
1

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BAHASA DALAM
MENGENAL HURUF MELALUI MEDIA BONEKA TANGAN

PADA ANAK KELOMPOK A TK DHARMA WANITA SUKODONO
KECAMATAN KARANG REJO KABUPATEN TULUNGAGUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Pada Program Studi PG PAUD

Oleh:

ROISANA DEWI
NPM. 11.1.01.11.0242

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2015



2



3



4

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BAHASA DALAM
MENGENAL HURUF MELALUI MEDIA BONEKA TANGAN

PADA ANAK KELOMPOK A TK DHARMA WANITA SUKODONO
KECAMATAN KARANG REJO KABUPATEN TULUNGAGUNG

ROISANA DEWI
Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 76 Kediri 64112 Telp. (0354) 776706

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan hasil observasi awal yang
dilakukan peneliti di TK Dharma Wanita Sukodono Kecamatan Karang Rejo
Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan observasi awal tersebut diketahui bahwa
kemampuan bahasa dalam mengenal huruf anak kelompok A TK Dharma Wanita
Sukodono Kecamatan Karang Rejo Kabupaten Tulungagung masih relatif rendah.
Untuk itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian guna mengembangkan
kemampuan bahasa anak dalam mengenal huruf dengan judul penelitian
“Mengembangkan Kemampuan Bahasa Dalam Mengenal Huruf Melalui Media
Boneka Tangan Pada Anak Kelompok A TK Dharma Wanita Sukodono Kecamatan
Karang Rejo Kabupaten Tulungagung”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan
kemampuan bahasa dalam mengenal huruf pada anak kelompok A TK Dharma
Wanita Sukodono Kecamatan Karang Rejo Kabupaten Tulungagung setelah
dilakukan tindakan perbaikan melalui media boneka tangan.

Subyek dalam penelitian ini adalah anak kelompok A TK Dharma Wanita
Sukodono Kecamatan Karang Rejo Kabupaten Tulungagung yang berjumlah 17 anak,
terdiri dari 9 anak laki-laki dan 8 anak perempuan.

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang masing-masing siklus terdiri
dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Adapun
metode pengumpulan data menggunakan instrument unjuk kerja.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada tindakan siklus I ketuntasan
belajar anak masih mencapai 47%, sedangkan pada tindakan siklus II ketuntasan
belajar anak mengalami peningkatan meskipun masih belum maksimal yaitu masih
mencapai 64%, dan pada tindakan siklus III ketuntasan belajar anak meningkat
dengan sangat baik menjadi 82%.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah melalui media boneka tangan dapat
mengembangkan kemampuan bahasa dalam mengenal huruf pada anak kelompok A
TK Dharma Wanita Sukodono Kecamatan Karang Rejo Kabupaten Tulungagung,
sehingga hipotesis dalam penelitian ini, diterima.

Kata Kunci: Kemampuan bahasa, huruf, media boneka tangan

I. PENDAHULUAN
Manusia dalam kehidupannya

tidak terlepas dari bahasa. Manusia
harus mampu menggunakan bahasa
dalam kehidupannya, sehingga hal ini

akan mudah bergaul dan mudah
menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Bahasa mempunyai
peranan yang sangat penting bagi
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kehidupan manusia (Suhartono,
2005). Dengan demikian,
perkembangan bahasa harus
dirangsang sejak dini.

Kemampuan berbahasa anak
merupakan suatu hal yang penting
karena dengan bahasa tersebut anak
dapat berkomunikasi dengan teman
atau orang-orang yang ada
disekitarnya. Bahasa merupakan
bentuk utama dalam mengekspresikan
pikiran dan pengetahuan bila anak
mengadakan hubungan dengan orang
lain. Anak yang sedang tumbuh dan
berkembang mengkomunikasikan
kebutuhan, pikiran dan perasaannya
melalui bahasa dengan kata-kata yang
mempunyai makna.

Dalam pedoman guru TK atau
RA dikemukakan bahwa dalam
pembinaan perkembangan bahasa di
TK atau RA hendaknya
mempersiapkan prinsip-prinsip,
dengan memberikan kesempatan
sebaik-baiknya pada anak dalam
mengembangkan bahasa dan dalam
memelihara ketertiban, hendaknya
spontanitas anak sebaiknya jangan
ditekan dan sebaiknya diberikan
dalam suasana keakraban antara guru
dengan anak didik, serta memenuhi
syarat-syarat yang diambil dari
lingkungan anak, sesuai dengan taraf
usia dan taraf perkembangan anak
sehingga aspek perkembangan anak
dapat tercapat secara optimal.

