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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Keterampilan Berbicara

1. Pengertian Keterampilan Berbicara

Keterampilan adalah kemampuan anak dalam melakukan berbagai 

aktivitas seperti motorik, berbahasa, sosial emosional, kognitif dan efektif.1 Kata 

keterampilan sama artinya dengan kata cekatan, terampil atau cekatan adalah 

kepandaian melakukan suatu pekerjaan dengan cepat dan benar.

Keterampilan adalah kepandaian untuk menyelesaikan tugas dengan 

cepat dan benar. Keterampilan mencakup segala aspek, termasuk keterampilan 

berbahasa. Henry Guntur Tarigan mengungkapkan keterampilan berbahasa dalam 

bahasa Indonesia meliputi empat aspek yaitu menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Keempat aspek tersebut juga sebagai "catur tunggal" keterampilan 

berbahasa karena keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan, saling 

berhubungan, dan tidak bisa dilepaskan, namun berbeda antara satu dengan yang 

lainnya dan juga berbeda dari segi prosesnya.2Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa berbicara merupakan hal yang sangat penting bagi 

anak, sehingga perlu distimulasi agar keterampilan berbicara anak dapat 

berkembang dengan baik.

                                                          
1 Yudha M. Saputra & Rudyanto,Pembelajaran Kooperatif untuk Meningkatkan 

Keterampilan Anak TK,(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan 
Tinggi), 2005, h. 7

2 Henry Guntur Tarigan, Psikololinguistik, (Bandung: Angkasa), 1985, h. 95
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Suhartono mengatakan 

bahwa berbicara secara umum diartikan suatu penyampaian maksud (ide, pikiran, 

gagasan atau isu hati) seseorang kepada orang lain dengan orang lain.3 Selain itu 

Hurlock mengemukakan bahwa berbicara adalah bentuk bahasa yang 

menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan ide 

yang akan diungkapkan.4

Berbicara merupakan tuntutan kebutuhan hidup manusia. Sebagai 

makhluk sosial, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain dengan 

menggunakan bahasa sebagai alat utamanya. Berbicara adalah kegiatan berbahasa 

yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbicara seseorang dapat 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain secara lisan.5

Berbicara merupakan keterampilan yang berkembang dalam kehidupan 

anak. Aktivitas berbicara anak dimulai melalui keterampilan menyimak sejak 

masih bayi dan pada masa tersebutlah belajar berbicara dimulai dengan 

mengucapkan bunyi-bunyi dan menirukan kata-kata yang didengarnya. Berbicara 

adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan dan 

perasaan.6

Bicara pada anak adalah suatu penyampaian maksud tertentu dengan 

menggunakan bunyi-bunyi bahasa supaya bunyi tersebut dapat dipahami dan 

                                                          
3Suhartono, Pengembangan Keterampilan Bicara Anak Usia Dini,(Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan 
Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi), 2005, h. 20

4Elizabeth Hurlock,Perkembangan Anak, (Alih Bahasa: Agus Dharma), (Jakarta: 
Erlangga), 1978, h. 179

5Suhartono, Op Cit, h. 60
6Henry Guntur Tarigan, Op Cit, h. 15
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didengar oleh orang yang ada di sekitarnya.7 Bunyi tangisan bayi sebenarnya juga 

mempunyai maksud tertentu, mungkin memanggil orang tuanya, mungkin 

kedinginan, mungkin lapar, mungkin haus, dan sebagainya. Hampir semua bunyi 

yang diucapkan anak mempunyai maksud tertentu, walaupun bunyi bukan 

merupakan bunyi berbentuk kata atau kalimat. Jadi yang dimaksud bicara anak 

lebih luas maknanya dengan makna bicara, tetapi bicara anak lebih diartikan 

bunyi yang diucapkan oleh anak, baik bunyi bahasa maupun bunyi-bunyi yang 

bukan bahasa tetapi diucapkan oleh alat ucap.

