
Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dwi Heni Apriliastutik | 13.1.01.11.0236 
FKIP-Prodi PGPAUD 

simki.unpkediri.ac.id 
||  

 

ARTIKEL 

 

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERBICARA ANAK  

MENGGUNAKAN MEDIA POWER POINT PADA ANAK KELOMPOK A  

RA ROUDHLOTUL IBAD NGINO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 
 

DEVELOPING CHILDREN TALKING CHILDREN USING MEDIA POWER POINT  

ON CHILDREN A RA ROUDHLOTUL IBAD NGINO SUB DISTRICT DISTRICT KEDIRI 

LESSON LEARNING 2016/2017 

 

 

 

 

Oleh : 

 

DWI HENI APRILIASTUTIK 

NPM : 13.1.01.11.0236 

 

 

Dibimbing oleh :  

 

1. Drs. KUNTJOJO, M.Pd., M.Psi 

2. LINDA DWIYANTI, M.Pd 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  

2017 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 02 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dwi Heni Apriliastutik | 13.1.01.11.0236 
FKIP-Prodi PGPAUD 

simki.unpkediri.ac.id 
||  

 

 
SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017 

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

 

Nama Lengkap    : Dwi Heni Apriliastutik 

NPM    : 13.1.01.11.0236 

Telp. /HP   : 85853686979 

Alamat Email    : heni.dwi11@yahoo.co.id 

Judul Artikel    : Mengembangkan Kemampuan Berbicara   

  Menggunakan Media Power Point Pada Anak   

  Kelompok A Ra Roudhlotul Ibad Ngino  

  Kecamatan   Plemahan Kabupaten Kediri  

  Tahun Pelajaran 2016/2017 

Fakultas-Program Studi   : FKIP PG PAUD  

Nama Perguruan Tinggi  : Universitas Nesantara PGRI Kediri  

Alamat perguruan tinggi  : Jl. KH. Achmad dahlan No. 76 Kediri (64112) 

 

Dengan ini menyatakan bahwa :  

a. Artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme  

b. Atikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat derngan sesungguhnya. Apabila dikemudianhari ditemukan 

ketidaksamaan data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab dan 

diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

  

 

 
 

 

 

 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 02 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dwi Heni Apriliastutik | 13.1.01.11.0236 
FKIP-Prodi PGPAUD 

simki.unpkediri.ac.id 
||  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERBICARA 

MENGGUNAKAN MEDIA POWER POINT PADA ANAK KELOMPOK A 

RA ROUDHLOTUL IBAD NGINO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

 

DWI HENI APRILIASTUTIK 

13.1.01.11.0236 

FKIP – PGPAUD  

Drs. Kuntjojo, M.Pd., M.Psi dan Linda Dwiyanti., M.Pd 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  

 

 

ABSTRAK 

 

 

Berdasarkan hasil penilaian pada kemampuan berbicara ditemukan permasalahan oleh guru. Permasalahan 

yang terjadi adalah anak kurang memperhatikan dan kurang percaya diri saat diminta bercerita, selain itu kurangnya 

minat tersebut dikarenakan guru belum menemukan media yang tepat serta kurangnya motivasi guru dalam kegiatan 

belajar mengajar. pada saat sebelum dilakukan tindakan dengan hasil sebagai berikut, dari 15 peseta didik, hanya 3 anak 

(20%) yang mendapatkan hasil penilaian 4, kemudian 2 anak (13%) yang mendapatkan  nilai 3, sedangkan 7 anak 

(47%) mendapatkan nilai 2 dan 3 anak (20%)  mendapatkan nilai 1. Masalah ini akan dipecahkan melalui penelitian 

tindakan kelas dengan penerapan media power point.  

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian model Kemmis), yang di dalam siklus atau putran 

terdiri atas empat komponen yang dilaksanakan secara bertahap. Keempat komponen tersebut adalah : (a) Perencanaan 

(planning), (b) tindakan  (acting), (c) Observasi(observation), dan (d) refleksi (reflection). Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik penugasan dan observasi, sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kuantitatif dengan cara membandingkan ketuntasan sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. Tindakan 

dinyatakan berhasil jika ketuntasan mencapai sekurang-kurangnya 75%.  

