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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan, bahwa kemampuan berbicara pada anak kelompok B 
PAUD Menur masih rendah, hal ini terlihat dari 15 anak hanya 4 anak yang bisa bicara lancar yaitu 1 anak 
mendapat  dan 3 anak mendapat . Rendahnya kemampuan berbicara disebabkan oleh penggunaan 
media yang kurang menarik, selain itu media yang digunakan kebanyakana berupa lembar kerja dalam bentuk 
buku. Akibatnya suasana kelas monoton, pasif dan membosankan. Satu upaya untuk mengatasi hal tersebut 
dengan menggunakan media televisi pintar dalam pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan 
kemampuan berbicara anak kelompok B PAUD Menur Besuki Tahun Ajaran 2017/2018. Jenis penelitian 
menggunakan penelitian tindakan kelas terdapat tiga siklus dan empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi, subyek penelitian anak kelompok B PAUD Menur Besuki berjumlah 15 anak. 
Instrument yang dugunakan berupa RPPM, RPPH, lembar penilaian anak, lembar observasi guru. Dari hasil 
penelitian ini adalah (1) kemampuan berbicara pada pra tindakan dengan ketuntasan sebesar 2,67% dapat 
dikatakan kemampuan berbicara anak masih rendah, (2) pelaksanaan siklus I hasil ketuntasan sebesar 40% dan 
siklus II sebesar 60%, (3) hasil siklus III mencapai ketuntasan sebesar 86,66%, sehingga telah mencapai 
ketuntasan minimum yaitu 75%, (4) terdapat peningkatan kemampuan berbicara anak sebelum dan sesudah 
penggunaan media televisi pintar sebesar 60%.  Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penggunaan media 
televisi pintar dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada anak kelompok B PAUD Menur kecamatan 
Besuki Kabupaten Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018.  

 
Kata kunci: Kemampuan berbicara, media  televisi pintar, anak kelompok B 
 

 
A. LATAR BELAKANG  

 Pendidikan anak usia dini 

merupakan pendidikan awal atau 

pendidikan yang pertama kali 

diperoleh oleh anak sebelum anak 

memasuki jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi.  Pendidikan anak usia 

dini adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan 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, non-formal dan informal 

Wikipedia (dalam Santi, 2016:11). 

Dalam pendidikan anak usia 

dini terdapat enam aspek 

perkembangan yang harus 

dikembangkan. Salah satu aspek 

perkembangan yang harus 

dikembangkan pada anak usia dini 

yaitu aspek bahasa. Bahasa 
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menurut Aulia (2012: 12) bahasa 

merupakan sebuah proses dari 

motorik otak kiri manusia, 

kemampuan tersebut meliputi 

pengucapan kalimat, memahami 

pembicaraan orang, kemampuan 

berhitung dan menulis, sedangkan 

fungsi otak kanan mencakup 

bahasa nonverbal, 

sepertipenekanan dan irama, 

pengenalan situasi dan kondisi, 

serta pola pikir secara holistik. 

Perkembangan bahasa yang harus 

dikembangkan dalam pendidikan 

anak usia dini ada empat aspek 

yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis.   

Berbicara secara umum  

dapat diartikan sebagai suatu 

penyampaian maksud (ide, pikiran, 

isi hati) seorang kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa lisan 

sehingga maksud tersebut dapat 

dipahami orang lain Hariyadi dan 

Zamzani (2000, 72). Manfaat 

berbicara menurut Musaba (2012, 

13) menjelaskan ada beberapa 

manfaat berbicara yaitu 

memperlancar komunikasi antar 

sesame, mempermudah pemberian 

berbagai informasi, dan 

meningkatkan kepercayaan diri.   

Tujuan berbicara adalah 

komunikasi. Lebih lanjut menurut 

Tarigan (2008: 8) mengatakan 

bahwa manusia sebagai makluk  

sosial,tindakan pertama dan paling 

penting adalah tindakan sosial yaitu 

suatu tindakan tepat saling menukar 

pengalaman, saling mengemukakan 

dan menerima pikiran, saling 

mengutarakan perasaan atau saling 

mengekspresikan, serta menyetujui 

suatu pendirian atau keyakinan.   

Pentingnya kemampuan berbicara 

bagi anak usia dini, sehingga perlu 

mendapat perhatian yang serius 

agar anak memiliki keterampilan 

berbicara untuk berkomunikasi 

menyampaikan isi hatinya pada 

orang lain serta mampu 

memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam sejak dini tentang 

bagaimana cara berbicara dengan 

bahasa yang baik. 

