bayangkari 70  Kecamatan Masaran  Kabupaten Sragen. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch) 
dengan bentuk penelitian PTK. Subjek penelitian adalah seluruh   anak yang berada 
di  Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 70 Masaran Kecamatan Masaran 
Sragen tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 24 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 audio visual dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi 
anak, hal tersebut diperoleh dari data adanya peningkatan kemampuan 
berkomunikasi  anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus II yakni sebelum 
tindakan pengembangan kemampuan berkomunikasi anak hanya 12,5 %, pada siklus 
I sebesar 50 %, dan pada siklus II sebesar 100 %. Berdasarkan keterangan di atas 
maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut: Melalui  media audio visual 
dapat meningkatkan  kemampuan berkomunikasi pada anak TK Kemala Bhayangkari 
70 Masaran Sragen tahun pelajaran 2013/2014. 
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PENDAHULUAN 
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan 

penjelasan bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, selain jenjang 

pendidikan sebagaimana yang dimaksud dapat diselenggarakan pendidikan pra 

sekolah disebut PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang diselenggarakan sebelum 

jenjang pendidikan dasar. 

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 meningkatkan  segenap potensi yang dimiliki, dari 

aspek fisik sosial, moral, emosi, kepribadian dan yang lainnya.Pendidikan Anak Usia 

Dini merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak.  

Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, 

sosial, moral dan sebagainya. Masa kanak-kanak juga masa yang paling penting 

untuk sepanjang usia hidupnya. Sebab masa kanak-kanak adalah masa pembentukan 

pondasi dan masa kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. 

Sedemikian pentingnya usia tersebut maka memahami karakter istik anak usia dini 

menjadi mutlak adanya bila ingin memiliki generasi yang mampu meningkatkan  diri 

secara optimal.  

 Pentingnya stimulasi pendidikan anak sejak usia dini didukung oleh hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa pada umur 4 tahun, anak telah mencapai separuh 

dari kemampuan kecerdasannya, dan pada umur 8 tahun mencapai 80%. Setelah 



3 
 

umur 8 tahun, tanpa melihat bentuk pendidikannya dan lingkungan yang diperoleh, 

kemampuan kecerdasan anak  hanya  dapat diubah sebanyak 20%. Dalam kehidupan 

sosialnya, seorang anak memerlukan kemampuan berkomunikasi untuk 

menyampaikan kehendak maupun berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya.  

Dengan demikian kemampuan komunikasi seorang anak tergantung dari 

perbendaharaan kata dan stimulus yang didapatkan anak dalam kehidupan sehari-hari 

dari orang-orang terdekat.  Hal tersebut berarti dapat diasumsikan bahwa orang-

orang tersebut antara lain orangtua, saudara kandung, teman sebaya, guru taman 

kanak-kanak, dan mungkin pengasuhnya.   

Belajar bagi anak TK juga berfungsi untuk memperkenalkan anak dengan 

lingkungan sekitarnya. Anak sejak usia dini mulai mengenal berbagai benda dan 

sifatnya. Belajar dari apa yang ia lihat di lingkungannya amat berguna bagi 

kehidupannya yaitu untuk hidup dan mempertahankan diri. Pengetahuan tentang 

berbagai benda yang ada di sekitarnya merupakan bekal untuk hidup agar kelak 

dapat hidup secara mandiri.  

Anak TK pada umumnya sudah mampu berkomunikasi secara lisan. Namun 

untuk menulis dan membaca, pada umumnya anak masih mengalami kesulitan 

mengingat bahasa merupakan sistem yang rumit dan melibatkan berbagai unsur 

seperti huruf (simbol), kata, frasa, kalimat dan tata bahasa dan tata cara 

melafalkannya. Pada tahap berikutnya bahasa juga melibatkan unsur etika dan 

estetika yang menyulitkan anak TK berbahasa yang baik dan benar.  

Berkomunikasi dapat diartikan suatu penyampaian maksud seseorang kepada 

orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat 

dipahami oleh orang lain. Anak terkadang memiliki permasalahan dalam 

berkomunikasi terutama berkaitan dengan kebutuhan untuk diajak berbicara oleh 

orang lain, perhatian orang tua, gaya bicara dan pilihan kata atau diksi.  

Anak yang sejak kecil dilatih dan dibimbing untuk berkomunikasi secara tepat 

dan baik, akan berdampak pada kemampuan berfikirnya. Mereka pada umumnya 

akan mampu berfikir kritis dan logis. Kita juga sering menjumpai anak yang sering 

bertanya pada orang tua setiap mereka melihat sesuatu yang baru dan belum pernah 

dikenalnya. Jadi dengan biasa membimbing anak berkomunikasi sejak kanak-

kanak/usia dini akan banyak manfaatnya bagi kemampuan anak berkomunikasi.  