Salah satu aspek penting dalam
pengembangan bahasa adalah
kemampuan anak dalam mengenal
huruf. Pengembangan bahasa dalam
mengenal huruf akan mempengaruhi
proses bahasa anak, karena huruf
merupakan bagian dari bahasa. Untuk
itu, pengenalan huruf sangatlah
penting bagi perkembangan bahasa
anak.

Akan tetapi, berdasarkan hasil
observasi awal yang dilakukan

peneliti di TK Dharma Wanita
Sukodono Kecamatan Karang Rejo
Kabupaten Tulungagung diketahui
bahwa kemampuan bahasa khususnya
dalam mengenal huruf anak
kelompok A masih relatif rendah, hal
ini ditunjukkan dengan hasil belajar
dari 17 anak didik 3 anak
mendapatkan nilai (☆) bintang empat,
3 anak mendapatkan nilai (☆) bintang
tiga, 5 anak mendapatkan nilai (☆)
bintang   dua, dan 6 anak
mendapatkan nilai (☆) bintang satu.
Hal ini disebabkan proses
pembelajaran belum optimal karena
proses pembelajaran yang dilakukan
masih berpusat pada guru, serta tidak
adanya penggunaan media
pembelajaran yang dapat menarik
motivasi anak pada saat kegiatan
pembelajaran.

Mencermati kondisi kegiatan
pembelajaran pengembangan
kemampuan bahasa khususnya dalam
mengenal huruf dan hasil nilai
sebagaimana yang digambarkan di
atas, perlu dilakukan penelitian yang
bersifat reflektif dengan melakukan
tindakan tertentu yang direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi. Dengan
serangkaian tindakan itu diharapkan
dapat mengubah suasana
pembelajaran ke arah pembelajaran
yang lebih memungkinkan anak didik
terlibat secara aktif dan
menyenangkan, hal itu dapat dicapai
melalui penggunaan media
pembelajaran yang menarik bagi
anak. Oleh karena itu, peneliti ingin
melakukan penelitian tindakan kelas
dengan judul: “ Mengembangkan
Kemampuan Bahasa Dalam
Mengenal Huruf Melalui Media
Boneka Tangan Pada Anak
Kelompok A TK Dharma Wanita
Sukodono Kecamatan Karang Rejo
Kabupaten Tulungagung .
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II. KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori

1. Kemampuan Bahasa Anak Usia
Dini

Pada manusia bahasa ditandai
dengan adanya daya cipta yang
tidak pernah habis dan adanya
aturan. Daya cipta yang tidak
pernah habis ialah suatu
kemampuan individu untuk
menciptakan sejumlah kalimat
bermakna yang tidak pernah
berhenti dengan menggunakan
seperangkat kata dan aturan yang
terbatas, yang menjadikan bahasa
sebagai upaya yang sangat kreatif.
Dengan demikian bahasa dapat
diartikan sebagai suatu sistem
simbol yang digunakan untuk
berkomunikasi dengan orang lain.

Selain itu, bahasa dapat
dimaknai sebagai suatu sistem
tanda, baik lisan maupun tulisan.
Bahasa merupakan sistem
komunikasi antar manusia. Bahasa
mencakup komunikasi non verbal
dan verbal. Bahasa dapat dipelajari
secara teratur tergantung pada
kematangan serta kesempatan
belajar yang dimiliki seseorang.

Yusuf (2007) mengatakan
bahwa bahasa adalah sarana
berkomunikasi dengan orang lain.
Dalam pengertian ini tercakup
semua cara untuk berkomunikasi,
dimana pikiran dan perasaan
dinyatakan dalam bentuk lambang
atau simbol untuk mengungkapkan
suatu pengertian.

Dari definisi bahasa yang
dikemukakan di atas, dapat
disimpulkan bahwa bahasa adalah
suatu alat komunikasi yang
digunakan melalui suatu sistem
suara, kata, pola yang digunakan
manusia untuk menyampaikan
pikiran dan perasaan. Bahasa dapat
mencakup segala bentuk

komunikasi, baik yang diutarakan
dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa
isyarat, bahasa gerak tubuh, dan
ekspresi wajah.