Begitu pentingnya berbicara bagi anak, maka anak harus distimulasi agar 

dapat terampil dalam berbicara. Keterampilan berbicara yang dimaksud menurut 

pendapat-pendapat sebelumnya dapat diartikan sebagai kecakapan anak dalam 

mengungkapkan ide/gagasan yang ada dalam diri anak secara lisan kepada orang 

lain. Pengungkapan ide tersebut dapat dilihat dari kemampuan anak dalam 

mengeluarkan pendapatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berbicara merupakan hal yang sangat penting bagi anak. Keterampilan berbicara 

merupakan kemampuan anak dalam menyampaikan maksud melalui kata-kata 

tentang ide, gagasan, dan perasaan yang ada dalam diri anak. Anak belajar 

bersosialisasi dengan lingkungan melalui bicara, sehingga berbicara menjadi alat 

komunikasi dan sumber informasi bagi anak. Melalui berbicara, anak dapat 

mengenal lingkungan dan dunianya serta dapat merangsang aspek perkembangan 

yang dimiliki anak.

                                                          
7Suhartono, Op Cit, h. 21
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2. Hakikat Perkembangan Berbicara Anak

Perkembangan bahasa anak adalah pemahaman dan komunikasi melalui 

kata, ujaran dan tulisan. Pemahaman kata-kata yang dikomunikasikan melalui 

ujaran aktivitasnya berwujud mendengarkan dan berbicara, sedangkan 

mengkomunikasikan kata-kata melalui tulisan aktivitasnya berbentuk membaca 

dan menulis.8 Berdasarkan uraian di atas, maka berbicara termasuk dalam bahasa 

yang dikumunikasikan melalui ujaran, maka berbicara termasuk dalam bahasa 

yang dikomunikasikan melalui ujaran. Berbicara dapat berkembang sejak anak 

usia dini dan terus berkembang.

Berkaitan dengan pentingnya pengembangan berbicara, maka berbicara 

perlu dikembangkan. Suhartono menyatakan bahwa

Terdapat lima tujuan umum dalam pengembangan berbicara yaitu (1) 
supaya anak memiliki perbendaharaan kata yang cukup sehingga dapat 
digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari; (2) supaya anak masa 
mendengarkan dan memahami kata-kata serta kalimat; (3) supaya anak 
mampu mengungkapkan pendapat dan sikap dengan lafal yang tepat; (4) 
supaya anak berminat menggunakan bahwa yang baik; dan (5) supaya 
anak berminat untuk menghubungkan antara bahasa lisan dengan 
tulisan.9

Pengembangan bicara anak akan mempunyai manfaat dalam kegiatan 

berbahasa lisan anak. Secara umum tujuan pengembangan bicara anak usia dini 

yaitu agar anak mampu menggunakan isi hatinya (pendapat dan sikap) secara 

lisan dengan lafal yang tepat untuk kepentingan berkomunikasi. Bila dipelajari 

dari tujuan tersebut, paling tidak ada tujuan umum dalam pengembangan bicara 

anak. Tujuan umum pengembangan bicara tersebut adalah:

                                                          
8Ibid, h. 48
9Ibid, h. 123
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a. Agar anak dapat melafalkan bunyi bahasa yang digunakan secara tepat. 
Maksudnya adalah anak dapat secara tepat dalam mengucapkan dan 
melafaskan kata-kata yang diucapkan anak.

b. Agar anak mempunyai perbendaharaan kata yang memadai untuk keperluan 
berkomunikasi. Pembendaharaan kata yang dimaksud adalah anak dapat
mengucapkan banyak kata yang berbeda dalam menyampaikan pendapat.

c. Agar anak mampu menggunakan kalimat secara baik untuk berkomunikasi 
secara lisan. Kalimat yang baik untuk anak adalah dalam mengucapkan 
pendapat anak dapat secara urut dan lancar dalam mengucapkan kalimat. 
Tidak terputus-putus dan lancar dalam mengungkapkan pendapatnya.10

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada 

hakikatnya perkembangan berbicara anak dimulai sejak lahir dan berlangsung 

sepanjang hayat. Oleh karena itu, keterampilan berbicara anak perlu ditingkatkan 

sejak usia dini.

3. Aspek-aspek Keterampilan Berbicara Anak

Perkembangan bahasa anak usia 3-5 tahun adalah dimana anak sudah 

dapat berbicara dengan baik. Anak mampu menyebutkan nama panggilan orang 

lain, mengerti perbandingan dua hal, memahami konsep timbal balik dan dapat 

menyanyikan lagu sederhana, juga anak dapat menyusun kalimat sederhana. Pada 

usia ini anak mulai senang mendengar cerita sederhana dan mulai banyak 

bercakap-cakap, banyak bertanya seperti apa, mengapa, bagaimana juga dapat 

mengenal tulisan sederhana.