4 
 

Bahasa verbal atau bahasa lisan adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan 

pikiran, gagasan dan perasaan (Tarigan, 2007: 15). Tarigan (2007:15) juga 

menambahkan bahwa berbahasa verbal atau berbicara merupakan suatu sistem tanda-

tanda yang dapat didengar (audible) dan yang kelihatan (visible) yang memanfaatkan 

sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau 

ide-ide yang dikombinasikan.  

Berbicara atau berbahasa secara verbal memang berperan begitu penting 

dalam komunikasi manusia sehingga kesulitan berbicara selalu menimbulkan 

keprihatinan. Agar kemampuan berbicara berkembang anak-anak harus dapat 

mendengar, berada dalam lingkungan emosional yang menyenangkan dan orang tua 

membimbing anak-anak untuk berbahasa.  

Melihat gambaran teoritis tersebut penulis tertarik untuk melihat lebih jauh 

tentang kemampuan bahasa verbal pada anak usia taman kanak-kanak, ketika mereka 

memasuki usia sekolah (5-6 tahun), berdasarkan fenomena yang ada, kemampuan 

berbahasa verbal pada anak usia 5-6 tahun yang masih tampak ketika anak memasuki 

usia 2 tahun, sehingga proses komunikasi terganggu. Dengan diadakannya penelitian 

ini diharapkan akan dapat meningkatkan  kemampuan bahasa verbal pada anak.  

Dari kondisi yang ada di TK Kemala Bhayangkari 70 Masaran, pada usia 

taman kanak-kanak (5-6 tahun) masih banyak anak yang belum mampu 

berkomunikasi verbal dengan baik dan sempurna, baik itu dari segi pengucapan/lafal 

dan intonasi belum begitu jelas. Ketidaksempurnaan kemampuan berkomunikasi 

verbal ini seringkali terjadi pada saat kegiatan bermain maupun pada saat kegiatan 

proses belajar mengajar di kelas. Ketidakmampuan berkomunikasi ini terjadi karena  

media peraga yang digunakan guru terbatas, kurang tepat dan kurang menarik serta 

penyampaian guru yang monoton mengakibatkan kesulitan komunikasi anak. Untuk 

mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya menggunakan media yang efektif untuk 

meningkatkan  kemampuan berkomunikasi  pada kelas tersebut. Proses pembelajaran 

bahasa akan lebih efektif dan efisien apabila ditunjang dengan media yang memadai. 

Penggunaan media dalam pembelajaran berkomunikasi sangat dibutuhkan karena 

anak dapat berinteraksi langsung dengan sumber belajar atau media instruksional 

yang mengarah pada hasil belajar yang optimal. Dengan menggunakan media 
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ketidakjelasan materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Dengan menggunakan 

media akan dapat mempermudah pemahaman anak terhadap materi kata  sehingga 

hasil prestasi dalam berkomunikasi lebih menyenangkan dan lebih efektif. 

Media yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah penggunaan 

media audio visual . Media ini diharapkan dapat meningkatkan minat anak dan 

kemampuan anak berkomunikasi pada anak TK Kemala Bayangkari 70  Kecamatan 

Masaran Kabupaten Sragen. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang kemampuan komunikasi verbal anak di Kemala Bhayangkari 70 Masaran.   

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Kemala Bhayangkari 70  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 Pertiwi Kemala Bhayangkari 70  Masaran Sragen  tahun 

pelajaran 2013/2014. Obyek penelitian adalah kemampuan berkomunikasi  serta 

pembelajaran dengan media audio visual . 

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 

berkomunikasi masih kurang serta menyiapkan perangkat pengajaran dengan 

media audio visual  

2. Pelaksanaan 

a. Tahap Perencanaan Tindakan  

Anak – anak yang akan ditingkatkan  kemampuan berkomunikasi  

adalah anak – anak yang kemampuan berkomunikasi belum muncul saat di 

sekolah. 

Adapun langkah yang dilakukan pada tahapan ini antara lain : 

1) Pengumpulan data diri anak yang kemampuan berkomunikasi   belum 

muncul 

2) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak  dan  memecahkannya. 



6 
 

3) Menentukan program pengajaran yang tepat yakni pembelajaran dengan  

media audio visual  

b. Tahapan Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru menerapkan pembelajaran dengan  media audio visual  

2) Anak  belajar dalam situasi media audio visual   

3) Memantau perkembangan kemampuan berkomunikasi   yang terjadi pada 

anak.  

c. Tahapan Observasi 

Tindakan guru memonitor dan membantu anak jika menemui kesulitan  

selama pengajaran dengan media audio visual   

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 berkomunikasi    .  