   Namun pada kenyataan 

nya, kemampuan berbicara anak-

anak di kelompok B PAUD Menur 

Kecamatan Besuki Kabupaten 

Tulungagung Tahun Ajaran 

2017/2018 masih rendah. Hal ini 

terlihat dari 15 anak hanya 4 anak 

yang bisa berbicara dengan lancar 

yaitu 2 anak mendapat bintang 4, 

dan 3 anak mendapat bintang 3, 

sedangkan 11 anak lainnya masih 
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belum lancer yaitu 6 anak 

mendapat bintang 2,dan 5 anak 

mendapat bintang 1. Hal ini 

disebabkan anak lebih banyak diam 

dan tidak mau menjawab 

pertanyaan ketika guru bertanya. 

Penyebab lainnya adalah guru 

sering menggunakan metode 

bercakap-cakap dan pemberian 

tugas seta media yang digunakan 

monoton dan sering meggunakan 

lembar kerja berupa buku hal ini 

menyebabkan anak-anak merasa 

bosan dan tidak konsentrasi dalam 

pembelajaran sehingga minat anak 

untuk berbicara berkurang. 

Untuk menunjang 

kebutuhan anak dalam 

mendapatkan materi yang lebih 

mudah guru harus menyiapkan 

media yang cocok untuk anak agar 

proses belajar mengajar bisa lebih 

optimal. Sadiman (2008: 7) 

menjelaskan media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. 

Belum berkembangnya 

kemampuan berbicara pada anak 

kelompok B Paud Menur Besuki 

merupakan salah satu masalah yang 

harus dipecahkan. Oleh karena itu 

peneliti bermaksud memecahkan 

masalah tersebut melalui penelitian 

tindakan kelas dengan media televisi 

pintar.  

Media televisi pintar adalah 

suatu media atau alat peraga yang 

digunakan untuk mengembangkan 

kemampuan berbicara anak. Televise 

pintar ini berbentuk kotak seperti 

televise pada umumnya tapi terbuat 

dari kardus berisi berbagai gambar 

sesuai urutan cerita yang 

disampaikan saat kegiatan belajar 

mengajar. Media ini disertai pengait 

yang digunakan untuk memutar 

gulungan kertas guna mengganti 

urutan gambar, jadi seolah-olah anak 

melihat acara pada televisi 

sungguhan. Media televisi pintar 

termasuk jenis media visual, seperti 

pendapat Thoiruf (2008: 20) media 

visual adalah media yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan 

pesan melalui penglihatan berbentuk 

simbol visual.  

Dengan demikian untuk 

meningkatkan perbendaharaan kata 

dan mengembangkan kemampuan 

berbicara pada anak kelompok B 

PAUD Menur Kecamatan Besuki 

Kabupaten Tulungagung Tahun 

Ajaran 2017/2018 peneliti yang juga 

sebagai guru PAUD Menur  akan 
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melakukan penelitian untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara 

anak melalui media televisi pintar 

pada anak kelompok B PAUD 

Menur Kecamatan Besuki Kabupaten 

Tulungagung. Dengan penelitian 

tersebut diharapkan kemampuan 

berbicara anak dapat meningkat 

secara optimal. 

B. METODE PENELITIAN  

       Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas dengan 

pendekatan deskriptif kuanti tatif. 

Penelitian ini dilakukan di PAUD 

Menur Kecamatan Besuki Kabupaten 

Tulungagung  pada bulan April 

sampai Juni 2018 tahun pelajaran 

2017/2018.  

 Subjek penelitian ini adalah anak 

Kelompok B PAUD Menur 

Kecamatan Besuki Kabupaten 

Tulungagung  tahun pelajaran 

2017/2018 dengan jumlah peserta 

didik 15 yang terdiri dari 6 anak laki-

laki dan 9 anak perempuan. 

Prosedur penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas yang 

terbagi dalam empat tahap. Tahap-

tahap penelitian dalam masing-

masing tindakan terjadi secara 

berulang-ulang yang mengacu pada 

rancangan model Kemmis dan 

Taggart dengan 3 siklus, masing-

masing siklus terdiri dari 4 tahapan 

yaitu (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) 

refleksi. Menurut Arikunto (2002: 

83) Penelitian ini dilakukan 

sebanyak 3 siklus, masing-masing 

siklus terdiri dari 4 tahapan  yaitu 

penyusunan rencana tindakan kelas, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan 

dan refleksi. Tahap-tahap tindakan 

kelas dapat dilihat pada gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus penelitian 
tindakan kelas 

 

 Teknik pengumpulan data  dalam 

penelitian ini adalah observasi yang 

digunakan untuk mengumpulkan 

data tentang kemampuan berbicara 

anak dan dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data 

pelaksanaan dan kemampuan awal 

anak. Teknik penilaian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah unjuk kerja merupakan 

penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan anak dalam 

melakukan pembelajaran dengan 
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cara pemberian tugas dalam 

perbuatan yang dapat diamati. 