Hasil peneitian menunjukkan pada siklus pertama ketuntasan belajar anak mencapai 53% meningkat pada 

siklus 67%  dan pada siklus III ketuntasan anak meningkat menjadi 86%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa  pembelajaran menggunakan media Power Point dapat dibuktikan kebenarannya untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara pada  anak Kelompok A di RA Roudhlotul Ibad Ngino Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini, diterima. 

Adapun saran bagi Kepala RA Roudhlotul Ibad Ngino Alangkah baiknya jika lembaga menyediakan fasilitas 

yang lebih beragam, terutama untuk meningkatkan kemampuan berbicara, misalnya media LCD, buku cerita sehingga 

anak termotivasi untuk mengembangkan kemampuan berbicaranya.  

 

 

Kata Kunci :   Kemampuan berbicara, Media Power Point 
 

 

 

I. LATAR BELAKANG  

Anak  usia  dini  atau yang di 

singkat  dengan AUD  adalah anak  

yang baru dilahirkan sampai  usia  6 

tahun.  Usia ini  merupakan usia  yang 

sangat menentukan dalam 
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pembentukan karakter dan kepribadian 

anak (Sujiono, dkk 2009: 7). Sehingga 

dalam usia ini sangat diperlukan 

bantuan dari orang tua dan guru untuk 

memahami karakteristik anak agar 

dapat mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya. Keterampilan berbicara 

juga memiliki peran penting dalam 

pendidikan, baik di lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat 

luas. Tarigan (2008:16) 

Hasil observasi pada 

pengembangan kemampuan berbicara 

yang dilakukan oleh peneliti pada saat 

kegiatan berbicara diperoleh dari 15 

peseta didik, hanya 3 anak (20%) yang 

mendapatkan hasil penilaian 4, 

kemudian 2 anak (13%) yang 

mendapatkan  nilai 3, sedangkan 7 

anak (47%) mendapatkan nilai 2 dan 

3 anak (20%)  mendapatkan nilai 1.  

Dalam rangka 

mengembangkan persoalan di atas 

peneliti mencoba untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas tentang 

meningkatkan kemampuan berbicara 

anak Taman Kanak-Kanak melalui 

media Power point.  

Adapun manfaat dari media 

Penggunaan media power point 

memiliki beberapa tujuan, adapun 

tujuan penggunaan media power point 

tersebut adalah memberikan informasi 

yang akan disampaikan kepada anak, 

meyakinkan pada anak atas suatu 

topik tertentu, menginspirasi untuk 

membangkitkan inspirasi anak dan 

menghibur, media power point ini 

diharapkan mampu memberi 

kesenangan pada anak melalui 

informasi yang diberikan (Smart, 

2012: 65). 

Adapun dalam penelitian ini 

mengabil judul penelitian 

“Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara Melalui Media Power Point 

Untuk Anak Kelompok A RA 

Roudhlotul Ibad Ngino Kecamatan 

Plemahan Kabupaten Kediri.”  

 

II. METODE PENELITIAN  

A. Subjek dan Setting Penelitian  

Subyek penelitian pada 

penelitian tindakan kelas ini 

adalah Anak Kelompok A RA 

Roudlotul Ibad Ngino Desa Ngino  

Kecamatan Plemahan Kabupaten 

Kediri sebanyak 15 anak, yang 

terdiri dari 7 anak didik laki-laki 

dan 8 anak didik perempuan. 

Lokasi ini dipilih karena peneliti 

adalah salah satu guru di TK 

tersebut, dan sering menemui 

anak-anak pada Kelompok A RA 

Roudlotul Ibad Ngino  yang 

kesulitan pada saat kegiatan 
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berbicara . Anak kurang merespon 

pembelajaran dari guru dan sulit 

menjawab pertanyaan dari guru 

setelah guru bercerita.  

B. Prosedur Penelitian 

Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas ini model Kemmis 

dan Taggart (dalam Arikunto, 

2008) yang dilaksanakan dalam 

beberapa tahap yaitu, plan 

(perencanaan), act (pelaksanaan), 

observe (observasi), dan reflect 

(refleksi). 

