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TAHUN 2017/2018 
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NPM : 14.1.01.11.0077 

Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan – Prodi PGPAUD 
Email : inna.tafa@yahoo.co.id  

Veny Iswantiningtyas1 dan Widi Wulansari, M.Pd2 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa 
kemampuan berbicara pada anak kelompok B TK PGRI 01 Bendosari Kecamatan 
Tulungagung masih belum berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan karena kegiatan 
pembelajaran yang kurang menyenangkan, monoton, dan pasif serta minimnya 
penggunaan media dalam proses pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan masih 
kurangnya kemampuan berbicara anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara anak kelompok B TK PGRI 01 Bendosari tahun pelajaran 
2017/2018.  Dengan subjek penelitian berjumlah 25 anak dan dibantu oleh 1 observer. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tiga 
siklus dengan empat tahap yaitu : 1) perencanaan; 2) pelaksanaan, 3) pengamatan dan 4) 
refleksi. Pengumpulan data dan teknik penilaian dalam penelitian ini yaitu dengan 
observasi, dokumentasi, tanya jawab serta unjuk kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan dalam penelitian ini pada tindakan siklus I, siklus II dan siklus III 
mengalami peningkatan di setiap siklusnya hingga mencapai 92% pada siklus III. Dari 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran 
pop up book dapat meningkatkan keapuan berbicara anak kelompok B TK Bendosari 
Kecamatan Tulungagung tahun 2017/2018 dan kebenaranya dapat dibuktikan dari 
penelitian yang telah dilakukan. 
 
KATA KUNCI : kemampuan berbicara, media pop up book, anak usia dini. 
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I. LATAR BELAKANG 

Keberhasilan pembangunan 

nasional ditentukan oleh sumber 

daya manusia yang memiliki 

kualitas, dan tentunya kualitas 

sumber daya manusia itu akan 

tergantung dari mutu pendidikan 

yang ada. Banyak faktor yang ikut 

terlibat dalam rangka untuk  

meningkatkan mutu pendidikan 

seperti peranan pemerintah, orang 

tua anak, guru dan masyarakat. 

Dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan sumber daya manusia, 

semestinya di mulai dari anak usia 

dini.  

Pendidikan anak usia dini pada 

hakekatnya adalah pendidikan 

yang diselenggarakan dengan 

tujuan yaitu untuk memfasilitasi 

pertumbuhan anak secara 

menyeluruh atau menekankan 

pada pengembangan seluruh 

aspek perkembangan anak. 

Menurut Hariyadi dan 

Zamzami (dalam Animas, 

2018:98) mengungkapkan bahwa 

salah satu aspek perkembangan 

yang sangat penting bagi anak 

yaitu bahasa. Melalui bahasa, 

anak dapat menyampaikan 

keinginan, pikiran, harapan, 

maupun permintaan serta dapat 

bergaul dengan sesama di 

lingkungan anak. Ketika anak 

mempelajari bahasa maka anak 

akan memiliki keterampilan 

bahasa yang baik, sehingga 

dengan mudah berkomunikasi 

dengan lingkunganya.  

Bahasa pada hakikatnya 

merupakan suatu ucapan pikiran 

dan perasaan manusia secara 

teratur, yang mempergunakan 

bunyi sebagai alatnya. Bahasa 

sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan berpikir individu.  

Bahasa juga merupakan 

kemampuan untuk membentuk 

suatu pengertian, dan menyusun 

pendapat, serta menarik 

kesimpulan (Zaim, 2014:9). 

Perkembangan bahasa anak 

dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan anak dan lingkungan 

sekitarnya, karena kemampuan 

berbahasa dapat dipelajari dan 

diperoleh oleh anak secara 

alamiah untuk beradaptasi dengan 

lingkungan. Menurut Seefeld dan 

Barbour (Pandeirot, 2014:88) 

perkembangan bahasa terjadi 
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bersamaan dengan perkembangan 

kognitif, emosi, sosial dan fisik 

anak usia dini. Bahasa berfungsi 

sebagai salah satu alat komunikasi 

dan merupakan sarana penting 

dalam kehidupan anak.  

Melalui bahasa, anak dapat 

saling berhubungan, saling 

berbagi pengalaman, dan dapat 

meningkatkan intelektual, hal 

tersebut dalam rangka untuk 

pengembangan pengetahuan serta 

keterampilan dalam bahasanya. 

Teori perkembanagan bahasa 

manusia terdiri dari 5 teori 

perkembangan yaitu teori 

nativistik, teori behavioristik, teori 

kognitif , teori pragmatik serta 

teori intreraksionis, yang dari ke 5 

teori tersebut saling berkaitan 

(Dhieni, 2014:94). Aspek 

perkembangan bahasa anak usia 

dini dapat diartikan sebagai salah 

satu aspek dari tahapan 

perkembangan anak yang di 

ekspresikan melalui pemikirannya 

dengan mengunakan kata-kata 

yang menandai, serta 

meningkatnya kemampuan dan 

kreativitas anak sesuai dengan 

tahapan perkembangannya.  

