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ABSTRAK 

 

NURHAYATI. NIM. 2014.3.2.00175. ““Efektivitas Penggunaan Media Gambar Berseri 

Terhadap Perkembangan Kemampuan Berbahasa Ekspresif pada Anak Kelompok B 

PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon”” 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kemampuan berbicara ekspresif anak pada 

Kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon yang belum 

berkembang dengan maksimal, salah satu penyebabnya adalah dalam proses belajar mengajar 

anak belum bisa konsentrasi dan aktif secara individu maupun kelompok mengikuti proses 

belajar mengajar, karena itu upaya yang ditempuh adalah dengan menggunakan media 

gambar berseri dalam pembelajaran di kelas. 

Penelitian ini betujuan : 1) Untuk mengetahui kemampuan berbahasa ekspresif anak 

kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon sebelum 

menggunakan media gambar berseri. 2) Untuk mengetahui kemampuan berbahasa ekspresif 

anak kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon sesudah 

menggunakan media gambar berseri. 3) Untuk mengetahui efektivitas media gambar berseri 

terhadap perkembangan kemampuan berbahasa ekspresif anak di kelompok B PAUD Al-

Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian one group pre and post test deisgn. 

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan test kemampuan berbicara kepada setiap 

anak di kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon yang 

berjumlah 20 anak. 

Kesimpulan dari penelitian ini : 1) Kemampuan berbahasa ekspresif anak kelompok B 

PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon sebelum menggunakan media 

gambar berseri berdasarkan hasil penelitian membuktikan rata-rata nilai hasil kemampuan 

berbahasa ekspresif anak sebesar 8.9. Sedangkan berdasarkan hasil analisis skor ideal 

didapatkan bahwa 55% memiliki berbahasa ekspresif anak kurang baik. 2) Kemampuan 

berbahasa ekspresif anak kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten 

Cirebon sesudah menggunakan media gambar berseri berdasarkan hasil penelitian rata-rata 

nilai kemampuan berbahasa ekspresif anak sebesar 17. Sedangkan berdasarkan hasil analisis 

skor ideal didapatkan bahwa 100% siswa memiliki berbahasa ekspresif anak termasuk 

katagori baik. 3) Terdapat efektivitas media gambar berseri terhadap perkembangan 

kemampuan berbicara ekspresif anak di kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan 

Kabupaten Cirebon  yang dibuktikan dengan nilai thitung= 8,984. Nilai tersebut dibandingkan 

dengan ttabel pada db = 20-2 = 18 dengan signifikansi di angka 0,05 (5%), didapatkan ttabel 

sebesar 1,734. Artinya efektivitas media gambar berseri dalam meningkatkan kemampuan 

berbahasa ekspresif anak lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum menggunakan media 

gambar berseri. 

 

Kata Kunci : Media Gambar, Berbahasa Ekspresif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar dan menempati posisi 

yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Sujiono mengatakan 

bahwa, “anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini 

merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian 

anak.”1 Oleh karena itu, pada usia dini perlu banyak mendapatkan rangsangan pendidikan 

agar pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani dapat berkembang secara maksimal. 

Dengan demikian anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Hurlock mengatakan bahwa, “selain perkembangan intelektual, masa awal anak-anak 

merupakan perkembangan tugas pokok dalam belajar berbahasa, yaitu menambah kosakata, 

menguasai pengucapan kata dan menggabungkan kata-kata menjadi kalimat”.2 Pada masa ini, 

anak memiliki keinginan yang kuat untuk belajar berbahasa lisan. Hal ini disebabkan dua hal 

yaitu pertama, belajar berbahasa lisan merupakan sarana pokok dalam sosialisasi. Anak yang 

mampu berkomunikasi dengan baik akan mudah mengadakan kontak sosial dan lebih mudah 

diterima sebagai anggota kelompok teman sebaya dari pada anak yang kemampuan 

berkomunikasinya terbatas. Kedua, belajar berbahasa lisan merupakan sarana untuk 

memperoleh kemandirian. Anak-anak yang tidak dapat mengemukakan keinginan dan 

kebutuhannya atau yang tidak dapat berusaha agar dimengerti orang lain cenderung 

diperlakukan untuk selalu dibantu dan tidak berhasil memperoleh kemandirian yang 

diinginkan.  

                                                           
1 Y.N. Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta : PT. Indeks, 2009), h. 7 
2 E.B. Hurlock, Perkembangan Anak Jilid 1 (Alih Bahasa : Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih), 

(Jakarta : Erlangga, 2005), h. 185 



Marrison menyatakan bahwa, “kemampuan berbahasa anak usia dini tumbuh dan 

mengalami perkembangan yang pesat dalam hal kosakata, panjang kalimat dan jumlah 

kalimat yang dimilikinya sehingga tepat jika anak diberikan stimulus untuk 

meningkatkannya.”3  

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Cambbel, Bruce dan Dickinson bahwa, 

“kemampuan berbahasa tidak dapat berkembang secara efektif jika tidak didukung dengan 

banyak latihan.”4 Sedangkan Walker Guidice dan Thatcher dalam Berk menjelaskan bahwa, 

“otak kiri dan otak kanan pada anak usia dini terus meningkat, sehingga kosakata yang 

tersimpan di otak kiri sangat membantu anak dalam menguasai bahasa.”5 

Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa : 

Peran dan dukungan yang memadai dari lingkungan sangat dibutuhkan untuk dapat 

membantu anak menguasai dan mengembangkan kemampuan berbahasa lisannya. 

Kekayaan lingkungan merupakan pendukung bagi perkembangan berbahasa anak yang 

sebagian besar dicapai dengan meniru segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dihayati 

oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya.6 

 

Kekayaan lingkungan yang dimaksud berupa keberagaman jumlah dan jenis stimulus 

berbahasa yang dihadirkan lingkungan kepada anak. Orang tua atau orang dewasa lain 

memberikan kontribusi penting dalam peningkatan kemampuan berbahasa lisan anak. 

Interaksi sosial membantu anak menginterpretasikan hal-hal yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya dan menambah informasi mengenai kosakata untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa lisan.  

Pada kenyataannya banyak anak yang berada pada kondisi yang kurang menguntungkan 

karena tidak memperoleh stimulus berbahasa yang memadai terkendala kondisi 

sosioekonomi. Jalongo dan Sobolak berpendapat sebagai berikut : 

                                                           
3 G.S. Morison, Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Alih Bahasa : Suci Romadhona dan Apri Widiastuti), 

(Jakarta : PT. Indeks, 2012), h. 233 
4 L., Bruce, C Cambbell & D. Dickinson, Metode Praktis Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligensi 

(Alih Bahasa : Tim Intuisi), (Depok : Intuisi Press, 2006), h.11 
5 L. E. Berk, Development Through The Lifespan, (Boston : Pearson Education Inc, 2012), h. 285 
6 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Edisi 2), (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h.76 



Anak-anak yang dibesarkan dalam kondisi sosioekonomi yang rendah memiliki sumber 

pembelajaran dan kesempatan yang terbatas untuk mempelajari kosakata baru. Anak-

anak yang kurang beruntung tersebut pada umumnya juga memiliki orang tua dengan 

latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan para 

orang tua lebih berfokus pada permasalahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang 

mengakibatkan terbatasnya interaksi antara orang tua dan anak untuk mendorong 

perkembangan kosakata anak.7  

 

Stimulus berbahasa yang terbatas menyebabkan anak memperoleh kosakata yang 

terbatas pula. Banyak kerugian yang akan dialami oleh anak di masa yang akan datang jika 

tidak dibekali dengan kosakata yang memadai. Wilis berpendapat bahwa, “pemahaman 

kosakata secara langsung mempengaruhi keberhasilan anak dalam perkembangan 

kemampuan berbahasa lisan.”8  

Mengingat pentingnya peran kemampuan berbahasa lisan bagi perkembangan anak usia 

dini, maka dibutuhkan cara yang tepat agar dapat membantu anak meningkatkan kemampuan 

berbahasa lisannya. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu anak dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa lisannya. Dunia anak adalah dunia bermain, 

alangkah baiknya apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan berbahasa lisan anak juga dilakukan dengan cara yang menyenangkan.  

Sukadji dalam Dariyo menyebutkan bahwa :  

Dalam kurikulum pendidikan prasekolah memuat metode kegiatan bermain untuk proses 

pembelajaran bagi anak. Kegiatan belajar sambil bermain tersebut penting untuk 

diterapkan agar anak tidak merasa jenuh dalam melakukan kegiatan belajar karena dilalui 

dengan cara yang menyenangkan.9 

 

Orang dewasa di sekitar anak, misalnya orang tua, pengasuh, atau guru memiliki peranan 

yang sangat penting untuk memfasilitasi anak dalam mengembangkan ketrampilan berbahasa 

lisan. Soderman, Gregory dan McCarty menyebutkan bahwa : 

                                                           
7 M. R Jalongo, dan M. J Sobolak, Supporting Young Children’s Vocabulary Growth: The Challenges, the 

benefits, and evidence-based strategies. (Early Childhood Education Journal, 2011), h. 425 
8 J. Willis, Teaching the Brain to Read : Strategies for Improving Fluency, Vocabulary, and 

Comprehension, (Virginia : Association for Supervision and Curiculum Development, 2008), h. 80 
9 A. Dariyo, Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), 

h. 219 



Dukungan yang dapat diberikan oleh orang dewasa adalah dengan memberikan 

kesempatan kepada anak, baik melalui pengajaran langsung maupun tidak langsung. 