Nurbiana Dhieni, dkk menyatakan bahwa aspek-aspek yang berkaitan 

dengan keterampilan berbicara lisan adalah sebagai berikut:11

                                                          
10Ibid, h. 122
11Nurbiana Dhieni, dkk, Metode Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Universitas 

Terbuka), 2005. h. 2-3
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a. Kosa Kata
Seiring dengan perkembangan anak dan pengalamannya berinteraksi dengan 
lingkungannya, kosa kata anak berkembang dengan pesat.

b. Sintak (tata bahasa)
Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa akan tetapi 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".

c. Semantik
Semantik adalah penggunaan kata yang sesuai dengan tujuannya. Anak 
Taman Kanak-kanak sudah dapat mengekspresikan keinginan, penolakan 
dan pendapatnya dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang cepat. 
Misalnya: "Tidak mau" untuk menyatakan penolakan.

d. Fonem (bunyi kata)
Anak Taman Kanak-kanak sudah memiliki kemampuan untuk 
meningkatkan bunyi yang didengarnya menjadi satu kata yang mengandung 
satu kata yang mengandung arti. Misalnya: i,b,u menjadi ibu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

keterampilan berbicara anak dibedakan menjadi empat aspek yaitu kosa kata, 

sintak (tata bahasa), semantik dan fonem (bunyi kata).

4. Faktor-Faktor Pemerolehan Keterampilan Bahasa

Bicara merupakan keterampilan bagi anak, sehingga berbicara dapat 

dipelajari dengan beberapa metode yang berbeda. Ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi perolehan keterampilan berbicara anak. Hal penting yang perlu 

disiapkan dalam belajar bicara adalah persiapan fisik untuk berbicara, kesiapan 

mental untuk berbicara, model yang baik untuk ditiru, kesempatan untuk 

berpraktik, motivasi dan bimbingan, media yang baik untuk diperagakan, 

kesempatan untuk berpraktik, motivasi dan bimbingan. Dari hal-hal tersebut, 

pengkondisian anak dalam belajar berbicara harus diperhatikan secara seksama 

terutama dalam proses pembelajaran di sekolah.
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Pada dasarnya faktor-faktor yang dinilai berdasarkan dua faktor 

penunjang keaktifan berbicara, seperti berikut:12

a. Faktor kebahasaan, meliputi: pengucapan vokal, penempatan tekanan, 
penempatan persendian, penggunaan nada/irama, pilihan kata, pilihan 
ungkapan, variasi kata, tata bentukan, struktur kalimat dan ragam kalimat.

b. Faktor non kebahasaan meliputi: keberanian, kelancaran, kenyaringan suara, 
pandangan mata, gerak-gerik dan mimik, keterbukaan, penalaran dan 
penguasaan topik.

Brooks dalam Suhartono menyatakan bahwa dalam mengevaluasi 

keterampilan berbicara seseorang pada prinsipnya harus memperhatikan lima 

faktor sebagai berikut:13

a. Apakah bunyi vokal dan konsonan diucapkan dengan baik?

Kata-kata yang diucapkan anak dalam berbicara harus sesuai dengan bunyi 

yang sebenarnya, misalnya anak tidak cedal dan jelas dalam melafalkan 

huruf-huruf dalam pengucapannya.

b. Apakah pola-pola intonasi, naik turunnya suara tekanan suku kata 

memuaskan?

Pola intonasi yang dimaksud adalah dalam penekanan atau pengucapan pada 

akhir kata atau kalimat. Apakah anak sudah bisa memberi penekanan pada 

kata-kata tertentu atau hanya datar dalam pengucapan kata.

c. Apakah ketetapan dan ketepatan ucapan mencerminkan bahwa sang 

pembicara tanpa referensi internal memahami bahasa yang dipergunakan. 

Untuk anak hal ini bisa dipahami dengan apakah anak mengerti dengan apa 

                                                          
12Sabarti Akhadiyah, dkk, Bahasa Indonesia I, (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga 
Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi), 1992, h. 154-160

13Suhartono, Op Cit, h. 28
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yang mereka ucapkan atau hanya asal mengucapkan saja. Anak-anak kadang 

hanya meniru orang lain tanpa memahami arti kata yang mereka ucapkan.

d. Apakah kata-kata yang diucapkan itu dalam bentuk dan urutan yang tepat?