Menurut Bromley (dalam 

Dhieni, dkk, 2014:1.19) 

mengungkapkan bahwa dalam 

tahapan perkembangan bahasa 

anak usia dini terbagi menjadi 

empat aspek yaitu menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis. 

Berbicara merupakan suatu 

penyampaian ide, pikiran, maupun 

keinginan seseorang kepada orang 

lain dengan menggunakan bahasa 

lisan, sehingga dapat dipahami 

orang lain. Tarigan (Gutara, 

2017:139) menyatakan  berbicara 

adalah kemampuan mengucap 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan, serta menyampaikan 

pikiran, ide, gagasan, maupun 

perasaan. Jalonggo (Dhieni, 

2014:5.2)  menerangkan bahwa 

berbicara sangat berkaitan dengan 

interaksi sosial.  

Dengan demikian, untuk 

mengembangkan kemampuan 

berbicara dapat dilakukan dengan 

merancang pembelajaran yang 

melibatkan anak dalam interaksi 

sosial. Mengingat pentingnya 

aspek berbicara pada anak usia 

dini sangat perlu  ditingkatkan 
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terutama pada kelompok TK B. 

Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka peneliti melakukan tindakan 

guna untuk meningkatkan  

kemampaun berbicara agar anak 

dapat berkomunikasi dengan 

bahasa yang baik dan benar. 

Namun pada kenyataannya di TK 

PGRI 1 Bendosari Kecamatan 

Tulungagung pada kelompok B 

kemampuan berbicara terutama 

berkomunikasi di depan umum 

belum berkembang dengan baik.  

Berdasarkan hasil observasi 

yang di lakukan di TK PGRI 1 

Bendosari Kecamatan 

Tulungagung pada kelompok TK 

B terdapat beberapa permasalahan 

yang terjadi karena hampir 

sebagian besar anak belum 

menunjukkan kemampuan 

berbicara dengan kalimat 

sederhana. Masih belum 

munculnya kemampuan berbicara 

anak diketaui dari jumlah 25 anak 

terdapat 18 anak masih memiliki 

kesulitan berbicara dan  

mendapatkan bintang 1(*) dan 2 

(**). Hal ini terlihat pada saat 

guru memberikan suatu 

pertanyaan dan mengajak anak 

bercakap-cakap, anak belum 

mampu menjawab pertanyaan 

terkait dengan suatu cerita dan 

hanya 7 anak yang mampu 

menjawab 2 pertanyaan serta 

mengutarakan pendapatnya 

dengan jelas yang mendapatkan 

bintang 3(***) dan bintang 

4(****). 

Penyebab Kemampuan 

berbicara pada kelompok B TK 

Bendosari belum berkembang 

dengan baik karena sebagai 

berikut yaitu : (1) Masih 

kurangnya pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga terkesan 

monoton bagi anak dan akhirnya 

anak merasa jenuh serta bosan 

saat belajar; (2) Terkadang dalam 

kegiatan pembelajaran guru hanya 

mengunakan lembar kerja dan 

papan tulis; (3) Pembelajaran 

yang masih berpusat pada guru 

“teacher center” yang 

menyebabkan anak menjadi pasif 

dan hanya mengerjakan tugas 

apabila diperintah guru; (4) 

Kegiatan pembelajaran sehari-hari 

khususnya yang terkait dengan 

kemampuan berbicara kurang di 

tingkatkan, misalnya saat anak di 
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ajak tanya jawab serta bercakap-

cakap oleh guru terkait suatu 

cerita, anak hanya diam saja; (5) 

Dan pada saat pembelajaran 

berlangsung, guru hanya 

bercakap-cakap langsung tanpa 

menggunakan media. Padahal 

penggunaan media dapat 

digunakan sebagai peyalur pesan 

dalam pemberian pengalaman 

belajar dari guru kepada anak, 

terutama media yang menarik 

bagi anak. 

Penggunaan media dalam 

proses pembelajaran juga sangat 

mempengarui proses belajar anak. 

Maka diperlukanya media sebagai 

saluran penyampai pesan dari 

guru kepada anak didik, karena di 

dalam suatu proses pembelajaran 

dibutuhkan suatu alat atau media 

yang dapat meningkatkan daya 

pikir serta konsentrasi anak saat 

belajar. Media adalah suatu wadah 

penyampaian pesan yang oleh 

sumber atau penyalurnya ingin 

diteruskan kepada penerima pesan 

tersebut, dan materi yang ingin di 

sampaikan adalah pesan 

pembelajaran Trianto (2011:227). 

