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Abstrak 
 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan guru, bahwa kemampuan berbicara pada anak 
kelompok A RA KUSUMA MULYA 10 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri masih sangat rendah. 
Kemampuan berbicara sangat penting bagi anak. Sebab dengan kemampuan berbicara, anak dapat 
mengekspresikan perasaannya melalui kata-kata. peneliti menggunakan media KARA FUN untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara pada anak kelompok A. Permasalahan penelitian ini adalah 
apakah penggunaan media KARA FUN dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada anak 
kelompok A RA KUSUMA MULYA 10 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun Pelajaran 
2017/2018?. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas dengan subjek 
penelitian anak kelompok A RA KUSUMA MULYA 10 yang berjumlah 25 anak. Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga siklus, menggunakan instrumen berupa RPPM dan RPPH. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan lembar unjuk kerja siswa dan lembar observasi proses 
pembelajaran.Hasil ketuntasan belajar anak didik pada pra tindakan yaitu mencapai 36%. Pada 
siklus I mencapai 44%, yaitu masuk dalam kategori kurang meningkat. Pada siklus II mencapai 
60%, yaitu masuk dalam kategori cukup meningkat. Pada siklus III mencapai 80%, yaitu masuk 
dalam kategori meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara pada anak 
kelompok A RA KUSUMA MULYA 10 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun Pelajaran 
2017/2018 dapat ditingkatkan melalui penggunaan media KARA FUN. 

 
Kata Kunci  : Kemampuan berbicara, Media KARA FUN 

 
 
I. LATAR BELAKANG 

Salah satu kemampuan yang 

berkembang saat usia taman kanak-

kanak adalah kemampuan berbahasa. 

Penguasaan bahasa anak sangat erat 

kaitannya dengan kemampuan kognitif 

anak. Kemampuan bahasa pada anak 

usia dini memang masih jauh dari 

sempurna. Namun demikian 

kemampuan bahasa dapat 

dikembangkan melalui stimulasi yang 

terus menerus. 

Menurut Bromley (dalam Dhieni, 

dkk, 2008: 1.11) bahasa adalah sistem 

simbol yang teratur untuk mentransfer 

berbagai ide maupun informasi yang 

terdiri dari simbol-simbol visual 

maupun verbal. Bekal utama manusia 

dalam kehidupan komunikasinya 
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adalah bahasa. Pengembangan 

kemampuan berbahasa sejak dini akan 

mengoptimalkan anak untuk 

berkomunikasi di jenjang pendidikan 

selanjutnya dan kehidupan sehari-hari. 

Keterlibatan orang tua dan lingkungan 

tempat tinggal anak juga berperan 

penting dalam perkembangan 

bahasanya. Guru sebagai orang 

terdekat anak di sekolah harus mampu 

mengenali kemampuan bahasa tiap-tiap 

anak didiknya. 

Bromley (dalam Dhieni, dkk, 

2008: 1.19) menyebutkan empat bentuk 

bahasa yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Bahasa reseptif 

adalah membaca dan mendengarkan 

suatu informasi, sedangkan bahasa 

ekspresif adalah berbicara dan 

menuliskan informasi untuk 

dikomunikasikan kepada orang lain. 

Salah satu komponen penting dalam 

bahasa adalah kemampuan berbicara. 

Berbicara bukan hanya sekedar 

mengucapkan kata-kata, tetapi 

merupakan suatu alat untuk 

mengekspresikan, menyatakan, 

menyampaikan pikiran maupun 

perasaan. Menurut Setiawan (dalam 

Aisyah, dkk, 2014: 6.1) masa 

perkembangan berbicara dan bahasa 

yang paling intensif adalah pada tiga 

tahun pertama dari hidupnya, yakni 

suatu periode dimana otak manusia 

berkembang dalam proses mencapai 

kematangan. 

Kemampuan berbicara 

merupakan hal yang sangat penting 

untuk dikembangkan pada anak usia 

dini di taman kanak-kanak. Anggapan 

bahwa kemampuan berbicara akan 

berkembang secara otomatis seiring 

bertambahnya usia anak, adalah 

anggapan yang tidak benar. 

Kemampuan berbicara anak perlu 

adanya bantuan dari para pendidik di 

lembaga pendidikan anak usia dini, 

yaitu bagaimana membantu yang tepat, 

bagaimana kegiatan di dalam kelas 

dapat menyenangkan bagi anak, dan 

bagaimana suatu media pembelajaran 

bisa aman dan sesuai dengan usia anak. 

Kemampuan berbicara sangat besar 

pengaruhnya terhadap rasa 

kepercayaan diri anak. Oleh karena itu, 

kemampuan berbicara sama pentingnya 

dengan aspek-aspek perkembangan lain 

pada anak usia dini. Namun hal 

tersebut belum sepenuhnya terwujud 

pada anak kelompok A RA KUSUMA 

MULYA 10 Kecamatan Mojoroto Kota 

Kediri. Dari 25 anak, diperoleh hasil 

prosentase ketuntasan belajar hanya 

36%. Oleh karena itu, peneliti 

bermaksud memecahkan masalah 

tersebut dengan menggunakan media 
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KARA FUN. Media KARA FUN ini 

adalah media edukatif yang diciptakan 

sendiri oleh guru kelas sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan berbicara 