Dalam pengucapan kalimat apakah anak sudah dapat mengucapkan sesuai 

dengan pola subjek predikat objek atau terbalik-balik bahkan diulang-ulang.

e. Sejauhmanakah kelancaran yang tercermin bila seseorang berbicara?

Kelancaran yang dimaksud untuk anak adalah ketika dalam berbicara anak 

tidak tersendat-sendat, tidak terbata-bata, dan tidak banyak diam.

Berdasarkan uraian di atas, faktor yang mempengaruhi keterampilan 

berbicara anak dibedakan menjadi dua, yaitu kebahasaan dan non kebahasaan. 

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas berbicara anak, sehingga faktor 

tersebut mempengaruhi kualitas berbicara anak, sehingga faktor tersebut harus 

diperhatikan manakala pendidik sedang mengajarkan keterampilan berbicara.

5. Pembelajaran Keterampilan Berbicara di Taman Kanak-kanak

Pembelajaran berbahasa secara lisan pada anak usia dini diperlukan guna 

untuk memperlancar kemampuan berbahasa anak itu sendiri. Untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa lisan (berbicara) anak terdapat berbagai

aspek kegiatan. Aspek-aspek kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran berbicara di Taman Kanak-kanak antara lain:14

a. Merangsang minat anak untuk berbicara
Merangsang minat anak untuk berbicara dimaksudkan supaya anak 
mempunyai keberanian untuk mengungkapkan apa-apa yang ada 
dipikirannya sesuai dengan kegiatan sehari-hari. Kegiatan ini dapat 

                                                          
14Suhartono, Op Cit, h. 138
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dilakukan meminta mengutarakan pendapat mengenai suatu cerita atau 
peristiwa.

b. Latihan menggabungkan bunyi bahasa
Latihan menggabungkan bunyi bahasa diawali dengan melakukan 
pengenalan bunyi-bunyi bahasa. Pengenalan dapat dilakukan secara 
bertahap dari peniruan bunyi huruf vocal dan peniruan bunyi huruf 
konsonan.

c. Memperkaya perbedaharaan kata
Memperkaya perbendaharaan kata dapat dilakukan dengan mengenalkan 
kata-kata mulai dari yang sederhana. 

Keterampilan berbicara merupakan bagian dari keterampilan berbahasa 

anak. Keterampilan berbicara tidak sertamerta dapat diperoleh anak secara 

langsung, melainkan melalui belajar. Kunci utama belajar adalah guru

menghubungkan kegiatan pembelajaran dan keseharian anak. Agar memberikan 

pengalaman langsung dan nyata, maka pembelajaran di Taman Kanak-kanak 

banyak memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan berbagai 

objek maupun orang.15

Untuk melatih anak berkomunikasi secara lisan yaitu dapat dilakukan 

dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan anak berinteraksi dengan teman 

dan orang lain. Guru dapat mendesain berbagai kegiatan yang memungkinkan 

anak mengungkapkan ide, pikiran, gagasan dan perasaannya.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pembelajaran untuk 

keterampilan berbicara yaitu kunci utama adalah guru menghubungkan kegiatan 

pembelajaran dengan kebutuhan dan keseharian anak. Anak dapat dilatih 

berkomunikasi secara lisan yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang 

memungkinakan anak berinteraksi dengan temannya maupun orang lain.

                                                          
15Slamet Suyanto, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Hikayat), 

2005, h. 9
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6. Cara untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara

Cara untuk meningkatkan keterampilan berbicara menurut Suhartono 

meliputi hal-hal sebagai berikut:16

a. Membiasakan untuk berbicara dengan anak

Jika anak ingin cepat bisa bicara, sebagai orang tua membiasakan diri untuk 

berbicara walaupun anak itu masih bayi dan belum bisa bicara. Tidak akan 

terlalu dini memulai berbicara kepada anak. Semakin sering berbicara 

dengan anak, maka akan semakin cepat perkembangan jalur auditoris yang 

ada di dalam otak anak.

b. Memandang mata anak

Melakukan kontak langsung dengan cara memandang mata anak berarti kita 

mengajarkan kepada anak bahasa isyarat dan ekspresi muka yang akan 

dijadikan bekal untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak. Hal ini 

penting terutama dalam memberikan instruksi dan menyuruh anak-anak.

c. Menghindari kebiasaan bicara pada anak dengan pengejaan yang dibuat-

buat 

Ada kecenderungan seorang ibu mengucapkan kata-kata tertentu kepada 

anaknya dengan ucapan yang dibuat-buat. Pengucapan yang demikian 

mengakibatkan anak tidak terbiasa mendengarkan ucapan sebenarnya. Hal 

yang demikian menjadikan perkembangan bahasa anak menjadi lambat. 