Dengan tujuan yang ingin dicapai 

yaitu terjadinya proses belajar. 

Menurut Hanifah (2014:50) 

Media Pop Up Book merupakan 

salah satu media yang dapat 

digunakan sebagai saluran 

penyampai pesan dari guru 

kepada anak.  

Media Pop Up Book yaitu 

sebuah buku yang memiliki 

bagian yang dapat bergerak atau 

memiliki unsur 3 dimensi serta 

memberikan visualisasi cerita 

yang lebih menarik, mulai dari 

tampilan gambarnya yang dapat 

bergerak saat dibuka halamannya 

Dzuanda, (dalam  Hanifah, 

2014:50). Melalui media Pop Up 

Book anak akan lebih mudah dan 

tertarik untuk menyimak dan 

berbicara tentang suatu cerita, 

serta di harapkan dengan media 

tersebut anak dapat berkembang 

sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

Belum berkembangnya 

kemampuan berbicara pada anak 

kelompok B TK PGRI 1 

Bendosari merupakan salah satu 

masalah yang harus di pecahkan. 

Untuk itulah peneliti bermaksud 

memecahkan masalah tersebut 
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melalui penelitian tindakan kelas 

dengan media Pop Up Book. 

Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut cukup beralasan 

jika penelitian ini dilakukan di TK 

PGRI 1 Bendosari dengan judul 

“Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara Melalui Media  Pop Up 

Book  Pada Anak Kelompok B 

TK PGRI 01 Bendosari 

Tulungagung Tahun Pelajaran 

2017/2018”. 

 

II. METODE 

A. S

ubjek dan Setting Penelitian 

Subjek dalam penelitian 

ini adalah anak-anak 

kelompok B TK PGRI 01 

Bendosari Kabupaten 

Tulungaung, dengan rentang 

usia yaitu 5-6 tahun. Kegiatan 

ini melibatkan anak 

kelompok B dengan jumlah 

25 anak, yang terdiri dari 15 

anak laki-laki dan 10 anak 

perempuan. Penelitian 

Tindakan Kelas dilaksanakan 

di Taman Kanak-kanak PGRI 

01 Bendosari yang 

beralamatkan di Desa 

Ngantru, Kecamatan 

Tulungagung, Kabupaten 

Tulungagung. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester II 

tahun Pelajaran 2017/2018 

selama 2 sampai 3 minggu. 

Alasan pemilihan pada  

kelompok ini yaitu karena 

masih rendahnya kemampuan 

berbicara anak kelompok B 

TK PGRI 01 Bendosari 

Kabupaten Tulungaung. Oleh 

sebab itu penelitian ini 

bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan 

berbicara dengan 

menggunakan media Pop Up 

Book.  

B. Prosedur Penelitian 

Desain penelitian ini 

menggunakan desain 

Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang biasanya di sebut 

dalam bahasa inggris 

Classroom Action Research 

(CAR). Car & Kemmis, 

(dalam Wardhani & Wihardit, 

2014:1.4) mendefinisikan 

sebagai berikut yaitu : 1) 

Penelitian tindakan kelas 

merupakan satu bentuk 
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inkuiri atau penyelidikan 

yang dilakukan melalui 

refleksi diri; 2) Penelitian 

tindakan dilakukan oleh 

peserta yang terlibat dalam 

situasi yang diteliti, seperti 

guru, anak, atau kepala 

sekolah; 3) Penelitian 

tindakan dilakukan dalam 

situasi sosial, termasuk situasi 

pendidikan. 

Sejalan dengan pendapat 

tersebut Menurut Arikunto 

(2014:2) Penelitian Tindakan 

Kelas dalam bahasa inggris 

dikenal dengan istilah 

Classroom Action Recearch 

(CAR) merupakan yaitu 

kegiatan mencermati objek, 

menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat 

untuk meningkatkan  mutu 

suatu hal yang menarik minat 

dan penting bagi peneliti.  

Maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian tindakan 

kelas merupakan suatu 

penelitian yang dilakukan 

oleh guru terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah 

tindakan, yang bertujuan 

untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran serta hasil 

belajar peserta didik. Rencana 

penelitian ini menggunakan 

model penelitian tindakan 

dari Kemmis dan Mc Targart 

yang di lakukan sebanyak 3 

siklus.  