2. Kemampuan Mengenal Huruf
Menurut Tarigan (2008)

mengenal huruf adalah suatu
proses yang dilakukan untuk
memperoleh pesan yang hendak
disampaikan melalui media kata-
kata atau bahasa tulis. Tahapan
perkembangan kemampuan
mengenal huruf yaitu:
a. Tahap fantasi
b. Tahap pembentukan konsep diri
c. Tahap membaca gambar
d. Tahap pengenalan bacaan
e. Tahap membaca lancer

Menurut Alwasilah (2006),
kemampuan mengenal huruf
berhubungan erat dengan
mengenal kata. semakin banyak
anak mengenal huruf, cenderung
semakin lancar anak mengenal
kata.

Pernyataan di atas memberi
makna bahwa kematangan sangat
berperan dalam menentukan waktu
yang tepat hingga anak dinyatakan
siap untuk belajar mengenal huruf.
Anak yang berada pada masa peka
untuk belajar mengenal huruf akan
dengan mudah untuk menerima
dan menanggapi rangsangan yang
diberikan pada anak. Anak akan
cepat memberikan respon setiap
kali stimulus yang sama muncul,
dan sebagai hasilnya anak akan
menunjukkan perubahan perilaku
sebagai indikator keberhasilan
proses belajarnya, yang dalam hal
ini berarti anak menguasai
kemampuan-kemampuan yang
diperlukan dalam mengenak huruf.

3. Media Boneka Tangan
Menurut Purwati (2013),

secara khusus pengertian mengenai
boneka ialah tiruan bentuk
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manusia dan bentuk binatang. Jadi
sebenarnya boneka merupakan
salah satu model perbandingan.
Dalam penggunaan boneka
dimanfaatkan sebagai media
pembelajaran dengan cara
dimainkan dalam sandiwara
boneka. Sejak tahun 1940
pemakaian boneka sebagai media
pendidikan menjadi populer dan
banyak digunakan di Sekolah
Dasar dan Sekolah Lanjutan di
Amerika. Di Eropa seni pembuatan
boneka telah sangat tua dan sangat
populer serta lebih tinggi tingkat
keahliannya dibandingkan di
Amerika. Untuk keperluan sekolah
dapat dibuat boneka yang
disesuaikan dengan cerita-cerita
jaman sekarang. Untuk tiap daerah
pembuatan boneka ini disesuaikan
dengan keadaan daerah masing-
masing (Purwati, 2013).

Salah satu jenis boneka adalah
boneka tangan Disebut boneka
tangan, karena boneka ini hanya
terdiri dari kepala dan dua tangan
saja, sedangkan bagian badan dan
kakinya hanya merupakan baju
yang akan menutup lengan orang
yang memainkannya. Fungsi
boneka adalah selain sebagai
media pembelajaran,boneka juga
sebagai perantara alat
komunikasi,menangkap daya pikir
anak,mengembangkan daya
visualnya serta anak dapat
berimajinasi dengan senangnya dia
belajar. (Purwati, 2013).

B. Kerangka Berpikir
Kemampuan berbahasa anak

merupakan suatu hal yang penting
karena dengan bahasa tersebut anak
dapat berkomunikasi dengan teman
atau orang-orang yang ada
disekitarnya. Bahasa merupakan bentuk
utama dalam mengekspresikan pikiran
dan pengetahuan bila anak mengadakan

hubungan dengan orang lain. Anak
yang sedang tumbuh dan berkembang
mengkomunikasikan kebutuhan,
pikiran dan perasaannya melalui bahasa
dengan kata-kata yang mempunyai
makna.

Menurut Susanto (2011), fungsi
pengembangan bahasa bagi anak usia
dini adalah sebagai alat untuk
berkomunikasi dengan lingkungan,
sebagai alat untuk mengembangkan
kemampuan intelektual anak, sebagai
alat untuk mengembangkan ekspresi
anak, sebagai alat untuk menyatakan
perasaan dan buah pikiran kepada
orang lain.

Salah satu aspek penting dalam
pengembangan bahasa adalah
kemampuan anak dalam mengenal
huruf. Pengembangan bahasa dalam
mengenal huruf akan mempengaruhi
proses bahasa anak, karena huruf
merupakan bagian dari bahasa. Untuk
itu, pengenalan huruf sangatlah penting
bagi perkembangan bahasa anak. Maka
dari itu, peneliti menggunakan media
boneka tangan sebagai upaya untuk
mengembangkan kemampuan bahasa
dalam mengenal huruf pada anak
kelompok A TK Dharm Wanita
Sukodono Kecamatan Karang Rejo
Kabupaten Tulungagung.