Sumber data dapat ditemukan melalui pengamatan keseharian yang dilakukan 

anak, dimana anak sebelumnya masih belum bisa berhitung  dengan media audio 

visual , setelah berlatih dengan pembelajaran  mampu berhitung   dengan baik. 

Dalam pengumpulan data yang dipergunakan peneliti ada 3 teknik. Teknik 

tersebut adalah  Teknik Wawancara; Teknik Observasi; Metode Dokumentasi.  

Keberhasilan kegiatan penelitian ini akan tercermin dengan adanya penigkatan yang 

signifikan terhadap kemampuan berkomunikasi. Adapun indikator keberhasilan 

penelitian ini adalah mengembangkan  kemampuan berkomunikasi   anak setelah 

diberikan permainan dengan penggunaan media audio visual mencapai lebih dari 

85% dari keseluruhan anak didik . 
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HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Penelitian yang untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi     dengan 

media audio visual dilakukan dalam 2 siklus mulai dari siklus I, siklus 2 d Pada 

siklus 2 hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan berhasil 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa Taman Kanak-Kanak Kemala 

Bhayangkari 70  Masaran Sragen   tahun pelajaran 2013/2014. Secara keseluruhan 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

 
Perbandingan Hasil Penilaian  Kemampuan berkomunikasi   Taman Kanak-

kanak  Kemala Bhayangkari 70  Masaran Sragen    
 

No Nilai Kemampuan 
berkomunikasi   

Perkembangan Kemampuan berkomunikasi   anak  

Sebelum Siklus Siklus I  Siklus II 

1 24 1 siswa - siswa - Siswa 
2 25 3 siswa - siswa - siswa 
3 26 2 siswa - siswa - siswa 
4 27 7 siswa 1 siswa - siswa 
5 28 5 siswa 5 siswa - Siswa 
6 29 3 siswa 6 siswa - siswa 
7 30 3 siswa 6 siswa 3 siswa 
8 31 - siswa 4 siswa 4 siswa 
9 32 - siswa 1 siswa 5Siswa 
10 33 - siswa 1 siswa 4 siswa 
11 34 - siswa -siswa 4 siswa 
12 35 - siswa - siswa 2 siswa 
13 36 - siswa - siswa 1Siswa 
14 37 - siswa - siswa 1Siswa 
15 Siswa yang mampu 

berkembang sesuai 
harapan 

3 siswa 12 siswa 24 siswa 

16 Prsn Siswa mampu 
berkembang sesuai 
harapan 

12,5  % 50 % 100 % 

17 Siswa belum mampu 
berkembang sesuai 
harapan 

21 siswa 12 siswa 0 siswa 

18 Prsn Siswa belum  
mampu 
berkembang sesuai 
harapan 

87,5 % 50 % 0 % 
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Dari tabel di atas dapat dibuat diagram sebagai berikut : 
 

 
Histogram Perbandingan Hasil Observasi Kemampuan berkomunikasi  TK pada Sebelum Siklus, 

Siklus  I; Siklus II, 

Kemampuan berkomunikasi yang diperoleh siswa pada siklus I menunjukkan 

adanya peningkatan dibandingkan sebelum diberi pembelajaran dengan media audio 

visual .  Dari hasil observasi pada siklus I dapat diketahui skor tertinggi adalah 33 

(82,5 dalam skala 100), skor terendah 27 (67,5 dalam skala 100) dengan rata -rata 30 

(75 dalam skala 100) sehingga siswa yang telah dinyatakan mampu berkembang 

sesuai harapan (memiliki nilai lebih 75 dalam skala 100) ada 12 anak dari 24 anak 

(50 %), sedangkan yang belum mampu berkembang sesuai harapan ada 12 anak dari 

24 anak (50 %) Namun kemampua n berkembang sesuai harapan pada siklus I belum 

mencapaikan kemampuan berkembang sesuai harapan secara klasikal karena belum 

mencapai 85 % maka pelajaran dilanjutkan pada siklus II.  

Pada siklus II guru masih mengajar menggunakan media audio visual guna 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang 

diperoleh siswa pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan pada 

siklus I. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian kemampuan berkomunikasi  setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan media audio visual  pada siklus II dapat diketahui 

skor tertinggi adalah 37 (92,5 dalam skala 100), skor terendah 30 (75 dalam skala 
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100) dengan rata -rata 33 (82,5 dalam skala 100) sehingga siswa yang telah 

dinyatakan mampu berkembang sesuai harapan (memiliki nilai lebih 75 dalam skala 

100) ada 24 anak  dari 24 anak (100 %), sedangkan yang belum  mampu berkembang 

sesuai harapan ada 0 anak dari 24 anak (0 %) Karena kemampuan berkembang sesuai 

harapan pada siklus II telah mencapai kemampuan berkembang sesuai harapan 

secara klasikal karena telah  mencapai 85 % maka pelajaran tidak perlu dilanjutkan 

pada siklus III 

Dari hasil pembahasan tersebut di atas dapat ditunjukkan bahwa kemampuan 

berkomunikasi anak dapat ditingkatkan dengan menggunakan media audio visual .  