pada anak kelompok A di RA 

KUSUMA MULYA 10 Kecamatan 

Mojoroto Kota Kediri. KARA adalah 

singkatan dari kantong rahasia, 

sedangkan FUN adalah istilah bahasa 

inggris yang mempunyai makna senang 

atau menyenangkan. KARA FUN 

adalah media yang diciptakan sendiri 

oleh peneliti, menggunakan papan dari 

sterofoam besar, kemudian diatasnya 

dijahit kantong-kantong yang terbuat 

dari kain flanel, terdiri dari enam 

kantong yang berbeda-beda warnanya, 

dan disetiap kantong terdapat gambar 

yang tidak diketahui oleh anak atau 

rahasia. Gambar-gambar tersebut 

disesuaikan dengan tema dan sub tema 

pembelajaran pada hari tersebut. Media 

KARA FUN ini dilengkapi dengan 

dadu besar yang terdiri dari enam sisi, 

dimana dadu tersebut digunakan untuk 

menentukan nomor kantong yang 

diperoleh anak. Selain bentuknya yang 

menarik dan lucu, media ini tetap 

mengandung unsur bermain dan 

permainan seperti halnya prinsip 

pembelajaran pada anak usia dini yaitu 

bermain sambil belajar dan belajar 

seraya bermain. J. Ronald Lally ( 

dalam Montolalu, dkk, 2012: 1.5) 

mengungkapkan bahwa salah satu hal 

yang terbaik yang dapat dilakukan 

seorang pendidik anak prasekolah 

adalah memfasilitasi serta 

berpartisipasi dalam permainan. Oleh 

karena itu, peneliti menjadikan media 

ini sebagai fasilitas sekaligus sebagai 

alat bermain edukatif dan kreatif agar 

nantinya masalah yang sedang dihadapi 

yaitu kemampuan berbicara anak 

kelompok A di RA KUSUMA 

MULYA 10 Kecamatan Mojoroto Kota 

Kediri dapat dipecahkan.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) model Kemmis Taggart 

(dalam Arikunto: 2013) dilakukan di 

RA KUSUMA MULYA 10 Kecamatan 

Mojoroto Kota Kediri. Subjek 

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

anak kelompok A yang berjumlah 25 

anak, terdiri dari 11 anak perempuan 

dan 14 anak laki-laki. Penelitan ini 

dilakukan dalam tiga siklus dan 

masing-masing siklus terdiri dari empat 

komponen yaitu tahap penyusunan 

rencana tindakan, tahap pelaksanaan 

tindakan, tahap pengamatan atau 

observasi, dan tahap refleksi dengan 

menggunakan instrumen pengumpulan 

data berupa lembar observasi guru dan 
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lembar hasil unjuk kerja anak. Berikut 

ini adalah alur tahapan pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas Kemmis 

Taggart: 

Siklus Rancangan Model Kemmis Taggart 

(dalam Arikunto, 2013: 137). 

Teknik analisis data untuk menguji 

hipotesis tindakan adalah teknik 

deskriptif kuantitatif dengan 

membandingkan ketuntasan belajar 

(prosentase yang memperoleh bintang 3 

dan bintang 4) antara waktu sebelum 

dilakukan tindakan, tindakan siklus I, 

tindakan siklus II, dan tindakan siklus 

III. Langkah-langkah analisis data adalah 

sebagai berikut: 

1) Menghitung prosentase anak yang 

mendapatkan bintang satu,  bintang 

dua, bintang tiga, dan bintang 

empat dengan rumus: 

P = 


ே
 x100% 

Keterangan: 

P= Prosentase anak yang 

mendapatkan bintang tertentu 

f=  Jumlah anak yang mendapatkan 

bintang tertentu 

N= Jumlah anak keseluruhan 

2) Membandingkan ketuntasan belajar 

anak mulai pra tindakan, siklus I, 

siklus II, dan siklus III. Sesuai 

dengan karakteristik penelitian 

tindakan kelas, maka keberhasilan 

tindakan menuju ke arah perbaikan, 

baik yang terkait dengan anak, 

maupun pembelajaran dengan 

menggunakan media KARA FUN. 

Hipotesis diterima atau tindakan 

dinyatakan berhasil apabila terjadi 

peningkatan kemampuan berbicara 

anak kelompok A RA KUSUMA 

MULYA 10 Kecamatan Mojoroto 

Kota Kediri dengan tingkat 

ketuntasan belajar mencapai 

sekurang-kurangnya 75%. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, hasil pembelajaran 

siswa dari pra tindakan sampai dengan 

sikus III adalah sebagai berikut:  

N
o 

Hasil 
Penilaian 

Perkembangan 
Anak 

Pra 
Tindakan 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

1 
 

24% 20% 12% 4% 

2 
 

40% 36% 28% 16% 

3 
 

28% 32% 40% 48% 

4 
 

8% 12% 20% 32% 

 
Jumlah 100% 100% 100% 100% 

Dari tabel diatas dapat diketahui 

bahwa telah mengalami keberhasilan 
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setelah dilakukan tindakan. Pada pra 

tindakan prosentase keberhasilan 

mencapai 36%, pada siklus I meningkat 

menjadi 44%, pada siklus II meningkat 

menjadi 60%, dan pada siklus III 

prosentase keberhasilan mencapai 80%. 

Sehingga pada siklus III telah 

memenuhi kriteria ketuntasan belajar. 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan 

dan analisis yang telah dilaksanakan, 

maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media KARA FUN dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara pada anak 

kelompok A RA KUSUMA MULYA 

10 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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