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk membantu dan mendukung 

meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak usia dini adalah dengan bantuan media 

gambar berseri.10 

 

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan. 

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media gambar sebagai media untuk melatih 

anak-anak usia dini dalam berbahasa terutama bahasa lisan. Media Gambar merupakan 

bentuk kartun yang mengungkapkan karakter satu atau beberapa tokoh yang diperankan 

dalam suatu cerita dan secara implisit memuat konsep-konsep atau pelajaran. 

Menurut Iqbal bahwa :  

Proses penciptaan media gambar sebagai media pembelajaran pada prinsipnya tidak jauh 

berbeda dengan penciptaan media gambar-media gambar pada umumnya, namun pada 

media gambar pembelajaran cenderung mengandung nilai plus, artinya selain memuat 

persoalan dan pelajaran (matematika, bahasa, ataupun pelajaran yang lain) juga harus 

mengandung “sense of humor”. Adanya humor dapat melahirkan kesan positif dan rasa 

menyenangkan anak dalam belajar, tanpa merasa adanya beban.11 

 

Media gambar menjadi pilihan karena adanya kecenderungan banyak siswa, terutama 

siswa taman kanak-kanak dan SD, lebih menyenangi bacaan media hiburan seperti media 

gambar dan majalah jika dibandingkan dengan membaca buku pelajaran. Jika media gambar 

disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka media gambar dapat 

dijadikan “teman yang baik” dalam belajar sehingga dapat menjadi sumber ilmu. 

Ide penciptaan media gambar bukan berarti siswa dibawa ke situasi aktivitas hiburan dan 

bermain semata, melainkan dimaksudkan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar 

bahasa mereka. Jika siswa memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam belajar bahasa 

melalui media gambar, maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar mereka. 

                                                           
10 A.K. Soderman, K.M. Gregory, dan L.T. McCarty, Scaffolding Emergent Literacy: A Child-Centered 

Approach for Preschool Trough Grade 5 (Secon Edition), (Boston : Pearson Education, 2005), h. 82 
11 Muhammad Iqbal, Strategi Pembelajaran Matematika yang Effektif dan Menyenangkan dengan 

Menggunakan Media Media Gambar. (Jurnal Matematika atau Pembelajarannya, Tahun VIII, Edisi Khusus, Juli 

2002) 



Aktivitas siswa dalam belajar mempunyai peranan yang sangat penting. Ini sesuai 

dengan pendapat Sardiman bahwa, “dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa 

aktivitas belajar tidak mungkin proses  pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.”12  

Paul B. Diedrich dalam Nasution membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan 

siswa yang antara lain : 

Digolongkan dalam 8 kelompok aktivitas. Dalam penelitian ini, aktivitas yang banyak 

disorot adalah aktivitas mental (menanggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan),  dan aktivitas oral 

(menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, diskusi, 

dan interupsi).13 

 

Media gambar merupakan motivator belajar bagi anak untuk menemukan sendiri 

jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, penggunaan media gambar dapat 

mengurangi peran guru sebagai pengajar karena dalam penyusunannya dapat dimasukkan 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring siswa pada penemuannya. Dengan demikian 

anak akan tergerak untuk berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti ketika hendak 

menyampaikan informasi yang dia ketahui melalui media gambar yang terlihat. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di PAUD Al-Barokah Japuralor 

Pangenan Cirebon, terutama di kelompok B yang berjumlah 20 anak, hanya 6 anak atau 

sejumlah 30% yang telah menunjukkan kemampuan berbicara secara ekspresif dan cepat, 

sedangkan sisanya 14 anak atau sejumlah 70% yang masih mengalami kesulitan dalam 

melakukan hubungan sosial melalui berbicara dengan temannya di sekolah. Kondisi ini 

mengakibatkan tingkat sosial dengan teman yang lainnya terhambat, komunikasi kurang 

berkembang ketika di dalam kelas bahkan cenderung anak memiliki aktivitas sendiri ketika 

proses belajar mengajar berlangsung. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “Efektivitas Penggunaan Media Gambar Berseri terhadap Perkembangan 

                                                           
12 A.M. Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004), 

h. 90 
13  S. Nasution, Asas-Asas Mengajar, (Bandung: C.V. Jemmars, 2000), h. 79 



Kemampuan Bahasa Ekspresif Anak di Kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan 

Kabupaten Cirebon”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil observasi awal dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari 20 anak terdapat 14 anak yang belum mampu mengekspresikan bahasa dengan baik. 

2. Sebanyak 5 orang guru yang ada di PAUD Al-Barokah, 3 orang belum mampu 

menggunakan media belajar yang inovatif dan terlihat monoton dalam pembelajaran. 

3. Proses belajar mengajar di PAUD Al-Barokah masih lebih banyak terpusat pada guru. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan untuk menghindari terjadinya pembahasan yang tidak ada 

hubungannya dengan permasalahan. Dalam pembatasan masalah ini, penulis menitikberatkan 

pada : 

1. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media gambar berseri. 

2. Kemampuan berbahasa ekspresif dalam penelitian ini meliputi : a) Menyebutkan nama 

lengkap orang tua, b) Menyebutkan jenis kelamin, c) Menyebutkan alamat rumah dengan 

lengkap, d) Berbicara lancar dengan lafal yang benar, e) Bercerita menggunakan kata 

ganti aku atau saya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan pada awal 

penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut : 



1. Bagaimana kemampuan berbahasa ekspresif anak kelompok B PAUD Al-Barokah 

Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon sebelum menggunakan media gambar berseri? 

2. Bagaimana kemampuan berbahasa ekspresif anak kelompok B PAUD Al-Barokah 

Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon sesudah menggunakan media gambar berseri? 

3. Bagaimana efektivitas media gambar berseri terhadap perkembangan kemampuan 

berbahasa ekspresif anak di kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan 

Kabupaten Cirebon? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kemampuan berbahasa ekspresif anak kelompok B PAUD Al-

Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon sebelum menggunakan media gambar 

berseri. 

2. Untuk mengetahui kemampuan berbahasa ekspresif anak kelompok B PAUD Al-

Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon sesudah menggunakan media gambar 

berseri. 

3. Untuk mengetahui efektivitas media gambar berseri terhadap perkembangan kemampuan 

berbahasa ekspresif anak di kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan 

Kabupaten Cirebon. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teori penelitian ini berguna untuk mengembangkan wawasan keilmuan 

terutama dalam hal perkembangan berbahasa anak usia dini dalam proses pembelajaran. 

2. Kegunaan Praktis 



a. Bagi guru, kegunaan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan 

kemampuan guru dalam menerapkan dan memanfaatkan media belajar terutama 

media gambar dalam proses belajar mengajar. 

b. Bagi anak, kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi dan juga sebagai 

titik tolak untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak secara ekspresif. 

c. Bagi orang tua, kegunaan penelitian ini adalah sebagai penambah kemampuan dalam 

menangani dan mendidik anak ketika di rumah serta melatih anak menggunakan 

bahasa yang efektif dan benar. 

d. Bagi sekolah, kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan referensi dan 

pertimbangan untuk meningkatkan dan membuat program khusus dalam upaya 

pengembangan kemampuan berbahasa anak di sekolah terutama terkait kemampuan 

motorik halus. 

e. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah kemampuan dan dalam 

mengelola pembelajaran di kelas dan sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar S-1 pada pendidikan anak usia dini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoretik 

1. Efektivitas 

a. Definisi Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau 

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan 

efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.  

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut 

efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S, yang 

menyatakan bahwa, “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya.”14 

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum mengemukakan bahwa :  

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, di mana keberhasilan suatu 

organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga 

mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, 

penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.15 

 

Selanjutnya Steers mengemukakan bahwa : 

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan 

sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa 

melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak 

wajar terhadap pelaksanaannya.16 

 

                                                           
14  Soewarno Handayaningrat S, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen. Cetakan Keenam. 

(Jakarta: PT Gunung Agung, 2000), h. 16 

15  Georgopolous dan Tannenbaum, Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 50 
16  M. Richard Steers, Efektifitas Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 87 



Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi 

Pelayanan Publik mendefinisikan, “efektivitas adalah kemampuan melaksanakan 

tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.”17 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target 

tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. 

b. Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena 

efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang 

menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka 

seorang manajer memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan 

kuantitas (output).  

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 

yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha 

atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan 

tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak 

efektif.  

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, 

sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian yaitu :18 

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.  

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.  

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.  

4) Perencanaan yang matang.  

5) Penyusunan program yang tepat.  

                                                           
17  Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 109 
18  S.P. Siagian, Manajemen, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 77 



6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja.  

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien.  

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 

 

Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam 

pengukuran efektivitas, yaitu:19 

1) Produktivitas  

2) Kemampuan adaptasi kerja  

3) Kepuasan kerja  

4) Kemampuan berlaba  

5) Pencarian sumber daya  

 

Sedangkan Duncan yang dikutip Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” 

mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:20 

1) Pencapaian Tujuan  

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang 

sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin 

terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian 

bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. 