Anak akan belajar lebih akurat dan efisien jika kita berusaha secara benar 

dan jelas mengeja setiap kata yang kita ucapkan.

                                                          
16 Suhartono, Op Cit, h. 59
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d. Berbicara apa yang benar-benar dilakukan dan dialami anak

Jika sebagai orang tua melakukan aktivitas dan diikuti oleh anak, 

deskripsikanlah apa yang kita lakukan dan dialami anak. Pada waktu kita 

sedang memberi makan, mandi atau menggendong anak, deskripsikan apa 

yang dialami anak.

e. Berkata lebih banyak daripada yang diminta

Jika anak meminta sesuatu kepada orang tua, sebaiknya orang tua menjawab

secara lebih panjang dan jelas. Kata-kata yang digunakan dalam kelimat 

orang tua sebaiknya lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kata-kata 

yang diucapkan anak. Hal tersebut memungkinkan anak tidak akan 

mengetahui secara detail, namun beberapa dari informasi baru sudah masuk 

dalam memorinya. Selain itu, kosa kata anak akan semakin bertambah 

banyak.

f. Menggunakan tata bahasa yang benar dalam berbicara

Pada periode kritis untuk menguasai tata bahasa terjadi sebelum umur tiga 

tahun. Anak anda akan meniru struktur bahasanya sesuai dengan pola-pola 

yang ia dengar selama kehidupan sehariannya. Oleh karena itu, gunakan 

ucapan yang secara tata bahasa benar.

g. Dengan lembut membetulkan kesalahan anak

Daripada menunjuk dengan kasar kesalahan ejaan dan tata bahasa seorang 

anak, orang tua bisa menawarkan pembenaran yang lembut namun efektif 

sebagai bagian dari percakapan. Setiap anak akan meniru bentuk tata bahasa 

yang benar dan membetulkan kasalahan.
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h. Melakukan percakapan dengan anak

Kadang-kadang dalam percakapan ada kalanya kita menggunakan bahasa 

isyarat atau gerakan-gerakan anggota badan. Anak mungkin tidak akan 

menggunakan kata-kata, namun ia dapat berpartisipasi dalam percakapan 

yang saling mengisi. Ikutilah ambil bagian ketika berbicara atau berinteraksi 

dengan anak. Saling bertukar senyum atau kata-kata dari canda merupakan 

langkah awal, namun hal itu penting bagi anak untuk mempelajari struktur 

dasar percakapan.

i. Tidak memaksa anak menghafalkan kata

Menghafalkan kata merupakan bagian dari kegiatan anak sehari-hari. Anak 

biasanya senang menghafal kata-kata tertentu yang baru dikenalnya. 

Kesadaran untuk menghafal kata pada diri anak untuk muncul bila ada 

rangsangan. Sebaiknya tidak memaksa anak untuk menghafal kata. 

Usahakan anak sadar sendiri akan kebutuhan kata-kata baru yang belum 

diketahuinya.

j. Hati-hati dengan infeksi telinga

Anak-anak yang memiliki penyakit kronis atau kambuhan sebelum berumur 

empat tahun akan mengalami kehilangan pendengaran secara temporal yang 

dapat mengganggu perkembangan kemampuan bicara dan kemampuan 

membaca. Anak-anak ini mungkin tidak akan mampu membedakan antara 

suara tertentu seperti "eh" dan "sih" tanpa melalui terapi ucapan. 

Berdasarkan uraian di atas, para orangtua dan guru dapat mengetahui 

cara untuk meningkatkan keterampilan berbicara yang terdiri dari membiasakan 



24

berbicara dengan anak, memandang mata anak, menghindari kebiasaan bicara 

anak dengan pengejaan, bicara apa yang benar-benar dialami, memberikan banyak 

informasi kepada anak, tata bahasa yang benar dalam berbicara, membetulkan 

kesalahan pada pengucapan anak, percakapan dengan anak, jangan memaksa anak 

menghafalkan kata, dan hati-hati dengan infeksi telinga anak.