Adapun model yang 

dikemukakan oleh Kemmis 

dan Mc Targart 

menggambarkan adanya 

empat langkah (dan 

pengulangannya) yaitu terdiri 

dari: 1) Perencanaan 

(planning), 2) Pelaksanaan 

tindakan (action),  3) 

Pengamatan (observing),dan 

4) Refleksi (reflecting) yang 

disajikan dalam gambar 3.1 

(dalam Arikunto, 2014:16) : 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1  Tahapan Siklus Model 
Kemmis & Mc Taggart (Arikunto, 

2014:16) 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 

Inna Mustofa | 14.1.01.11.0077 
FKIP-PGPAUD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 9|| 

 
 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Pebahasan 

Siklus I 

Dari hasil penelitian 

pada tindakan siklus I 

kemampuan berbicara anak 

sudah mengalami sedikit 

peningkatan dibandingkan 

sebelum dilakukannya tindakan 

atau pra tindakan. Namun hasil 

yang diperoleh masih di 

anggap kurang karena masih 

belum mencapai kriteria 

ketuntasan yaitu 52% dengan 

ketuntasan minimal 75%. Hal 

ini di sebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu karena anak masih 

belum begitu memahami cara 

penggunaan media pop up 

book dan masih banyak anak 

yang memerlukan bantuan 

serta waktu yang di berikan 

oleh peneliti masih dirasa 

kurang sehingga anak masih 

kurang leluasa saat bercerita, 

sehingga guru/peneliti 

berusaha melakukan 

pemecahan masalah dengan 

teman sejawat sehingga pada 

siklus II guru perlu melakukan 

perbaikkan. 

Siklus II 

Dari hasil penelitian pada 

tindakan siklus II kemampuan 

berbicara anak mengalami 

peningkatan di bandingkan 

dengan siklus sebelumnya 

namun masih dianggap cukup 

karena hasil presentase 

ketuntasan pada keapuan 

berbicara anak pada siklus II  

hanya mencapai 72%.  Terlihat 

pada saat membawa media 

anak masih merasa sedikit 

kebingunggan sambil bercerita, 

akhirnya masih ada beberapa 

anak yang masih di bantu oleh 

peneliti/guru saat bercerita. 

Sehingga peneliti melakukan 

pemecahan masalah dengan 

teman sejawat agar melakukan 

perbaikan pada siklus III. 

 

Siklus III 

Hasil analisa perhitungan 

kemampuan berbicara anak 

pada siklus III sudah sangat 

baik dan meningkat dengan 

persentase ketuntasan belajar 

anak sebesar 92% lebih dari 

kriteria ketuntasan minimal 

yang telah ditetapkan yaitu 
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sebesar 75%. Pada siklus III ini 

peneliti berusaha semaksimal 

mungkin untuk memperbaiki 

kekurangan dari hasil refleksi 

sebelumnya misalnya media 

dibuat lebih menarik agar anak 

dapat terfokus melihat media 

dan mau mendengarkan cerita 

guru serta keterampilan, 

kecakapan dan kejelasan 

peneliti saat menjelaskan juga 

lebih baik dari pada siklus 

sebelumnya.  

Dengan demikian guru 

atau peneliti sudah mampu 

dalam menciptakan suatu 

media pembelajaran yang 

menarik untuk anak agar lebih 

senang dan antusias dalam 

belajar. Berikut ini hasil 

penilaian perkembangan anak 

dalam kemampuan berbicara 

sebelum dilakukannya 

tindakan/pra tindakan hingga 

tindakan siklus III yang dapat 

dilihat dari tabel 1.1  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1.1 
Hasil Penilain Perkembangan Anak dalam 
Kemampuan Berbicara Melalui Media Pop 

Up Book  Pra Tindakan Sampai Dengan 
Siklus III 

 

 

 

 

 

Adapun kenaikan dari  

presentase kemampuan 

berbicara anak melalui media 

pop up book mulai dari pra 

tindakan sampai setelah 

dilakukannya tindakan siklus 

III dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kenaikan Presentase 
Tingkat Ketuntasan Kemampuan 
Berbicara Anak dari Pra Tindakan 

Sampai Setelah Pelaksanaan Tindakan 
Siklus III 

Seperti yang terdapat 

pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa jumlah presentase 

ketuntasan kemampuan 

berbicara anak melalui media 

pop up book mengalami 

peningkatan mulai dari pra 
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tindakan sampai pada siklus 

III. 

 

B. Pengambilan Simpulan 

Dari hasil data penelitian 

yang telah dilakukan bahwa 

penerapan penggunaan media 

pop up book dalam 

pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan 

berbicara anak kelompok B 

TK PGRI 01 Bendosari 

Kecamatan Tulungagung 

Kabupaten Tulungagung 

tahun pelajaran 2017/2018.  

Dibuktikan dengan anak 

mampu melakukan kegiatan 

tanya jawab secara 

sepontanitas, anak dapat 

menjawab pertanyaan yang di 

berikan oleh peneliti serta 

anak mampu bercerita di 

depan kelas dengan 

menggunakan media pop up 

book.   

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 

tindakan penggunaan media 

pop up book dalam kegiatan 

pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan 

berbicara pada anak 

kelompok B TK PGRI 01 

Bendosari Kabupaten 

Tulungagung tahun 

2017/2018, dapat diterima. 
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