Melalui penggunaan media boneka
tangan ini diharapkan dapat menambah
minat anak dalam mengikuti
pembelajaran, dan dapat memberikan
kemudahan dalam memahami apa yang
disampaikan, sehingga kemampuan
bahasa anak dalam mengenal huruf
dapat berkembang dengan baik.

III. METODE PENELITIAN
A. Subjek dan Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TK
Dharma Wanita Sukodono Kecamatan
Karang Rejo Kabupaten Tulungagung.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah
seluruh  anak kelompok  A  yang
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berjumlah 17 anak terdiri dari 9 anak
laki-laki  dan 8 anak perempuan.
Adapun pertimbangan  dilakukan
penelitian di lembaga ini adalah karena
ditemukan fakta bahwa kemampuan
bahasa anak dalam mengenal huruf
belum berkembang dengan baik,
sehingga peneliti mencoba melakukan
perbaikan melalui media boneka tangan
sebagai upaya untuk mengembangkan
kemampuan bahasa anak dalam
mengenal huruf.

B. Prosedur penelitian
Model rancangan penelitian

tindakan kelas (PTK) yang digunakan
mengacu pada rancangan model
Kemmis dan Taggart dengan 3 siklus,
masing-masing siklus terdiri dari 4
komponen  yaitu perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan
Data

Instrument pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian tindakan
kelas ini adalah melalui pengamatan
atau observasi pada saat kegiatan
pembelajaran berlangsung, serta unjuk
kerja anak didik.

D. Teknik Analisis Data
Untuk menguji hipotesis tindakan

teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan teknik kuantitatif
komperatif yakni untuk mengetahui
perbandingan kemampuan anak atau
ketuntasan belajar anak sebelum dan
sesudah dilakukan tindakan penelitian.

Adapun prosedur analisis data
dalam penelitian ini adalah:
1. Menghitung distribusi frekuensi

perolehan tanda bintang (☆) dengan
menggunakan rumus sebagai
berikut:= 100%
Keterangan :
P = Prosentase anak yang
mendapatkan bintang tertentu

f = Jumlah anak yang memperoleh
bintang (☆) tertentu
N = Jumlah anak keseluruhan

2. Membandingkan ketuntasan belajar
anak mulai dari pra tindakan, siklus
1 sampai siklus 3.

Adapun norma yang dipakai dalam
pengujian hipotesis adalah hipotesis
diterima atau tindakan dinyatakan
berhasil jika terjadi peningkatan
kemampuan bahasa dalam mengenal
huruf melalui media boneka tangan
tingkat ketuntasan belajar mencapai
sekurang-kurangnya 70%.

IV. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Gambaran Selintas Setting
Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan di TK Dharma Wanita
Sukodono Kecamatan Karang Rejo
Kabupaten Tulungagung, pada anak
didik kelompok A tahun ajaran
2014/2015, dengan pengembangan
bidang bahasa melalui media boneka
tangan.

Pelaksanaan kegiatan
pembelajaran dilaksanakan didalam
ruang kelas, anak didik yang hadir
dalam kegiatan pembelajaran ini
sebagnyak 17 anak, dan satu teman
sejawat yang bertindak sebagai
observer.

B. Deskripsi temuan penelitian
1. Pelaksanaan tindakan siklus I

Siklus pertama dilaksanakan
sesuai rencana yaitu satu kali
pertemuan pada tanggal 14 Januari
2015. Pada pertemuan ini jumlah
anak yang hadir 17 anak dan satu
observer sebagai teman sejawat.

Hasil dari pelaksanaan tindakan
siklus I adalah sebagai berikut:
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Hasil observasi Guru dalam kegiatan
pembelajaran pada siklus I

No Item Observasi Ya Tidak
1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √

2
Guru menjelaskan pembelajaran melalui
media boneka tangan

√

3
Guru aktif dalam kegiatan pembelajaran
melalui media boneka tangan

√

4 Guru aktif dalam memberikan contoh √

5
Guru memotivasi dalam kegiatan
pembelajaran

√

6
Guru membimbing dalam proses
pembelajaran melalui media boneka tangan

√

7
Guru memberi kebebasan anak dalam
pembelajaran

√

Berdasarkan tabel di atas
diketahui bahwa kegiatan
pembelajaran yang dilakukan oleh
guru masih kurang, terlihat bahwa
guru masih belum aktif memberikan
contoh dalam kegiatan
pembelajaran, guru belum
memberikan motivasi anak dalam
kegiatan pembelajaran, serta guru
tidak memberikan kebebasan pada
anak dalam kegiatan pembelajaran.