B. Karakteristik Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun

Pada waktu anak masuk Taman Kanak-kanak, anak telah memiliki 

sejumlah besar kosakata. Anak sudah dapat membuat pertanyaan negatif, kalimat 

majemuk, dan berbagai bentuk kalimat. Anak dapat bergurau, bertengkar dengan 

teman-temannya dan berbicara sopan dengan orang serta guru.17

Karakteristik umum kemampuan bahasa pada anak usia 5-6 tahun adalah 

sebagai berikut (1) kemampuan anak untuk dapat berbicara dengan baik; (2) 

melaksanakan tiga perintah secara berurutan dengan benar; (3) mendengarkan dan 

menceritakan kembali cerita sederhana dengan urutan yang mudah dipahami, 

menyebutkan nama, jenis kelamin dan umurnya; (4) menggunakan kata sambung 

seperti: dan, karena, tetapi; (5) menggunakan kata tanya seperti bagaimana, apa, 

mengapa, kapan; (6) membandingkan dua hal; (7) memahami konsep timbal 

balik; (8) menyusun kalimat; (9) mengucapkan lebih dari tiga kalimat; serta (10) 

mengenal tulisan sederhana.18

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini menyebutlan bahwa 

                                                          
17Ibid, jh. 43
18Nurbiana Dhieni, dkk, Op Cit, h. 7
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tingkat pencapaian perkembangan dalam hal mengungkapkan bahasa ada 

beberapa, yaitu (a) menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; (b) menyebutkan 

kelompok gambar yang memiliki bunyi yang hampir sama; (c) berkomunikasi 

secara lisan, memiliki pembendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk 

persiapan membaca; (d) menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap; (e) 

memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain; (f) 

melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan.19

Perkembangan berbicara anak usia 5-6 tahun adalah anak sudah dapat 

mengucapkan kata dengan jelas dan lancar, dapat menyusun kalimat yang terdiri 

dari enam sampai delapan kata, dapat menjelaskan arti kata-kata sederhana, dapat 

menggunakan kata hubung, kata depan dan kata sandang. Pada masa akhir usia 

Taman Kanak-kanak umumnya anak sudah mampu berkata-kata sederhana dan 

berbahasa sederhana, cara berbicara anak telah lancar, dapat dimengerti dan cukup 

mengikuti bahasa walaupun masih melakukan kesalahan bahasa.20

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan  bahwa berbicara 

untuk kelompok B (usia 5-6 Tahun) meliputi menjawab pertanyaan yang lebih 

kompleks, berkomunikasi secara lisan, menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap, dan memiliki lebih banyak kata untuk mengekspresikan ide pada 

orang lain. Keterampilan berbicara untuk anak harus dilakukan dengan kegiatan 

yang mampu menarik perhatian anak karena memiliki daya konsentrasi yang 

                                                          
19Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 

Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Diakses dari 
http://www.paudni.kemdikbud.go.id/wpcontent/uploads/2012/08/permen_58_2009-ttg-standar-
PAUD.pdf pada tanggal 14 Januari 2016

20Ernawulan Syaodih, Bimbingan di Taman Kanak-kanak(Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan 
Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi), 2005, h. 49



26

pendek, serta mampu memenuhi rasa ingin tahu  anak yang besar. Oleh karena itu, 

kegiatan pembelajaran dibuat semenarik mungkin agar rasa ingin tahu anak dalam 

kegiatan pembelajaran akan muncul yaitu menggunakan media boneka tangan. 

Karakteristik berbicara anak usia 5-6 tahun adalah anak dapat menyampaikan 

maksud (ide, pikiran, gagasan dan perasaan) dengan lancar dan jelas serta dapat 

membuat kalimat sederhana dalam bahasa lisan dengan struktur lengkap. 

Karakteristik tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan kisi-kisi observasi 

keterampilan berbicara anak.

C. Media Boneka Tangan

1. Pengertian Boneka Tangan

Boneka tangan adalah boneka yang terbuat dari kain yang dibentuk 

menyerupai wajah dan bentuk tubuh  dari berbagai bentuk dengan berbagai 

macam jenis sifat yang dimainkan dengan menggunakan tangan dan digerakkan 

menggunakan jari-jari tangan.21 Boneka tangan juga merupakan media yang dapat 

membuat anak berimajinasi.