Instrumen penilaian menggunakan 

lembar penilaian untuk 

mengumpulkan data dan mengkaji 

secara sistematis dan berkelanjutan 

tentang perkembangan anak pada 

saat pembelajaran, dengan indikator 

penilaian yaitu berbicara lancar 

dengan menggunakan kalimat yang 

kompleks terdiri atas lima sampai 

enam kata dan lembar observasi guru 

digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan dari tujuan      

pembelajaran pada kegiatan belajar 

mengajar dikelas.  

      Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian tindakan 

kelas adalah teknik diskriptif. 

Analisis data dilakukan dengan cara 

membandingkan ketuntasan belajar 

(yang mendapat  dan )   

antara waktu pratindakan, tindakan 

Siklus I, tindakan Siklus II dan 

tindakan Siklus III dengan kriteria 

ketuntasan minimal 75%.  

C. HASIL  PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Siklus I 

     Hasil penelitian pada tindakan 

siklus I kemampuan berbicara anak 

mengalami peningkatan dibanding 

sebelum dilakukan tindakan. Hasil 

ketuntasan pada siklus I sebesar 

40%, masih belum mencapai 

ketuntasan minimum 75%. Hal ini 

dikarenakan masih banyak anak 

kurang antusias untuk mendengarkan 

cerita, gambar di media kurang 

menarik, bahasa serta intonasi guru 

saat bercerita kurang dipahami anak. 

Oleh karena itu guru berusaha 

melakukan pemecahan masalah 

dengan teman sejawat sehingga pada 

siklus II guru perlu melakukan 

perbaikan. 

Siklus II 

     Dari hasil penelitian pada siklus II 

kemampuan berbicara anak 

mengalami peningkatan sebesar 

60%, dikarenakan masih ada 

beberapa anak yang masih belum 

berani meju ke depam kelas untuk 

menceritakan kembali gambar. 

Sehingga prneliti melakukan 

pemecahan masalah dengan teman 

sejawat agar melakukan perbaikan 

pada siklus III. 

Siklus III 

       Hasil observasi kemampuan 

berbicara pada siklus III sudah 

sangat baik, dengan persentase 

ketuntasan belajar anak sebesar 

86,67% lebih dari kriteria ketuntasan 

minimal sebesar 75%. Pada siklus III 

peneliti berusaha memperbaiki 
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kekuranag dari hasil refleksi, 

misalnya media dibuat lebih besar 

dengan gambar yang lebih menarik, 

tempat duduk anak melingkar 

didepan media agar anak lebih jelas 

dan mudah memahami cerita. 

     Berdasarkan analisis hasil 

penilaian yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa terdapat 

peningkatan persentase ketuntasan 

belajar anak mulai dari pratindakan 

sampai dengan Siklus III. Dibawah 

ini terdapat hasil perkembangan 

kemampuan kognitif pada anak yang 

sudah dirangkum mulai dari 

pratindakan  sampai Siklus III yang 

dilihat pada tabel penilaian dan 

perkembangan dibawah ini 

 
Tabel 1    

  Hasil Penilaian Kemampuan Anak 
dalam Kegiatan Kemampuan  

Berbicara Anak pada Pra tindakan 
sampai tindakan Siklus III 

Pada Anak Kelompok B PAUD Menur 
Kecamatan Besuki Kabupaten 

Tulungagung 
 

 
 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa pada 

pratindakan ketuntasan kemampuan 

anak sebanyak 26,66% dari 15 anak. 

Pada Siklus I ketuntasan kemampuan 

anak sebanyak 40%, pada Siklus II 

ketuntasan kemampuan anak 

sebanyak 60%, Siklus III ketuntasan 

kemampuan anak sebanyak 86,67%, 

sedangkan 13,33% belum mencapai 

ketuntasan karena keterbatasan 

waktu dalam pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kenaikan Persentase 
Tingkat Ketuntasan Belajar 
Kemampuan berbicara anak   
Pratindakan, Setelah Pelaksanaan  
 

Tindakan Siklus I, Pelaksanaan 

Tindakan Siklus II Dan Setelah 

Pelaksanaan Tindakan Siklus III  

Dengan demikian, hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini adalah 

“Media Televisi Pintar dapat 

Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara pada Anak Kelompok B 

PAUD Menur  Kecamatan Besuki  

Kabupaten Tulungagung Tahun 

2017/2018”. 

 

No 
Hasil 

Penilaian 

Pra 

Tindakan 

Tindakan 

Siklus I 

Tindaka

n Siklus 

II 

Tindakan 

Siklus III 

1 BB (1) 33,33% 20% 6,66% 0% 

2 MB (2) 40% 40% 33,33% 13,33% 

3 BSH (3) 20% 26,66% 27,7% 40% 

4 BSB (4) 6,66% 13,66% 33,3% 46,66% 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 
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