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan 

sasaran yang merupakan target kongktit.  

 

2) Integrasi  

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan 

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi 

menyangkut proses sosialisasi.  

3) Adaptasi  

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan 

dan pengisian tenaga kerja.  

 

2. Media Gambar 

a. Pengertian Media Gambar 

Beberapa media pendidikan di antaranya adalah media gambar adalah yang 

paling umum dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti 

dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, pepatah Cina yang mengatakan bahwa 

                                                           
19  Nogi Hessel Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 

141. 
20  M. Richard Steers, op.cit., h. 53 



sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada seribu kata. Media gambar sesuai 

kelompoknya merupakan media visual dua dimensi pada bidang tidak transparan.  

Menurut Azhar Arsyad bahwa, “media gambar termasuk dalam bentuk visual 

berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan 

bagaimana tampaknya suatu benda.”21 

Sedangkan menurut Oemar Hamalik berpendapat bahwa, “gambar adalah segala 

sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan 

perasaan atau pikiran.”22 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa, 

“gambar adalah tiruan barang, binatang, tumbuhan dan sebagainya.”23 

Menurut Arief S. Sadiman, dkk bahwa : 

Media grafis visual sebagimana halnya media yang lain. Media grafis untuk 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai 

menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampikan dituangkan ke 

dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami 

benar artinya agar proses penyampian pesan dapat berhasil dan efisien.24 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa media 

gambar adalah suatu gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran yang berfungsi 

untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Media gambar ini dapat 

membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah 

sehingga hubungan antar komponen dalam masalah tersebut dapat terlihat dengan 

lebih jelas. 

b. Kriteria Pemilihan Media Gambar 
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Supaya gambar mencapai tujuan yang maksimal sebagai alat visual, gambar 

harus dipilih menurut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai 

berikut :25 

1) Gambar harus bagus, jelas, menarik, mudah dimengerti dan cukup besar 

untuk dapat memperlihatkan detail. 

2) Apa yang tergambar harus cukup penting dan cocok untuk hal yang sedang 

dipelajari atau masalah yang sedang dihadapi. 

3) Gambar harus benar dan autentik, artinya menggambarkan situasi yang 

serupa jika dilihat dalam keadaan sebenarnya. 

4) Kesederhanaan penting sekali. Gambar yang rumit sering mengalihkan 

perhatian dari hal-hal yang penting. 

5) Gambar harus sesuai dengan kecerdasan orang yang melihatnya. 

6) Warna walau tidak mutlak dapat meninggalkan nilai sebuah gambar, 

menjadikannya lebih realistis dan merangsang minat untuk melihatnya. 

Selain itu warna juga dapat memperjelas arti dari apa yang digambarkan. 

Akan tetapi penggunaan warna yang salah sering menghasilkan pengertian 

yang tidak benar. 

7) Ukuran perbandingan penting pula. Hal ini sebagai pembeda dari ukuran 

gambar dengan ukuran sebenarnya. 

Menurut Arif S. Sadiman, dkk gambar yang baik pada lazimnya dapat 

menggunakan kriteria-kriteria antara lain : 

1) Keaslian gambar, gambar menunjukkan situasi yang sebenarnya seperti 

melihat keadaan benda sesungguhnya. 

2) Kesederhanaan, sederhana dalam warna menimbulkan kesan tertentu yang 

mempunyai nilai estetis secara murni dan mengandung nilai praktis 

3) Bentuk item, mudah dipahami dapat digunakan pada gambar dari majalah, 

surat kabar, dan sebagainya. 

4) Perbuatan menunjukkan hal yang sedang melakukan suatu perbuatan. 

5) Fotografi, gambar tidak terlalu terang/ gelap asal dapat menarik dan efektif 

dalam pengajaran. 

6) Artistik, gambar disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.26 

 

Hal yang lain diungkapkan bahwa dalam menggunakan media gambar ada dua 

cara yang dapat ditempuh yaitu pertama, memproduksi sendiri berdasarkan 

rancangan (desain) yang telah dibuat sebelumnya dan kedua, dengan memanfaatkan 

bahan yang dapat diperoleh dari internet, buku, jurnal, majalah dan bahan cetak 

lainnya. 
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Berdasarkan uraian di atas, teori yang digunakan sebagai indikator penilaian 

media gambar yang akan dikembangkan menggunakan kajian teori Arif S. Sadiman, 

dkk yang meliputi keaslian gambar, kesederhanaan, bentuk item, perbuatan, 

fotografi, dan artistik. 

c. Langkah-Langkah Penggunaan Media Gambar 

Sebelum menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran, seorang guru 

harus memperhatikan langkah-langkah menggunakannya, agar pembelajaran dengan 

menggunakan media dapat berjalan dengan baik. Adapun yang harus di perhatikan 

oleh seorang guru dalam menggunakan media gambar di antaranya adalah:27 

1) Objektifitas 

Unsur objektifitas dalam memilih media pengajaran harus dihindarkan. 

Artinya guru tidak boleh memilih media atas dasar kesenangan pribadi, 

media pengajaran menunjukkan keaktifan dan efesiensi yang tinggi maka 

guru jangan merasa bosan menggunakannya. 

2) Program pengajaran 

Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku baik isinya atau strukturnya. 

3) Kualitas teknis 

4) Situasi dan kondisi 

5) Keaktifan dan efesiensi penggunana media. Keefektifan berkenaan dengan 

hasil belajar yang dicapai, sedangkan efesiensi berkenaan dengan proses 

pencapaian hasil belajar. 

 

Oleh karena itu langkah-langkah penggunaan media gambar sebagaimana yang 

disarankan oleh R. Angkowo Kosasih sebagai berikut:28 

1) Guru menggunakan gambar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

siswa. 

2) Guru memperlihatkan gambar kepada siswa di depan kelas. 

3) Guru menerangkan pelajaran dengan menggunakan gambar. 

4) Guru mengarahkan perhatian siswa pada sebuah gambar sambil 

mengajukan pertanyaan kepada siswa secara satu persatu. 

5) Guru memberikan tugas kepada siswa. 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Media Gambar 

1) Kelebihan media gambar 
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Menurut Dina Indriana bahwa, “media gambar mempunyai keunggulan 

yang di antaranya sudah umum digunakan, mudah dimengerti, dapat dinikmati, 

mudah dan murah didapat atau dibuat, dan banyak memberikan penjelasan 

daripada menggunakan media verbal.”29  

Media gambar atau foto mampu memberikan detail dalam bentuk gambar 

apa adanya, sehingga anak didik mampu untuk mengingatnya dengan lebih baik 

dibandingkan dengan metode verbal. Selain itu media gambar juga bisa 

memecahkan masalah yang ada dalam media oral/verbal, yakni dalam hal 

keterbatasan daya ingat dalam bercerita atau menjelaskan sesuatu. 

Menurut Arief S. Sadiman, dkk beberapa kelebihan media gambar antara 

lain :30 

a) Sifatnya konkrit; Gambar lebih realistis menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal semata. 

b) Gambar dapat mengatasi batas ruang dan waktu. Tidak semua benda, 

objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa anak-

anak dibawa ke objek/peristiwa tersebut. 

c) Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

d) Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan 

kesalahpahaman. 

e) Murah harganya dan mudah didapat serta digunakan tanpa peralatan 

khusus. 

 

Media pendidikan yang digunakan dalam proses belajar mengajar juga 

mempunyai kelebihan atau manfaat. Manfaat tersebut antara lain : 

 

a) Menambah dan meningkatkan perhatian anak. 

b) Mencegah verbalitas. 

c) Memberikan pengalaman yang nyata dan langsung. 

d) Membantu menumbuhkan pikiran/ pengertian yang teratur dan sistematis 

                                                           
29  Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, (Jogjakarta: Diva Perss, 2011), h. 64-65. 
30  Arif S. Sadiman, dkk, op.cit., h. 29-31. 



e) Mengembangkan sikap eksploratif. 

f) Berorientasi pada lingkungan dan memberi kemanfaatan dalam 

pengamatan. 

g) Membangkitkan motivasi kegiatan belajar serta memberikan pengalaman 

yang menyeluruh. 

2) Kelemahan media gambar 

Menurut Arif S. Sadiman, dkk gambar mempunyai beberapa kelemahan 

yaitu :31 

a) Gambar hanya menekankan persepsi indera mata. 

b) Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran. 

c) Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

 

Sedangkan menurut Daryanto kelemahan-kelemahan dari media gambar 

antara lain: 

a) Beberapa gambarnya sudah cukup memadai, tetapi tidak cukup besar 

ukurannya jika digunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, 

kecuali jika diproyeksikan melalui proyektor. 

b) Gambar adalah berdimensi dua sehingga sukar untuk melukiskan 

bentuk sebenarnya yang berdimensi tiga. Kecuali jika dilengkapi 

dengan beberapa gambar untuk objek yang sama atau adegan yang 

diambil dilakukan dari berbagai sudut pemotretan yang berlainan. 

c) Gambar bagaimanapun indahnya tetap tidak memperlihatkan gerak 

seperti halnya gambar hidup. Namun demikian, beberapa gambar yang 

disusun secara berurutan dapat memberikan kesan gerak dapat saja 

dicobakan, dengan maksud meningkatkan daya efektivitas proses 

belajar mengajar.32 

 

3. Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini 

a. Definisi Bahasa 

Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi pengertian sebagai sistem 

lambang bunyi yang arbriter, dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat 

untuk bekerjasama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri.  
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Keraf dalam Smarapradhipa memberikan dua pengertian bahasa yaitu : 

Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota 

masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 

Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol 

vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer.33 

 

Menurut Owen dalam Setiawan menjelaskan definisi bahasa yaitu, “language 

can be defined as asocially shared combinations of those symbols and rule governed 

combinations of those symbols”34 (bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang 

diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaika konsep melalui 

kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang 

diatur oleh ketentuan).  