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Sumber data penelitian ini 

adalah  

1. Guru, yang akan memberikan data 

berupa aktivitas anak selama 

kegiatan bercerita  

2. Anak didik, yang akan 

memberikan data berupa 

perkembangan kemampuan bahasa  

Sedangkan tehnik pengumpulan 

datanya dilakukan menggunakan dua 

macam instrument, yaitu  

1. Lembar observasi terstruktur  

(inventory) aktivitas guru  

2. Lembar observasi terstruktur 

(inventory) aktivitas belajar anak 

didik yang menunjukkan 

perkembangan kemampuan bahasa 

anak 

3. Dokumentasi, yaitu foto kegiatan 

anak didik dan guru sela proses 

penelitian tindakan kelas.  

  Observasi dilakukan oleh 

observer (kolabolator), dengan 

menggunakan pedoman berupa daftar 

lembar observasi tersetruktur yang 

sebelumnya telah disepakati bersama 

oleh peneliti dan observer.  

D. Teknik Analisa Data  

Teknik analisis data yang 

digunakan untuk pengujian hipotesa 

tindakan dilakukan dengan analisa 

deskriptif kuantitatif, yaitu dengan 

membandingkan ketuntasan belajar 

(persentase perolehan bintang 3 dan 

bintang 4) antara waktu sebelum 

dilakukan tindakan, tindakan siklus I 

dan tindakan siklus II.  

Adapun langkah-langkah 

analisa data sebagai berikut : 

1. Menghitung persentase anak yang 

mendapat bintang 1, bintang, 2, 

bintang 3, dan bintang 4 dengan 

rumus :  

P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

P : persentase anak yang 

mendapatka bintang tertentu  

f : jumlah anak yang 

mendapatkan bintang tertentu  

N : jumlah anak keseluruhan  

2. Membandingkan ketuntasan belajar 

(jumlah persentase anak yang 
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mendapat 3 dan 4) antara 

waktu sebelum tindakan (nilai 

ketuntasan belajar mencapai 

sekurang-kurangnya 75%)  

  

 

 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

A. Gambaran Selintas Setting 

Penelitian  

Dalam kegiatan 

penelitian tindakan kelas ini, 

peneliti membagi menjadi 3 tiga 

siklus  dan setiap siklusnya 

terdapat satu kali pertemuan. 

Dalam pertemuan terasebut  

terdapat empat tahapan, yaitu : 

perencanaan, pelaksanakan, 

pengamatan, dan refleksi 

(Arikunto, 2006). 

Penelitian dilaksanakan 

di RA Roudhlotul Ibad Ngino 

Kecamatan Plemahan Kabupaten 

Kediri dan difokuskan pada 

kelompok A dengan jumlah 

peserta didik sebanyak 15 anak 

yang terdiri dari 11 anak laki-laki 

dan 9 anak perempuan.  

Media pembelajaran 

yang digunakan pada kegiatan ini 

adalah media Power Point  telah 

disiapkan oleh guru.  

B. Deskripsi Temuan Penelitian 

1. Pelaksanaan Siklus I  

Siklus Pertama 

dilaksanakan pada Selasa, 07 

Maret 2017, dengan Tema 

Rekreasi Sub Tema Pantai. 

Dalam kegiatan Siklus I 

Diperoleh presentase 

kentutasan sebagai berikut 

Persentase ketuntasan belajar 

anak didik menunjukkan 

bahwa tingkat ketuntasan 

belajar anak masih mencapai 

53%. Maka kegiatan 

pembelajaran ini belum 

mencapai ketuntasan dan akan 

diadakan perbaikan pada siklus 

II.  

Adapun berdasarkan 

hasil pengamatan terhadap 

pelaksanaan proses kegiatan 

pembelajaran pada siklus ini 

terdapat temuan-temuan 

sebagai berikut :  

1) Dalam kegiatan inti yaitu 

peningkatan kemampuan 

berbicara menggunakan media 

Power Point, anak-anak masih 

kurang memperhatikan slide 

yang ditayangkan oleh guru.  
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2) Sebagian anak terlihat masih 

gaduh dan kurang 

berkonsentrasi  

3) Anak belum memahami 

dengan benar, tujuan dari guru 

menampilkan slide-slide 

Power Point memberikan 

penjelasan maksud 

4) Guru masih kurang dalam dan 

tujuan kegiatan  

5) Hasil penilaian anak masih 

belum memenuhi standar 

kreteria ketuntasan belajar 

yang telah ditentukan yaitu 

75% 

2. Pelaksanaan Siklus II 

Siklus Kedua  dilaksanakan 

pada Selasa, 14 Maret 2017, dengan 

Tema Rekreasi Sub Tema Pantai. 