Hasil observasi Anak dalam kegiatan
pembelajaran pada siklus I

No Aspek Pengamatan Ya Tidak

1 Anak memahami tujuan dari pembelajaran √
2 Anak memahami penjelasan dari guru √
3 Anak memperhatikan contoh yang

diberikan oleh guru
√

4 Anak aktif dalam kegiatan pembelajaran
melalui media boneka tangan

√

5 Anak dapat mengenali huruf √
6 Anak dapat mengucapkan huruf dengan

benar
√

7 Anak dapat mengurutkan huruf dengan
benar

√

Berdasarkan tabel di atas,
diketahi bahwa anak telah
memperhatikan contoh yang
diberikan oleh guru dengan baik,
anak memahmi penjelasan yang
diberikan guru, dan anak memahami
tujuan dari kegiatan pembelajaran.
Akan tetapi, anak belum terlihat
aktif selama kegiatan pembelajaran,
anak belum dapat mengenali huruf,
serta anak belum dapat mengurutkan
huruf dengan benar.

Hasil penilaian unjuk kerja kemampuan
anak dalam kegiatan mengembangkan

kemampuan bahasa dalam mengenal huruf
melalui media boneka tangan

pada siklus I

NO Nama

Hasil Penilaian
Kriteria ketuntasan
Minimal: 70%

☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ Tuntas
Belum
tuntas

1 Awaliya √ √
2 Deny √ √
3 Irpan √ √
4 Dita √ √
5 Enjel √ √
6 Felisia √ √
7 Izzul M √ √
8 Indah √ √
9 Muhana √ √
10 Mu’minin √ √
11 Nilna √ √
12 Naysa √ √
13 Nana √ √
14 Kiky √ √
15 Sendi √ √
16 Sulthon √ √
17 Wawa √ √

Jumlah 5 4 5 3 7 9
Prosentase 29% 24% 29% 18% 53% 47%

Berdasarkan data tabel di atas
menunjukkan bahwa nilai anak
masih rendah, terlihat dari 17 anak
29% mendapatkan bintang satu,
24% mendapatkan bintang 2,
sedangkan 29% mendapatkan
bintang tiga, serta 18%
mendapatkan bintang empat.

2. Pelaksanaan tindakan siklus II
Siklus kedua dilaksanakan sesuai

rencana yaitu satu kali pertemuan
pada tanggal 21 Januari 2015. Pada
pertemuan ini jumlah anak yang
hadir 17 anak dan satu observer
sebagai teman sejawat.

Hasil dari pelaksanaan tindakan
siklua II adalah sebagai berikut:

Hasil observasi Guru dalam kegiatan
pembelajaran pada siklus II

No Item Observasi Ya Tidak
1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √

2
Guru menjelaskan pembelajaran melalui
media boneka tangan

√

3
Guru aktif dalam kegiatan pembelajaran
melalui media boneka tangan

√

4 Guru aktif dalam memberikan contoh √

5
Guru memotivasi dalam kegiatan
pembelajaran

√

6
Guru membimbing dalam proses
pembelajaran melalui media boneka tangan

√

7
Guru memberi kebebasan anak dalam
pembelajaran

√

Berdasarkan tabel di atas
diketahui bahwa kegiatan
pembelajaran yang dilakukan oleh
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guru sudah terlihat lebih baik dari
sebelumnya, hal ini terlihat bahwa
guru telah menjelaskan kegiatan
pembelajaran dengan baik, guru
menyampaikan tujuan dari
pembelajaran yang akan dilakukan,
guru sudah aktif dalam memberikan
contoh kegiatan pembelajaran, dan
memberikan kebebasan pada anak
selama kegiatan pembelajaran.
Selain itu, guru juga sudah sangat
baik dalam membimbing anak
selama kegiatan pembelajaran
berlangsung. Akan tetapi, guru
masih belum memberikan motivasi
pada anak didik selama kegiatan
pembelajaran.