Pendapat di atas hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Tarigan ia 

memberikan dua definisi bahasa, “pertama, bahasa adalah suatu sistem yang 

sistematik, barang kali juga untuk sistem generatif. Kedua, bahasa adalah 

seperangkat lambang-lambang makna suka atau simbol-simbol arbriter.”35  

Menurut Wibowo bahwa, “bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna 

dan beratikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbriter dan konvensional, 

yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk 

melahirkan perasaan dan pikiran”.36  

Bahasa adalah sebuah sistem, artinya, bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen 

yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa lambang-

lambang bunyi, setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna 

atau konsep. Karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu 

                                                           
33  Galih Smarapradhipa, Bertutur Dengan Tulisan. 12 Mei, 2005 dalam http://www. Rayakultura.com 

diakses pada tanggal 1 Oktober 2011. 
34  Setiawan, Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Investigasi, (Yogyakarta: Depdinas 

PPPG Matematika, 2006), h. 89. 
35  H.G. Tarigan, Prinsip-Prinsip Dasar Sastra, (Bandung: Angkasa, 2000), h. 46. 
36  Wahyu Wibowo, Otonomi Bahasa 7 Strategi Tulis Pragmatik Bagi Praktisi Bisnis dan Mahasiswa, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 112 



konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa 

memiliki makna.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk 

menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa 

adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk 

menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. 

b. Pengertian Berbahasa Anak Usia Dini 

Berbahasa anak usia dini merupakan tanda atau simbol-simbol dari benda- 

benda, serta menunjuk pada maksud-maksud tertentu. Kata-kata, kalimat, dan 

bahasa selalu menampilkan arti-arti tertentu. Sehubungan dengan arti simbolik tadi, 

bahasa dipakai juga sebagai alat untuk menghayati pengertian-pengertian dan 

peristiwa-peristiwa di masa lampau, masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu 

bahasa sangat besar artinya bagi anak sebagai alat bantu.  

Bahasa adalah alat komunikasi antar manusia dapat berbentuk lisan, tulisan atau 

isyarat. Bahasa merupakan simbol-simbol yang disepakati dalam suatu komunitas 

masyarakat. Pengembangan bahasa untuk anak usia 4-6 tahun difokuskan pada 

keempat aspek bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dengan 

menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, anak akan 

mendapatkan banyak sekali kosakata, sekaligus juga mengekspresikan dirinya. 

Azizah Muis dkk mengatakan bahwa, “anak akan belajar bagaimana 

berpartisipasi dalam suatu percakapan dan menggunakan bahasanya untuk 

memecahkan masalah.”37  

 

 

                                                           
37  Azizah Muis dkk, Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini, (Jakarta: 

Universitas Terbuka, 2008), h. 231. 



Azizah Muis dkk lebih jauh ditegaskan bahwa : 

Pendidik dapat berperan sebagai model yang baik dalam berbicara sehingga 

anak dapat memperoleh cara berkomunikasi yang sesuai dengan konteks dan 

memenuhi nilai-nilai kesopanan. Dengan mendapatkan contoh, anak diharapkan 

dapat mempunyai kecakapan dalam mempresentasikan pemikiran dan 

perasaannya secara verbal.38  

 

Berbahasa anak usia dini merupakan suatu kegiatan yang meliputi kemampuan 

mengungkapkan sesuatu, mendengar, dan memahami bahasa dan juga dapat dengan 

membaca gambar di mana membaca merupakan kegiatan yang biasa, 

mengungkapkan bahasa pada anak usia dini dan dilakukan oleh anak usia dini. 

Membaca merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak apabila di dalam 

membaca terdapat sesuatu yang menarik untuk anak seperti terdapat gambar-

gambarnya. Anak juga dapat berkreasi dalam mengembangkan bacaan yang dilihat 

dari gambar yang bermakna suatu tulisan. 

Pengertian bahasa anak usia dini merupakan adalah pengembangan bahasa. 

Bahasa memungkinkan anak untuk menerjemahkan pengalaman ke dalam simbol-

simbol yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berpikir. Belajar bahasa 

yang sangat krusial terjadi pada anak sebelum 6 tahun. Oleh karena itu, taman 

kanak-kanak atau pendidikan pra sakolah merupakan wahana yang sangat penting 

dalam mengembangkan bahasa anak. Anak memperoleh bahasa dari lingkungan 

keluarga dan dari lingkungan masyarakat. Perkembangan bahasa yang baik bagi 

mereka, dapat meningkatkan kosakata dengan cepat. Anak akan belajar bagaimana 

berpartisipasi dalam suatu percakapan dan menggunakan bahasanya untuk 

memecahkan masalah. Menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang 

lain, anak akan mendapatkan benyak sekali kosakata, sekaligus dapat 

mengekspresikan dirinya melalui bahasa. 
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c. Karakteristik Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Berdasarkan dimensi perkembangan bahasa anak usia dini, pada usia 4- 6 tahun 

memiliki karakteristik perkembangan, antara lain :  

1) Dapat berbicara dengan menggunakan kalimat sederhana yang terdiri dari 4-5 

kata.  

2) Mampu melaksanakan tiga perintah lisan secara berurutan dengan benar.  

3) Senang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan urut 

dan mudah dipahami.  

4) Menyebut nama, jenis kelamin dan umurnya. menyebut nama panggilan orang 

lain (teman, kakak, adik, atau saudara yang telah dikenalnya ).  

5) Mengerti bentuk pertanyaan dengan menggunakan apa, mengapa dan 

bagaimana.  

6) Dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa, dan 

mengapa. 

7) Dapat menggunakan kata depan seperti di dalam, di luar, di atas, di bawah, di 

samping.  

8) Dapat mengulang lagu anak-anak dan menyanyikan lagu sederhana.  

9) Dapat menjawab telepon dan menyampaikan pesan sederhana.  

10) Dapat berperan serta dalam suatu percakapan dan tidak mendominasi untuk 

selalu ingin didengar. 

d. Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 



Perkembangan bahasa anak usia dini, khususnya anak TK memiliki karakteristik 

tersendiri. Jamaris membagi perkembangan bahasa anak usia dini menjadi 2, yaitu 

:39 

1) Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 4 tahun 

a) Terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. 

Anak sudah dapat menggunakan kalimat dengan baik dan benar. 

b) Telah menguasai 90% dari fonem dan sintaksis bahasa yang digunakan. 

c) Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut. 

2) Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun 

a) Sudah dapat mengungkapkan lebih dari 2500 kosakata. 

b) Lingkup kosakata yang dapat diungkapkan anak menyangkut: warana, 

ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, 

perbandingan jarak dan permukaan (kasar-halus).  

c) Anak usia 5-6 tahun dapat melakukan peran pendengar yang baik. 

d) Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan, anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut. 

e) Percakapan yang dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun telah menyangkut 

berbagai komentaranya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya 

sendiri dan orang lain, serta apa yang dilihatnya. Anak pada usia 5-6 

tahun sudah dapat melakukan ekspresi diri, menulis, membaca bahkan 

berpuisi. 

 

Perkembangan bahasa terbagi atas dua periode besar, yaitu: periode 

prelinguistik (0-1 tahun) dan Linguistik (1-5 tahun). Mulai periode linguistic inilah 

mulai hasrat anak mengucapkan kata-kata yang pertama, yang merupakan saat 

paling menakjubkan bagi orang tua. Periode linguistic terbagi dalam tiga fase besar, 

yaitu : 

1) Fase Holofrase (satu kata) 

Zulkifli L mengatakan bahwa, “pada fase ini anak mempergunakan satu 

kata menyatakan pikiran yang kompleks, baik yang berupa keinginan, perasaan 
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atau temuannya tanpa perbedaan yang jelas.”40 Misalnya kata duduk, bagi anak 

dapat berarti “saya mau duduk”, atau kursi tempat duduk, dapat juga diartikan 

“mama sedang duduk”. Orang tua baru dapat mengerti dan memahami apa yang 

dimaksudkan oleh anak tersebut, apabila kita tahu dalam konteks apa kata 

tersebut diucapkan, sambil mengamati mimik gerak serta bahasa tubuh lainnya. 

Pada umumnya kata pertama yang diucapkan oleh anak adalah kata benda, 

setelah beberapa waktu barulah disusul dengan kata kerja. 