Alat peraga yang paling sederhana adalah boneka. Menurut Bachtiar S. 

Bachri, boneka merupakan representatif wujud dari banyak objek yang disukai 

anak.22 Boneka dapat mewakili langsung berbagai objek yang akan dilibatkan 

dalam cerita. Di samping itu,  boneka juga memiliki daya tarik yang sangat kuat 

pada anak. Boneka tangan banyak digunakan di sandiwara-sandiwara untuk 

                                                          
21Tadkiroatun Musfiroh, Bercerita Untuk Anak Usia Dini,(Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggim Direktorat Pembinaan Pendidikan 
Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi), 2005, h. 115

22Bachtiar S. Bachri, Pengembangan Kegiatan Bercerita di Taman Kanak-kanak, 
(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat 
Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi), 2005. h, 138
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mengisahkan sebuah kisah kehidupan atau berimajinasi. Anak-anak menggunakan 

boneka tangan untuk mengungkapkan apa yang ada dipikiran mereka. Boneka 

tangan mendorong anak untuk menggunakan bahasa.

Sejalan dengan pendapat di atas, Tadkiroatun Musfiroh mengemukakan 

bahwa boneka menjadi alat peraga yang dianggap mendekati naturalitas bercerita. 

Ada beberapa jenis boneka yang dapat digunakan sebagai alat peraga untuk 

bercerita, yaitu:

a. Boneka tangan, mengandalkan keterampilan dalam menggerakkan ibu jari 
dan telunjuk yang berfungsi sebagai tulang tangan. Boneka tangan biasanya 
kecil dan dapat digunakan tanpa alat bantu yang lain.

b. Boneka gagang, mengandalkan keterampilan mensinkronkan gerak gagang 
dengan tangan kanan dan kiri. Satu tangan dituntut untuk dapat mengatasi 
tiga gerakan sekaligus sehingga dalam satu adegan guru dapat memainkan 
dua tokoh sekaligus.

c. Boneka gantung, mengandalkan keterampilan menggerakkan boneka dan 
benang yang diikatkan pada materi tertentu seperti kayu, lidi, atau panggung 
boneka.

d. Boneka tempel, mengandalkan keterampilan memainkan gerakan tangan. 
Boneka tempel tidak leluasa  bergerak karena ditempelkan pada panggung 
dua dimenasi.23

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian boneka tangan adalah 

boneka yang terbuat dari kain yang dibentuk menyerupai wajah dan bentuk tubuh 

dari berbagai bentuk dengan berbagai jenis sifat yang dimainkan dengan 

menggunakan tangan dan digerakkan menggunakan jari-jari tangan. Boneka 

tersebut terbagi menjadi 4 jenis boneka yaitu boneka tangan, boneka gagang, 

boneka gantung dan boneka tempel sedangkan yang digunakan peneliti yaitu 

boneka tangan.

                                                          
23Tadkiroatun Musfiroh, Op Cit, h. 128
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2. Manfaat Boneka Tangan

Ada beberapa manfaat yang diambil dari permainan menggunakan media 

boneka tangan ini, diantaranya adalah:

a. Tidak memerlukan waktu yang banyak, biaya, dan persiapan yang terlalu 
rumit.

b. Tidak banyak memakan tempat, panggung sandiwara boneka dapat dibuat 
cukup kecil dan sederhana.

c. Tidak menuntut keterampilan yang rumit bagi pemakainya.
d. Dapat mengembangkan imajinasi anak, mempertinggi keaktifan dan 

menambah suasana gembira.24

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat boneka 

tangan begitu banyak, salah satunya adalah dapat membantu anak dalam 

mengeluarkan pendapat, melalui boneka tangan ini juga anak tidak memerlukan 

waktu yang banyak untuk mempersiapkannya, cukup dengan boneka tangan 

sebagai media bermain anak. Boneka tangan juga dapat mendorong untuk berani 

berimajinasi karena imajinasi penting sebagai salah satu kemampuan mencari 

pemecahan masalah.