Hasil observasi Anak dalam kegiatan
pembelajaran pada siklus II

No Aspek Pengamatan Ya Tidak

1 Anak memahami tujuan dari pembelajaran √
2 Anak memahami penjelasan dari guru √
3 Anak memperhatikan contoh yang

diberikan oleh guru
√

4 Anak aktif dalam kegiatan pembelajaran
melalui media boneka tangan

√

5 Anak dapat mengenali huruf √
6 Anak dapat mengucapkan huruf dengan

benar
√

7 Anak dapat mengurutkan huruf dengan
benar

√

Berdasarkan tabel di atas,
diketahi bahwa kegiatan
pembelajaran anak sudah lebiih baik
dibandingkan sebelumnya. Hal ini
terlihat bahwa anak memahami
tujuan dari kegiatan pembelajaran
yang dilakukan, anak
memperhatikan contoh yang
diberikan oleh guru, anak sudah
aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Akan tetapi, kebanyakan anak masih
belum dapat mengenali huruf,
mengucapkan huruf dan
mengurutkan huruf dengan benar.

Hasil penilaian unjuk kerja kemampuan
anak dalam kegiatan mengembangkan

kemampuan bahasa dalam mengenal huruf
melalui media boneka tangan

pada siklus II

NO Nama

Hasil Penilaian
Kriteria ketuntasan
Minimal: 70%

☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ Tuntas
Belum
Tuntas

1 Awaliya √ √
2 Deny √ √
3 Irpan √ √
4 Dita √ √
5 Enjel √ √
6 Felisia √ √
7 Izzul M √ √
8 Indah √ √
9 Muhana √ √
10 Mu’minin √ √
11 Nilna √ √
12 Naysa √ √
13 Nana √ √
14 Kiky √ √
15 Sendi √ √
16 Sulthon √ √
17 Wawa √ √

Jumlah 2 4 6 5 11 6
Prosentase 12% 24% 35% 29% 64% 36%

Berdasarkan data penilaian hasil
unjuk kerja pada tabel di atas,
terlihat bahwa dari 17 anak 12%
anak mendapatkan bintang satu,
24% anak mendapatkan bintang dua,
sedangkan 35% anak mendapatkan
bintang tiga, dan 29% anak
mendapatkan bintang empat.

3. Pelaksanaan tindakan siklus III
Siklus ketiga dilaksanakan sesuai

rencana yaitu satu kali pertemuan
pada tanggal 28 Januari 2015. Pada
pertemuan ini jumlah anak yang
hadir 17 anak dan satu observer
sebagai teman sejawat.

Hasil dari siklus III adalah
sebagai berikut:

Hasil observasi Guru dalam kegiatan
pembelajaran pada siklus III

No Item Observasi Ya Tidak
1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran √

2
Guru menjelaskan pembelajaran melalui
media boneka tangan

√

3
Guru aktif dalam kegiatan pembelajaran
melalui media boneka tangan

√

4 Guru aktif dalam memberikan contoh √

5
Guru memotivasi dalam kegiatan
pembelajaran

√

6
Guru membimbing dalam proses
pembelajaran melalui media boneka tangan

√

7
Guru memberi kebebasan anak dalam
pembelajaran

√

Berdasarkan tabel di atas,
menunjukkan bahwa kegiatan
pembelajaran yang dilakukan oleh
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guru sudah meningkat dengan
sangat baik, hal ini dapat diketahui
bahwa guru sudah memberikan
motivasi kepada anak juga
dilakukan oleh guru dengan baik,
serta membimbing anak yang
mengalami kesulitan pada saat
kegiatan pembelajaran berlangsung.

Hasil observasi Anak dalam kegiatan
pembelajaran pada siklus III

No Aspek Pengamatan Ya Tidak

1 Anak memahami tujuan dari pembelajaran √
2 Anak memahami penjelasan dari guru √
3 Anak memperhatikan contoh yang

diberikan oleh guru
√

4 Anak aktif dalam kegiatan pembelajaran
melalui media boneka tangan

√

5 Anak dapat mengenali huruf √
6 Anak dapat mengucapkan huruf dengan

benar
√

7 Anak dapat mengurutkan huruf dengan
benar

√

Berdasarkan tabel di atas,
diketahui bahwa kegiatan
pembelajaran yang dilakukan oleh
anak sudah meningkat dengan baik.
sehingga anak sudah dapat mengenl
huruf dengan baik.