2) Fase lebih dari satu kata 

Fase dua kata muncul pada anak berusia sekitar 18 bulan. Zulkifili L 

menegaskan bahwa, “pada fase ini anak sudah dapat membuat kalimat 

sederhana yang terdiri dari dua kata.”41 Kalimat tersebut kadang-kadang terdiri 

dari pokok kalimat dan predikat, kadang-kadang pokok kalimat dengan obyek 

dengan tata bahasa yang tidak benar. Setelah dua kata, muncullah kalimat 

dengan tiga kata, diikuti oleh empat kata dan seterusnya. Pada periode ini 

bahasa yang digunakan oleh anak tidak lagi egoisentris, dari dan untuk dirinya 

sendiri. Mulailah mengadakan komunikasi dengan orang lain secara lancar. 

Orang tua mulai melakukan tanya jawab dengan anak secara sederhana. Anak 

pun mulai dapat bercerita dengan kalimat-kalimatnya sendiri yang sederhana. 

3) Fase diferensiasi 

Sehubungan dengan fase ini Zulkifli L menjelaskan sebagai berikut:42  

Periode terkahir dari masa balita yang berlangsung antara usia 2.5-5 tahun. 

Keterampilan anak dalam berbicara mulai lancar dan berkembang pesat. 

Dalam berbicara anak bukan saja menambah kosakatanya yang 

mengagumkan akan tetapi anak mulai mampu mengucapkan kata demi kata 

sesuai dengan jenisnya, terutama dalam pemakaian kata benda dan kata 

kerja. 
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41  Ibid.,  
42  Ibid., h. 36 



Anak mampu mempergunakan kata ganti orang “saya” untuk menyebutkan 

dirinya, mampu mempergunakan kata dalam bentuk jamak, awalan, akhiran, 

dan berkomunikasi lebih lancar lagi dengan lingkungan. Anak mulai dapat 

mengkritik, bertanya, menjawab, memerintah, memberitahu, dan bentuk-bentuk 

kalimat lain yang umum satu pembicaraan “gaya” dewasa. 

 

 

e. Aspek-Aspek Perkembangan Bahasa Anak Usia Taman Kanak-Kanak 

Anak usia taman kanak-kanak berada dalam fase perkembangan bahasa secara 

ekspresif. Hal ini berarti bahwa anak telah dapat mengungkapkan keinginananya, 

penolakannya, maupun pendapatnya dengan menggunakan bahasa lisan. Bahasa 

lisan sudah dapat digunakan anak sebagai alat berkomunikasi. Aspek-aspek yang 

berkaitan dengan perkembangan bahasa anak tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Kosakata 

Seiring dengan perkembangan anak dan pengalamannya berinteraksi 

dengan lingkungannya, kosakata anak berkembang dengan pesat. 

2) Sintaksis (tata bahasa) 

Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi melalui contoh-

contoh berbahasa yang didengar dan dilihat anak di lingkungannya, anak telah 

dapat menggunakan bahasa lisan dengan susunan kalimat yang baik. Misalnya: 

“Rita memberi makan kucing” bukan “kucing Rita makan memberi”. 

3) Semantik 

Semantik maksudnya penggunaan kata sesuai dengan tujuannya. Anak di 

taman kanak-kanak sudah dapat mengekspresikan keinginan, penolakan dan 



pendapatnya dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang tepat. Misalnya: 

“tidak mau” untuk menyatakan penolakan. 

4) Fonem (satuan bunyi terkecil yang membedakan kata) 

Anak di taman kanak-kanak sudah memilki kemampuan untuk merangkai 

bunyi yang didengaranya menjadi satu kata yang mengandung arti. Misalnya: 

i.b.u menjadi ibu. 

4. Bahasa Ekspresif 

a. Pengertian Bahasa Ekspresif 

Kemampuan berbahasa berbeda dengan kemampuan berbicara. Bahasa 

merupakan suatu sistem tata bahasa yang relatif rumit dan bersifat semantik (tata 

kata dan kalimat), sedangkan berbicara merupakan suatu ungkapan dalam bentuk 

kata-kata.  

Menurut Gunarti, dkk bahwa, “bahasa ekspresif adalah bahasa yang 

dinyatakan.”43 Menurut Hildayani bahwa, “seorang anak dikatakan mengalami 

gangguan dalam bahasa ekspresif bila terdapat jarak (discrepancy) antara apa yang 

dimengerti oleh anak (bahasa reseptif) dengan apa yang ingin mereka katakan 

(bahasa ekspresif).”44 

Menurut Samsiah bahwa : 

Perbedaan bahasa ekspresif merupakan bahasa yang berisi curahan perasaan, 

kalimat. Ekspresif adalah kalimat yang memiliki kata kerja menyatakan makna 

batin (ekpresif) sedangkan kata ekspresif dalam kamus besar bahasa Indonesia 

bermakna “tepat (mampu) memberikan/mengungkapkan gambaran, maksud, 

gagasan, perasaan”.45 

 

Salah satu gangguan berbicara yakni gangguan bahasa ekspresif. Menurut IDEA 

(Individuals with disabilities Education Act) yang dikutip oleh Samsiah bahwa, 
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“gangguan bahasa ekspresif adalah gangguan kemampuan individu di dalam 

menghasilkan suatu bahasa, misalkan menyampaikan isi pikiran atau pendapat 

secara verbal.”46 

Gangguan berbahasa ekspresif harus dibedakan dengan gangguan lain yang 

saling berdekatan yaitu gangguan berbahasa reseptif. Seseorang dikatakan memiliki 

gangguan berbahasa yang sifatnya reseptif bila ia mengalami kesulitan dalam 

memahami beberapa aspek dari bicara. Meskipun pendengaran mereka normal 

namun anak yang memiliki gangguan ini tidak dapat memahami suara-suara, kata-

kata, atau kalimat-kalimat tertentu. Penderita gangguan ini mengalami kesulitan 

memahami bagian tertentu dari kata-kata atau pernyataan-pernyataan, misalnya 

kalimat atau pernyataan yang berbentuk “jika………..maka …”. 

Menurut Mash dan Wolfe, dalam Hildayani bahwa : 

Dalam beberapa kasus yang berat, anak tidak mampu memahami kosakata dasar 

atau kalimat sederhana, dan kemungkinan besar mereka juga mengalami 

ketidakmampuan mengolah suara, simbol-simbol, menyimpan (storage), 

memanggil (recall) dan merangkai (sequencing) melalui pendengaran 

(auditori).47  

 

Hildayani mengatakan bahwa : 

Kekurangan mengartikan akan gangguan ini, membuat orang memandang anak 

dengan gangguan tersebut sebagai orang yang tidak mau memperhatikan atau 

tidak patuh, dan orang sering kali menjatuhkan diagnosis yang tidak tepat pada 

anak tersebut.48  

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas maka jadi dapat 

disimpulkan bahwa bahasa ekspresif adalah bahasa yang berisi curahan perasaan dan 

kalimat. 

b. Bentuk-Bentuk Bahasa Ekspresif 

Tindak tutur dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu: 
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1) Tindak lokusi (locutionary act) adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu 

(the act of saying something).  

Contoh : 

a) Jari tangan manusia jumlahnya sepuluh. 

b) Kerbau merupakan binatang berkembang biak. 

c) Mamat belajar membaca. 

Ketiga kalimat di atas dituturkan oleh penuturnya semata-mata untuk 

menginformasikan sesuatu tanpa ada tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi 

untuk mempengaruhi lawan tuturnya. 

2) Tindak ilokusi (ilocutionary act) adalah tindak tutur untuk mengatakan sesuatu 

atau menginformasikan sesuatu dan sekaligus untuk melakukan sesuatu (the act 

of doing something). 

Contoh : 

a) Ada anjing gila. 

Tuturan ini tidak hanya menyampaikan informasi tentang keberadaan 

anjing disebuah rumah tetapi lebih bermakna agar yang membaca tuturan 

tersebut berhati-hati. Jadi bersifat perintah. Apalagi pembacanya adalah 

pencuri atau tafsirannya untuk menakuti. 

b) Rambutmu sudah panjang 

Kalimat tersebut jika diucapkan oleh seorang ibu kepada anak laki-

lakinya atau istri kepada suaminya, maka itu adalah perintah untuk 

memangkas atau memotong rambutnya karena sudah panjang. 

c) Santo sedang sakit 



Kalimat tersebut jika diucapkan kepada temannya yang menghidupkan 

radio dengan volume tinggi, berarti bukan saja sebagai informasi tetapi juga 

untuk menyuruh agar mengecilkan volume atau mematikan radionya. 

3) Tindak perlokusi (perlocutionary act) adalah tindak tutur yang pengutaraannya 

dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. 

Contoh : 

a) Nilai rapormu bagus sekali. 

Ilokusi bisa berarti pujian atau ejekan. Pujian kalau memang nilai rapor 

itu bagus, dan ejekan kalau nilai rapor itu memang tidak bagus. Sedangkan 

dari segi perlokusi, dapat membuat si pendengar itu menjadi sedih dan 

sebaliknya dapat mengucapkan terima kasih. 

 

 

b) Kemarin ayahku sakit. 

Kalimat tersebut jika diucapkan oleh seseorang yang tidak dapat 

menghadiri undangan temannya. Maka ilokusinya adalah untuk meminta 

maaf, dan perlokusinya adalah agar orang yang mengundangnya harap 

maklum. 

c) Sudah 1 minggu halaman sekolah belum dibersihkan. 