Dalam kegiatan Siklus I Diperoleh 

presentase kentutasan sebagai berikut 

: Persentase ketuntasan belajar anak 

mencapai 67%, telah meningkat 

dibanding pada siklus I namun 

demikian kegiatan pembelajaran ini 

belum mencapai ketuntasan dan akan 

diadakan perbaikan pada siklus III.  

Berdasarkan hasil pengamatan 

terhadap pelaksanaan proses kegiatan 

pembelajaran pada siklus ini terdapat 

temuan-temuan sebagai berikut :  

a. Dalam kegiatan inti yaitu 

peningkatan kemampuan berbicara 

menggunakan media Power Point, 

telah mengalami sedikit 

peningkatan. Anak mulai antusias 

saat guru memutarkan media 

Power Point.  

b. Guru mampu memotivasi anak 

agar mau memperhatikan Power 

Point, yang diputar oleh guru 

Dari penilaian diatas akhirnya peneliti 

berkeinginan untuk melakukan 

perbaikan kembali di Siklus III agar 

mencapai ketuntasan yang telah 

ditentukan 

3. Pelaksanaan Siklus III 

Siklus Ketiga dilaksanakan pada 

Selasa, 21 Maret 2017, dengan Tema 

Pekerjaan Sub Tema Tukang Bakso. 

Dalam kegiatan Siklus I Diperoleh 

presentase kentutasan 86%  

Adapun berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap pelaksanaan 

proses kegiatan pembelajaran pada 

siklus ini terdapat temuan-temuan 

sebagai berikut :  

a. Kegiatan inti yaitu peningkatan 

kemampuan berbicara 

menggunakan media Power Point 

sudah baik, anak mampu 

menceritakan kembali isi tayangan 

yang telah diputar tanpa dibantu 

oleh guru  

b. Kegiatan pengembangan 

kemampuan berbicara terlihat terib 
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dan anak sangat antusias dalam 

kegiatan pembelajaran 

Dari penilaian diatas akhirnya 

peneliti dan teman sejawat 

memutuskan untuk tidak melakukan 

perbaikan lagi, karena penelitian telah 

dinyatakan berhasil mencapai 

ketuntasan. 

 

C. Pembahasan dan pengambilan 

Kesimpulan 

1. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Hasil belajar 

anak didik mulai Siklus I, Siklus II 

dan II diatas didapatkan nilai yang 

terus meningkat. Pada Siklus 

pertama ketuntasan belajar anak 

mencapai 53% meningkat pada 

siklus 67%  dan pada siklus III 

ketuntasan anak meningkat menjadi 

86%.  

Adapun berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap pelaksanaan 

proses kegiatan pembelajaran pada 

siklus ini terdapat temuan-temuan 

sebagai berikut :  

a. Kegiatan inti yaitu peningkatan 

kemampuan berbicara 

menggunakan media Power 

Point sudah baik, anak mampu 

menceritakan kembali isi 

tayangan yang telah diputar 

tanpa dibantu oleh guru  

b. Kegiatan pengembangan 

kemampuan berbicara terlihat 

terib dan anak sangat antusias 

dalam kegiatan pembelajaran 

2. Simpulan  

Dari serangkaian kegiatan yang 

telah diperoleh data sebagai berikut 

Pada Siklus pertama ketuntasan belajar 

anak mencapai 53% meningkat pada 

siklus 67%  dan pada siklus III 

ketuntasan anak meningkat menjadi 

86%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  

pembelajaran melalui Media Power 

Point dapat dibuktikan kebenarannya 

untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara pada  anak Kelompok A di 

RA Roudhlotul Ibad Ngino Kecamatan 

Plemahan Kabupaten Kediri, maka 

hipotesis tindakan dalam penelitian ini, 

diterima 
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