Hasil penilaian unjuk kerja kemampuan
anak dalam kegiatan mengembangkan

kemampuan bahasa dalam mengenal huruf
melalui media boneka tangan

pada siklus III

NO Nama
Hasil Penilaian

Kriteria ketuntasan
Minimal: 70%

☆ ☆☆ ☆☆
☆

☆☆
☆☆ Tuntas

Belum
Tuntas

1 Awaliya √ √
2 Deny √ √
3 Irpan √ √
4 Dita √ √
5 Enjel √ √
6 Felisia √ √
7 Izzul M √ √
8 Indah √ √
9 Muhana √ √
10 Mu’minin √ √
11 Nilna √ √
12 Naysa √ √
13 Nana √ √
14 Kiky √ √
15 Sendi √ √
16 Sulthon √ √
17 Wawa √ √

Jumlah 1 2 6 8 14 3
Prosentase 6% 12% 35% 47% 82% 18%

Dari tabel di atas, dapat diketahui
bahwa terdapat peningkatan
perolehan nilai, terlihat bahwa dari
17 anak 6% mendapatkan nilai
bintang satu, 12% mendapatkan

bintang dua, sedangkan 35%
mendapatkan bintang tiga, dan 47%
mendapatkan bintang empat.

C. Pembahasan dan Pengambilan
Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan
tindakan yang telah dilakukan,
kemampuan bahasa dalam mengenal
huruf melalui media boneka tangan
pada anak kelompok A TK Dharma
Wanita Sukodono Kecamatan Karang
Rejo Kabupaten Tulungagung
mengalami peningkatan yang sangat
baik.

Adapun hasil peningkatan
kemampuan bahasa anak dalam
mengenal huruf melalui media boneka
tangan dapat dilihat dari perbandingan
perolehan nilai belajar anak, serta
prosentase ketuntasan belajar anak
mulai dari pra tindakan, siklus I, siklus
II dan siklus III pada tabel di bawah
ini:

Hasil penilaian kemampuan anak mulai
dari pra tindakan sampai dengan tindakan

siklus III
No Hasil

Penilaian
Pra

Tindakan
Tindakan
Siklus I

Tindakan
Siklus II

Tindakan
Siklus III

1 ☆ 46% 29% 12% 6%

2 ☆☆ 18% 24% 24% 12%

3 ☆☆☆ 24% 29% 35% 35%

4 ☆☆☆☆ 12% 18% 29% 47%

Jumlah 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel di atas,
diketahui bahwa terdapat peningkatan
kemampuan bahasa anak dalam
mengenal huruf mulai dari pra tindakan
sampai dengan tindakan siklus III.
Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa melalui media boneka tangan
dapat mengembangkan kemampuan
bahasa dalam mengenal huruf pada
anak kelompok A TK Dharma Wanita
Sukodono Kecamatan Karang Rejo
Kabupaten Tulungagung, sehingga
hipotesis tindakan dalam penelitian ini
dapat diterima.
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V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini
adalah melalui boneka tangan dapat
mengembangkan kemampuan bahasa
dalam mengenal huruf pada anak
kelompok A TK Dharma Wanita
Sukodono Kecamatan Karang Rejo
Kabupaten Tulungagung, dan
hipotesis dalam penelitian ini dapat
diterima.

B. Saran
1. Bagi orangtua

Bagi para orangtua, sebaiknya
menyediakan media-media
pembelajaran yang dapat
digunakan oleh anak dalam
mengembangkan kemampuan
bahasanya. Selain itu, orangtua
diharapkan untuk selalu
membimbing anak dalam
melaksanakan kegiatan
pembelajaran di rumah.

2. Bagi sekolah
Bagi Lembaga Kanak-kanak

khususnya TK Dharma Wanita
Sukodono Kecamatan Karang
Rejo Kabupaten Tulungagung
untuk menambahkan media
boneka tangan dan media-media
lain yang lebih menarik, agar
dalam kegiatan belajar anak
merasa senang, dan kemampuan
bahasa anak berkembang dengan
baik seperti yang diharapkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan peneliti yang akan

datang dapat menggunakan media
boneka tangan ataupun media-
media yang lain seperti
penggunaan media kartu
bergambar dan lain-lain, untuk
mengembangkan bidang
kemampuan bahasa, agar
mendapatkan hasil yang lebih
maksimal lagi.
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