Dari segi ilokusi, menyuruh untuk membersihkan, sedangkan dari segi 

perlokusi, si anak akan mengambil sapu dan membersihkannya. 

Selanjutnya Searle dalam Ibrahim mengatakan, “mengembangkan teori tindak 

tutur yang terpusat pada tindak ilokusi tersebut berdasarkan pada tujuan dari 



tindakan pandangan penutur.”49 Selanjutya, tindak ilokusi dapat dibedakan lagi 

menjadi 5 jenis yaitu :50  

1) Asertif (assertives), pada ilokusi ini penutur terikat pada kebenaran 

proposisi yang diungkapkan, misalnya, menyatakan, mengusulkan, 

membuat, mengeluh, mengemukakan pendapat, dan melaporkan. 

2) Direktif (directives), ilokusi ini bertujuan menghasilkan suatu efek berupa 

tindakan yang dilakukan oleh penutur; misalnya, memesan, memerintah, 

memohon, menuntut, dan memberi nasihat.  

3) Komisif (commissives), pada ilokusi ini penutur sedikit banyak terikat pada 

suatu tindakan di masa depan, misalnya, menjanjikan, menawarkan. Jenis 

ilokusi ini cenderung berfungsi menyenangkan dan kurang bersifat 

kompetitif karena tidak mengacu pada kepentingan penutur, tetapi pada 

kepentingan petutur (mitra tutur).  

4) Ekspresif (expressive), fungsi ilokusi ini ialah mengungkap atau 

mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat 

dalam ilokusi, misalnya: mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, 

memberi maaf, mengecam, memuji, mengucapkan belasungkawa, dan 

sebagainya.  

5) Deklarasi (declaration), berhasilnya pelaksanaan ilokusi ini akan 

mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas 

Misalnya, mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, 

menjatuhkan hukuman, mengucilkan/ membuang, mengangkat. 

 

Berdasarkan bentuknya tindak tutur terbagi menjadi dua jenis. Pertama, tindak 

tutur langsung, yaitu apabila ada hubungan langsung antara struktur dengan fungsi. 

Misalnya bentuk deklaratif digunakan untuk membuat pernyataan. Kedua, tindak 

tutur tidak langsung, yaitu apabila tidak ada hubungan langsung antara struktur 

dengan fungsi. Misalnya bentuk deklaratif digunakan untuk membuat permohonan.  

Yule menjelaskan bahwa : 

Berdasarkan maknanya bentuk tindak tutur dapat dibedakan menjadi 2 (dua), 

yaitu: (1) tindak tutur literal (literal speech act) adalah tindak tutur yang 

maksudnya sama dengan makna kata-kata yang yang menyusunnya, dan (2) 

tindak tutur tidak literal (nonliteral speech act) adalah tindak tutur yang 

maksudnya tidak sama dengan atau berlawanan dengan makna kata-kata yang 

menyusunnya.51 

 

Sebagaimana fungsi bahasa yang disampaikan oleh Yakobson dalam 

Sudaryanto bahwa, “tuturan ekspresif termasuk dalam fungsi emotif, yaitu fungsi 
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bahasa sebagai pengungkap keadaan emosi pembicara. Keadaan ini bisa berupa 

kesenangan, kegembiraan, kesedihan, dan sebagainya.”52 

Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang 

dirasakan oleh penutur dan berfungsi untuk menunjukkan sikap psikologis penutur 

terhadap keadaan yang sedang dialami oleh mitra tutur. Tindak tutur ekspresif juga 

mencerminkan pernyataan-pernyataan kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, 

kesenangan, atau kesengsaraan. 

c. Perkembangan Bahasa Ekspresif pada Anak TK 

Sesuai dengan pendapat Vigotsky tentang prinsip zone of proximal yaitu zona 

yang berkaitan dengan perubahan dari potensi yang dimiliki oleh anak menjadi 

kemampuan aktual, maka prinsip-prinsip perkembangan bahasa anak usia taman 

kanak-kanak adalah sebagai berikut: 

1) Interaksi 

“Interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya, membantu anak memperluas 

kosakatanya dan memperoleh contoh dalam menggunakan kosakata tersebut 

secara tepat.”53 

2) Ekspresi 

Mengekspresikan kemampuan bahasa. Ekspresi kemampuan bahasa anak 

dapat disalurkan melalui pemberian kesempatan pada anak untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara tepat. Dijelaskan pula oleh 

Kurnia bahwa karakteristik kemampuan bahasa anak usia taman kanak-kanak 

adalah sebagai berikut :54 
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a) Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 4 tahun 

(1) Terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. 

Ia telah dapat menggunakan kalimat dengan baik dan benar. 

(2) Telah menguasai 90% dari fonem dan sintaksis bahasa yang 

digunakannya. 

(3) Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut. 

b) Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun 

(1) Sudah dapat mengucapkan lebih dari 2500 kosakata. 

(2) Lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut: warna, 

ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, 

perbandingan, jarak, permukaan (kasar halus). 

(3) Anak usia 5-6 tahun sudah dapat melakukan peran sebagai 

pendengar yang baik. 

(4) Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut. 

(5) Percakapan yang dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun telah 

menyangkut berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan 

oleh dirinya sendiri dan orang lain, serta apa yang dilihatnya. Anak 

pada usia 5-6 tahun sudah dapat melakukan ekspresi diri, menulis, 

membaca dan bahkan berpuisi. 

 

d. Indikator  Perkembangan Bahasa Ekspresif Anak 

Sehari-hari di dalam kehidupan dapat dilihat langsung perkembangan berbicara 

pada anak, kita dapat membedakan kemampuan anak dalam berbicara terhadap 

orang yang dikenalinya. Perkembangan berbicara pada anak berbeda-beda sehingga 

ada anak yang dapat cepat berbicara dan ada pula anak yang berbicaranya lamban, 

mungkin karena ada beberapa faktor yang mendasari hal tersebut, yang dapat kita 

ketahui dengan memperhatikan langsung sekitar kita. 

Sebagaimana dipahami di dalam dunia anak ada aspek yang perlu diperhatikan 

orang tua dalam rangka mengamati perkembangan bicara anak, bila seorang anak 

akan mengatakan atau memahami sesuatu, ia harus mempunyai daftar kata-kata atau 

vocabulary yang cukup memadai, yang dengan kata lain kita bisa mengatakan 

bahwa si anak mempunyai cukup kata-kata agar bisa memproduksi dan memahami 



bahasa aktif dan pasif, menemukan kata-kata yang tepat, memahami apa yang 

diucapkan (pengertian kalimat). 

Seorang anak kecil belajar berbicara, mula-mula adalah dengan cara 

menunjukkan berbagai benda-benda yang dilihatnya (kursi, meja makan, boneka, 

dan sebagainya), atau kata yang dapat menunjukkan pada pengertian tempat “di sini” 

atau “sekarang”. Daftar kata-kata ini akan segera meningkat tanpa batas. Namun 

bisa diperkirakan bahwa seorang anak pada usia dua tahun setidaknya memerlukan 

270 kata. Pada usia 4 tahun kemampuan bahasa anak akan berkembang. Anak pada 

usia ini sudah mampu mengucapkan sebagian besar kata dalam bahasa Indonesia, 

kosakata yang dikuasainya telah berkembang mencapai 1.500 kata. 

Dhieni mengatakan bahwa : 

Mengajarkan anak usia taman kanak-kanak seorang guru harus mempersiapkan 

indikator-indikator apa yang akan digunakan dalam mengajarkan anak didiknya 

khususnya pada pengembangan bahasa ekspresif anak yang akan menunjang 

pembelajaran apada anak didiknya.55 

 

Pengembangan bahasa ekspresif anak terdapat berbagai macam indikator-

indikator sebagaimana dijelaskan oleh Ali Nugraha antara lain : 

1) Menyebutkan nama diri, nama orang tua, jenis kelamin, alamat rumah 

dengan lengkap. 

2) Anak diharapkan agar dapat berkomunikasi/berbicara lancar secara lisan 

dengan lafal yang benar. 

3) Bercerita menggunakan kata ganti saya, dan aku.56 

 

Pendapat lain tentang perkembangan bahasa, Lerner dalam Ali Nugraha, 

2007:10.26) menyatakan bahwa, ”dasar utama perkembangan bahasa adalah 

pengalaman-pengalaman berbahasa yang kaya”.57 Pengalaman-pengalaman yang 

kaya itu akan menunjang faktor-faktor bahasa yang lain, yaitu : (1) mendengarkan, 

(2) berbicara, (3) membaca, dan (4) penulisan. Mendengar dan membaca termasuk 
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keterampilan berbahasa yang menerima atau reseptif. Sedang berbicara dan 

penulisan atau mengarang termasuk keterampilan bahasa ekspresif. 

Usia Kemampuan bahasa anak ada beberapa tahapan dalam usia kemampuan 

anak yaitu : 

1) Usia 0-1 bulan respons bayi saat mendengar suara dengan melebarkan mata 

atau perubahan irama pernafasan atau kecepatan menghisap susu. 

2) Usia 2-3 bulan respons bayi dengan memperhatikan dan mendengar orang 

yang sedang bicara. 

3) Usia 4 bulan Menoleh atau mencari suara orang yang namanya dipanggil. 

4) Usia 6-9 bulan, mengerti bila namanya disebut. 