3. Langkah-langkah Pembelajaran Media Boneka Tangan

Boneka tangan digunakan dalam kegiatan belajar harus dipersiapkan 

dengan matang sesuai dengan tema yang dipergunakan. Hal ini agar tujuan 

pembelajaran terlaksanakan dengan baik. oleh karena itu, perlu diperhatikan 

beberapa hal antara lain:

a. Rumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, dengan demikian akan dapat 
diketahui apakah tepat penggunaan boneka tangan untuk kegiatan 
pembelajaran.

b. Buatlah naskah atau skenario sandiwara boneka tangan dengan jelas dan 
terarah.

                                                          
24Ibid, h. 22
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c. Hendaklah diselingi dengan nyanyian agar menarik perhatian dan penonton 
diajak untuk bernyanyi bersama-sama.

d. Permainan boneka ini hendaknya jangan lama.
e. Isi cerita sesuai dengan umur dan daya imajinasi anak.
f. Selesai permainan hendaknya berdiskusi tentang peran yang telah 

dilaksanakan.25

Pemilihan bercerita dengan menggunakan boneka tangan akan tergantung 

pada usia dan pengalaman anak. Tetapi, boneka tangan secara spontan dapat 

langsung digunakan anak tanpa ada skenario khusus dari guru. Guru hanya 

mengenalkan benda, cara menggunakan boneka tangan dan menyiapkan alat 

peraga pendukungnya seperti jarum suntik, jika temanya tentang main dokter-

dokteran, kemudian anak dibiarkan sendiri memainkan boneka. Guru hanya 

memotivasi saja atau guru turut bermain agar suasana bermain boneka tangan 

dapat lebih menarik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

boneka tangan harus memiliki tujuan yang jelas. Pada saat pembelajaran 

berlangsung hendaknya pembelajaran boneka tangan jangan tertalu lama karena 

anak akan cepat bosan terhadap kegiatan yang memakan waktu yang lama. Akan 

lebih baik ketika bercerita menggunakan boneka tangan diselingi dengan lagu atau 

mengajak penonton agar ikut bernyanyi agar penonoton tidak bosan. Setelah 

selesai kegiatan pembelajaran boneka tangan hendaknya guru melakukan dialog 

atau tanya jawab kepada anak supaya anak memahami dari semua kegiatan 

tersebut. Setelah kegiatan tanya jawab, anak diberikan kesempatan untuk 

menggunakan boneka tangan tersebut.

                                                          
25Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak 

Usia Dini Taman Kanak-kanak,(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan 
Perguruan Tinggi),2005, h. 78
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4. Kelebihan dan Kelemahan Media Boneka Tangan

Media boneka tangan memiliki kelebihan yaitu sebagai berikut:26

a. Boneka dibuat sesuai dengan tokoh cerita, menarik bagi anak dan mudah 
dimainkan oleh anak dan guru.

b. Boneka tangan mudah dimainkan, saat memainkan memasukkannya ke dalam 
tangan sehingga tidak perlu keahlian khusus untuk memainkannya.

c. Tidak memerlukan tempat dan persiapan terlalu rumit.

Sedangkan kelemahan dari media boneka tangan adalah sebagai 

berikut:27

a. Hendaknya hafal cerita

b. Bisa membedakan suara antara boneka satu dan yang lainnya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kelemahan media boneka 

tangan adalah guru harus menghafal cerita dan guru sebaiknya mampu untuk 

membedakan suara boneka satu dengan boneka yang lainnya.

                                                          
26Nurbiana Dhieni, dkk, Op Cit, h. 53
27Ibid
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (classroom action research). Penelitian tindakan kelas merupakan 

penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas.1

Penelitian ini bersifat kolaboratif karena peneliti bekerja sama dengan 

rekan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pihak yang melakukan 

tindakan adalah peneliti, sedangkan yang melakukan pengamatan terhadap 

berlangsungnya proses tindakan adalah rekan guru. Secara partisipasif, peneliti 

dan rekan guru bekerjasama dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan,

observasi dan refleksi tindakan.

Dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti ini 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun. 

Strategi yang dipilih dalam penelitian ini adalah penggunaan media boneka tangan 

dalam pembelajaran.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di TK Baadia Kelurahan Baadia 

Kecamatan Murhum Kota Baubau yang dilaksanakan mulai bulan Mei sampai 

dengan Juni 2016. 

                                                          
1 Kasihani Kasbolah, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga 
Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi), 1998, h. 12