Perihal kemampuan berkomunikasi  menurut Cole dalam Puboyo (2004: 28) bahwa, 

“dalam kemampuan berkomunikasi  anak dapat mengontrol kesadaran pribadi, bebas 

mengatur motivasi dan kompetensi, serta kecakapan yang akan diraihnya”. Sehingga 

dengan media audio visual anak akan dapat belajar berkomunikasi, memahami 

kehidupan, memahami dunianya, sehingga ia akan mampu berpikir bahwa di 

sekitarnya ada orang lain yang perlu berkembang dan berKemampuan berkomunikasi  

. Kemampuan berkomunikasi  ini erat kaitannya dengan motivasi (dorongan) yang 

berasal dari dalam diri peserta didik untuk berhasil dalam belajar. Rasanya mustahil 

peserta didik yang tidak mempunyai motivasi untuk berhasil dalam belajar tanpa 

diiringi dengan keinginan sendiri untuk belajar. Kemampuan berkomunikasi  

merupakan faktor pencetus keberhasilan dalam belajar yang berasal dari dalam diri 

peserta didik. Adanya motivasi terhadap keberhasilan ini memungkinkan peserta 

didik untuk merasa bertanggung jawab dalam mengelola dirinya sendiri. Ia telah 

menyadari bahwa belajar telah menjadi kebutuhan hidupnya yang tidak bisa 

ditawartawar lagi. Motivasi perlu dilatih dengan metode bermian sesuai dengan 

tahapan perkembangan anak TK berkecenderungan keinginan untuk bermain dan 

berteman. 
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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 dapat diketahui skor tertinggi adalah 33 (82,5 dalam skala 

100), skor terendah 27 (67,5 dalam skala 100) dengan rata-rata 30 (75 dalam 

skala 100) sehingga siswa yang telah dinyatakan mampu berkembang sesuai 

harapan (memiliki nilai lebih 75 dalam skala 100) ada 12 anak dari 24 anak (50 

%), sedangkan yang belum  mampu berkembang sesuai harapan ada 12 anak dari 

24 anak (50 %). Pada siklus II dapat diketahui skor tertinggi adalah 37 (92,5 

dalam skala 100), skor terendah 30 (75 dalam skala 100) dengan rata-rata 33 

(82,5 dalam skala 100) sehingga siswa yang telah dinyatakan mampu 

berkembang sesuai harapan (memiliki nilai lebih 75 dalam skala 100) ada 24 

anak  dari 24 anak (100 %), sedangkan yang belum  mampu berkembang sesuai 

harapan ada 0 anak dari 24 anak (0 %) 

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 berkomunikasi , rata nilai dalam skala 100, jumlah 

anak yang tuntas maupun prosentase kemampuan berkembang sesuai harapan 

anak dalam belajar. Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dibuat suatu 

kesimpulan sebagai berikut: Melalui penggunaan media audio visual dapat 

mengembangkan berkomunikasi  anak TK Kemala Bhayangkari 70 Masaran  

Karanganyar  tahun 2013/2014. 

Dari beberapa kesimpulan tersebut di atas, penulis menyumbangkan 

saran sebagai berikut:  

1. Kepala Sekolah  

a. Kepala sekolah diharapkan dapat memberikan perhatian dan himbauan  

kepada guru agar senantiasa memacu siswanya yang kemampuan 

berkomunikasi nya rendah dengan selalu mengadakan bimbingan bai secara 

kelompok maupun perorangan.  

b. Kepala sekolah diharapkan mengadakan pelatihan, analisis pengubahan  

tingkah laku guru ke  arah yang positif.  
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2. Kepada Guru :  

a. Perlu memberikan motivasi dan pengarahan bagi siswa yang kurang dalam 

hal prestasi belajarnya, serta memberikan pendidikan disiplin dan rasa 

tanggung jawab terhadap diri siswa. 

b. Perlu memiliki variasi mengajar serta dapat memenuhi keingintahuan siswa 

dengan cara yang menarik, jika perlu mempergunakan alat peraga. 

c. Untuk siswa yang daya tangkapnya kurang, maka menjadi kewajiban guru 

untuk memberikan bimbingan dan layanan khusus bagi siswa tersebut. 

3. Kepada Siswa  

a. Perlu memperbanyak latihan soal sehingga akan dapat menguatkan 

kemampuan. Hal ini dapt ditempuh dengan belajar kelompok maupun belajar 

bersama orang yang lebih dewasa dan mampu membimbing.  

b. Perlunya pengendalian diri terhadap keinginan bermain dan menonton 

televisi secara berlebihan.  
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