5) Usia 9 bulan mengerti arti kata "jangan". 

6) Usia 10-12 bulan imitasi suara, mengucapkan mama/papa dari tidak berarti 

sampai berarti kadang meniru 2-3 kata. Mengerti perintah sederhana seperti 

"Ayo berikan pada saya". 

7) Usia 13-15 bulan perbendaharaan 4-7 kata, 20% bicara mulai dimengerti orang 

lain. 

8) Usia 16-18 bulan perbendaharan 10 kata, beberapa ekolalia (meniru kata yang  

diucapkan orang lain), 25% dapat dimengerti orang lain. 

9) Usia 22-24 bulan perbendaharan 50 kata, kalimat 2 kata, 75% dapat     

dimengerti orang lain. 

10) Usia 2-2,5 tahun perbendaharan > 400 kata, termasuk nama, kalimat 2-3 kata. 

11) Mengerti 2 perintah sederhana sekaligus. 

12) Usia 3-4 tahun kalimat dengan 3-6 kata ; bertanya, bercerita,   berhubungan 

dengan pengalaman, hampir semua dimengerti orang lain 4-5 tahun Kalimat 

dengan 6-8 kata, menyebut 4 warna, menghitung sampai 10. 



Sedangkan jika mengacu pada indikator kemampuan berbahasa yang 

ditetapkan oleh STPPA, kemampuan berbahasa ekspresif anak usia 5-6 tahun dapat 

dilihat pada indikator berkut :58 

1) Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. 

2) Berkomunikasi secara lisan. 

3) Memiliki perbendaharaan kata yang cukup untuk berkomunikasi. 

4) Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimat-

predikat keterangan). 

5) Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekpresikan ide pada orang 

lain. 

 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah beberapa hasil penelitian 

yang dihasilkan oleh para peneliti terdahulu sebagai berikut: 

Pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Viadiaz Mayza Shafira pada tahun 2013 yang 

berjudul “Pengaruh Media Gambar Berseri untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa 

Lisan Anak Usia Dini (Studi Eksperimen pada Kelompok A Taman Kanak-Kanak). 

Berdasarkan hasil penelitiannya dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut berdasarkan 

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian media gambar berseri tidak efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak usia dini usia 4-5 tahun. Hal tersebut 

berdasarkan dari tidak adanya perbedaan kemampuan berbahasa lisan anak usia dini sebelum 

dan sesudah diberikannya perlakuan pada kelompok eksperimen. 

Kedua. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Prasetyowati pada tahun 2014 yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Media Gambar Terhadap Keterampilan Berbicara pada Anak 

Kelompok A TK Desa Plumbon II Mojolaban Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Kesimpulan dari penelitiannya adalah berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa media gambar berpengaruh terhadap ketrampilan berbicara anak Kelompok A TK 
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Desa Plumbon II, Mojolaban, Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014. Kesimpulan ini 

berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, memperoleh hasil skor 

observasi awal ketrampilan berbicara anak sebelum eksperimen dengan media gambar 

sebesar 137 dengan nilai rata-rata 11,41, nilai tertinggi 15, nilai terendah 9, dan standar 

deviasi 1,56. Hasil observasi akhir ketrampilan berbicara anak setelah eksperimen dengan 

media gambar diperoleh skor 160 dengan nilai rata-rata 13,33, nilai tertinggi 18, nilai 

terendah 10, dan standar deviasi 2,46. Dari data tersebut dapat diperoleh thitung = 3,361, 

karena thitung>ttabel= 3,361>1,717 maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa media gambar berpengaruh terhadap ketrampilan berbicara anak Kelompok A TK 

Desa Plumbon II, Mojolaban, Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Ketiga. Penelitian yang dilaksanakan oleh Adzani Novita Amalia Rani pada tahun 2016 

yang berjudul “Hubungan Antara Penggunaan Media Kartu Gambar Cerita Berseri dengan 

Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara penggunaan media kartu gambar cerita berseri dengan kemampuan 

berbicara pada anak usia dini di PAUD Tunas Bangsa Podomoro Kabupaten Pringsewu tahun 

pelajaran 2015-2016. Dengan demikian maka penggunaan media kartu gambar cerita berseri 

dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan pembelajaran di PAUD untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara pada anak usia dini guna mempersiapkan agar anak memiliki kesiapan 

dalam pendidikan yang lebih lanjut. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Menurut Syaodih bahwa, “aspek bahasa berkembang di mulai denganpeniruan bunyi dan 

meraban. Perkembangan selanjutnya berhubungan erat denganperkembangan dan 

kemampuan intelektual dan sosial.”59 Bahasa merupakan alatuntuk berpikir. Berpikir 
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merupakan suatu proses memahami dan melihat hubungan. Proses ini tidak mungkin dapat 

berlangsung dengan baik tanpa alat bantu, yaitu bahasa. Bahasa juga merupakan alat 

berkomunikasi dengan orang lain dan kemudian berlangsung dalam suatu interaksi sosial. 

Bahasa adalah alat untuk berfikir, mengekspesikan diri dan berkomunikasi. Keterampilan 

bahasa juga penting dalam rangka pembentukan, informasi, dan pemecahan masalah. Melalui 

bahasa pula kita dapat memehami komunikasi pikiran dan perasaan. 

Anak usia taman kanak-kanak telah dapat memandang dirinya sebagai pembaca, dan 

mulai melibatkan diri dalam kegiatan membaca, pura-pura membaca buku, memberi makna 

gambar, menggunakan bahasa buku walaupun tidak cocok dengan tulisannya. Anak sudah 

menyadari bahwa buku memiliki karakteristik khusus, seperti judul, halaman, gambar, kata 

dan kalimat, serta tanda baca. Anak sudah menyadari bahwa buku terdiri dari bagaian depan, 

tengah dan bagaian akhir. 

Untuk itu dibutuhkan media pembelajaran yang efektif dan efisien dalam meningkatkan 

kemampuan anak dalam berbahasa sebagai langkah awal anak latihan berbicara. Satu media 

pembelajaran yang sesungguhnya masih dapat dirasakan manfaatnya bagi anak usia dinia 

adalah dengan menggunakan media gambar sebagai bentuk pengenalan berbahasa pada anak. 

Menurut Rohani bahwa, “media gambar adalah penjelasan mengenai informasi, pesan, 

ide, sebagainya dengan tanpa banyak menggunakan bahasa-bahasa verbal, tetapi dapat lebih 

memberi kesan.”60 Adapun pendapat lain sebagaimana Azhar Arsyad megungkapkan bahwa, 

“media gambar merupakan salah satu bentuk media pengajaran yang umumnya digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil.”61 

Penggunaan madia media gambar dalam pembelajaran melatih kemampuan penguasaan 

mengenal simbol-simbol huruf sebagai upaya terencana dalam membina pengetahuan sikap 
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dan keterampilan para siswa melalui interaksi siswa dengan lingkungan belajar yang diatur 

guru pada hakikatnya mempelajari 

Lambing-lambang verbal dwi visual, agar diperoleh makna yang terkadang didalamnya. 

Lambang-lambang tersebut dicerna, disimak oleh para siswa sebagai penerima pesan yang 

disampaikan guru. Oleh karena itu pengajaran dikatakan efektif apabila siswa dapat 

memahami makna yang dipesankan oleh guru sebagi lingkungan belajarnya. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Menurut Edi Riadi menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan ilmiah 

sementara terhadap suatu fenomena yang perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya secara 

empirik.62 Hipotesis merupakan anggapan yang mungkin benar dengan alasan atau 

menguatkan pendapat meskipun belum dibuktikan kebenarannya. Jadi hipotesis merupakan 

dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Hipotesis akan ditolak jika ternyata salah 

dan akan diterima apabila fakta-fakta membenarkannya. 

Berpijak dari kerangka berpikir di atas maka hipotesis sementara yang merupakan 

jawaban dari permasalahan dan kebenarannya memerlukan pengujian yang berdasarkan dari 

penelitian lapangan adalah sebagai berikut : 

Ha  = Terdapat efektivitas media gambar berseri terhadap perkembangan kemampuan 

berbicara ekspresif anak di kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan 

Kabupaten Cirebon. 

H0  = Tidak terdapat efektivitas media gambar berseri terhadap perkembangan kemampuan 

berbicara ekspresif anak di kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan 

Kabupaten Cirebon. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang 

terlibat dalam proses penelitian. Pengertian desain penelitian menurut Nursalam pada, 

“hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan 

dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian”.63 

Menurut Imam Fachruddin bahwa :64 

Desain penelitian merupakan kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan 

dilakukan pada waktu meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penetian tersebut, serta 

memberikan gambaran jika penelitian itu telah jadi atau selesai penelitian tersebut 

diberlakukan. 

 

Sementara itu jika memperhatikan jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Ahmad Tanzeh bahwa, “penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat 

dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata lain penelitian eksperimen 

mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat.”65 Pendekatan dalam penelitian 

eksperimen menggunakan pendekatan positivisme-kuantitatif. Positivisme merupakan data 

dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif untuk menguji hipotesis hubungan antara 

variabel yang nantinya diteliti. 
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Kesimpulan dari hasil penelitian ini disajikan dari hasil analis data dengan rumus 

matematis. Tujuan dari penelitian eksperimen untuk menemukan pengaruh dari treatment 

yang telah diberikan. Verifikasi hasilnya diperoleh dengan membandingkan antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol (non experiment). 

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, paradigma penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. 

Paradigma Penelitian 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten 

Cirebon. Sekolah berstatus swasta berada di bawah naungan Yayasan Al-Barokah 

Japuralor. PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon dipilih sebagai 

tempat penelitian, karena di lokasi penelitian ini ada persoalan yang memang penting 

untuk diteliti, yaitu terkait dengan upaya pengembangan kemampuan berbahasa melalui 

penggunaan media gambar. Alasan lain penelitian ini dilaksanakan di tempat tersebut 

adalah sebagai berikut : 

X1 

Kemampuan berbahasa 

ekspresif anak kelompok 

B PAUD Al-Barokah 

Japuralor Pangenan 

Kabupaten Cirebon 

sebelum menggunakan 

media gambar 

X2 

Kemampuan berbahasa 

ekspresif anak kelompok 

B PAUD Al-Barokah 

Japuralor Pangenan 

Kabupaten Cirebon 

sesudah menggunakan 

media gambar 



a. Efektivitas waktu, karena peneliti berada di wilayah pendidikan PAUD Al-Barokah 

Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon sehingga dalam pengumpulan data tidak 

memerlukan waktu yang lama. 

b. Biaya penelitian bisa terjangkau, karena jarak berbagai data yang diperlukan tidak 

membutuhkan biaya dalam pengumpulannya. 

c. Proses pengumpulan data akan lebih mudah karena sebagian besar populasi berada 

di wilayah PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2018  sampai dengan Juni  tahun 2018. 

Penelitian ini menghabiskan waktu sekitar 6 bulan penelitian dengan jadwal sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1. 

Jadwal Penelitian 

 

No. Program 
Januari Februari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pembuatan Proposal             

2 Pengajuan Proposal             

3 Penelitian awal             

4 Penyusunan Skripsi             

5 Bimbingan             

 Program 
April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6 Penelitian lanjutan 1             

7 Penelitian lanjutan 2             

8 Penelitian lanjutan 3             

9 Penyusunan skripsi             

10 Bimbingan              

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 



Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian atau objek yang akan diamati. 

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa, “apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi”.66  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelompok B PAUD Al-Barokah 

Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon yang berjumlah 20 anak.  

2. Sampel Penelitian 

Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa, sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang akan diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

mengeneralisasikan hasil penelitian sampel”.67 Jumlah sampel dalam penelitian ini 

mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu, “untuk sekedar ancer-ancer maka 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih menurut kemampuan peneliti”68. 

Berdasarkan pendapat di atas maka ditetapkan bahwa sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 20 anak. 

Dengan demikian penelitian disebut juga dengan penelitian populasi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Tes Kemampuan 

                                                           
66  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Edisi Revisi. Jakarta: PT, 

Rineka Cipta, 2006), h. 130. 
67  Ibid. h. 131 
68  Ibid. h. 120 



Menurut Suharsimi Arikunto bahwa, “tes merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan 

aturan-aturan yang sudah ditentukan”.69 

Menurut Norman dalam Djaali dan Muljono bahwa, “tes merupakan salah satu 

prosedur evaluasi yang komprehensif, sistematik, dan objektif yang hasilnya dapat 

dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam proses pengajaran yang 

dilakukan oleh guru.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69   Ibid., h. 53 
70  D. Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), h. 7 
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Tabel 3.2. 

Pedoman Tes Kemampuan Berbahasa Ekspresif Anak 

 

No. Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

Jml 
BB MB BSH BSB 

1 
Menyebut nama lengkap 

orang tua 
     

2 
Menyebutkan jenis 

kelamin 
     

3 
Menyebutkan alamat 

rumah dengan lengkap 
     

4 
Berbicara lancar dengan 

lafal yang benar 
     

5 
Bercerita menggunakan 

kata ganti aku atau saya 
     

 

Keterangan : 

Skor 1  :  Jika aspek perkembangan anak belum berkembang (BB). 

Skor 2  :  Jika aspek perkembangan anak mulai berkembamg (MB). 

Skor 3  :  Jika aspek perkembangan anak berkembang sesuai harapan (BSH). 

Skor 4  :  Jika aspek perkembangan anak berkembang sangat baik (BSB). 



Dalam penelitian ini penulis menggunakan tes untuk mengukur kemampuan anak 

kelompok B PAUD Al-Barokah Japuralor Pangenan Kabupaten Cirebon dalam hal 

berbahasa ekspresif.  

Untuk memudahkan dalam penilaian kreativitas menggambar anak digunakan 

panduan penilaian sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 3.3. 

Kriteria Penilaian Kemampuan Berbahasa Ekspresif Anak 

 

No. Kriteria Penilaian Skor 

1. Berkembang Sangat Baik (BSB) 4 

2. Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 3 

3. Mulai Berkembang (MB) 2 

4. Belum Berkembang (BB) 1 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu untuk memperoleh data yang mengenai sejarah sekolah, serta 

kejadian yang ada dalam bentuk arsip serta data lain yang diperlukan. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data tentang kondisi dan 

keadaan sekolah serta proses pembelajaran yang diterapkan. 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

1. Analisis Data 

a. Analisis Kualitatif, dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat kualitatif yang 

berbentuk uraian, penjelasan atau penafsiran. 



b. Analisis Kuantitatif, dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat kuantitatif dalam 

bentuk tabel. 

2. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, penulis dalam mengolah data menggunakan pendekatan deskripsi 

dan dijabarkan dengan menggunakan analisis statistik dengan penyajian tabel. Adapun untuk 

menghitung skala prosentase digunakan rumus sebagai berikut : 

a. Rumus Prosentase 

P =  
F

N
 x 100% 

 

Keterangan :71 

P  = Jumlah jawaban yang diharapkan 

F  = Alternatif jawaban 

N  = Jumlah responden 

100 %  = Bilangan tetap 

Sedangkan untuk memudahkan memperoleh skala persentase digunakan dengan 

ketentuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto sebagai berikut 

:72 

Tabel 3.4 

Skala Persentase 

 

Persentase Penafsiran 

76%-100% Baik 

56% - 75% Cukup 

                                                           
71 Suharsimi Arikunto, op.cit., h. 120 
72 Ibid., h. 244 



40% - 55% Kurang Baik 

< 40% Tidak Baik 

 

b. Analisis Skor Ideal 

Analisis Kriteria Skor ideal, yakni membuat kriteria-kriteria gambaran masing-

masing variabel melalui pengelompokkan skor masing-masing variabel 

menggunakan penghitungan  Kriteria Skor Ideal menurut Dahlia yaitu:73 

 

𝑍 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑍 (𝑆𝐷 𝑖𝑒𝑑𝑎𝑙) 

 

Data penelitian  masing-masing variabel dibagi menjadi tiga kategori yang 

didasarkan pada kriteria ideal dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Kategori I : berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau sebesar 0,73 

kurva normal dengan Z=0,61. 

2) Kategori II : berada pada luas daerah kurva sebesar 46% atau letaknya 

terentang antara 0,72 kurva normal dengan Z= -0,61 sampai dengan Z=+0,61. 

3) Kategori III: berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau 0,23 kurva normal 

dengan Z= -0,61. 

Jika dikonversikan dengan rumus di atas, maka didapat kriteria sebagai berikut : 

X≥Xid+0,61sd adalah tinggi/baik 

Xid-0,61sd<X<Xid+o,61sd adalah sedang 

X≤Xid-0,61sd adalah kurang 

Dengan ketentuan: 

Xid : ½ skor maksimal 

Sdid : 1/3 Xid 

 

                                                           
73 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 215 



c. Uji Normalitas Data 

Untuk uji normalitas data rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Chi Quadrat (𝜒2) 
 

 

𝜒2 = ∑ (
𝑓0 − 𝑓ℎ

𝑓ℎ
) 

 

 

Keterangan :74 

𝜒2 = Chi Quadrat 

f0 = Frekuensi yang diperoleh 

fh = Frekuensi yang diharapkan 

2) Uji Z 

 

𝑍 =

𝑥
𝑛 − 𝑝

√𝑝(1 − 𝑝)
𝑛

 

 

Keterangan :75 

x = banyak data yang termasuk kategori hipotesis 

n = banyak data 

p = proporsi pada hipotesis 

                                                           
74 Subana, dkk, Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 124 
75 Ibid., h. 128 



 

 

 

d. Uji Hipotesis (T-Test) 

 

𝑡hitung =
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷

 

 

 

Keterangan :76 

thitung =  Nilai T-Test 

MD  =  Mean difference, dimana rumusnya adalah = 𝑀𝐷 =
∑ 𝐷

𝑁
 

SEMD =  Standard Error (standar kesalahan) dari mean difference. 

Di mana rumusnya adalah : 

 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

 

SDD =  Deviasi standart dari perbedaan antara skor variabel X1 dan skor variabel X2 

yang dapat diperoleh dengan rumus : 

 

                                                           
76 Moh Hariyadi. 2009. Statistik Pendidikan. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. h. 182-183 



𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷2

𝑁
− [

∑ 𝐷

𝑁
]

2

 

 

N  =  Number of cases (jumlah sampel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


