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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN MEDIA KARTU GAMBAR 

CERITA BERSERI DENGAN KEMAMPUAN BERBICARA ANAK USIA 

DINI 

 

Oleh 

ADZANI NOVITA AMALIA RANI 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah belum berkembangnya kemampuan berbicara 

anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

penggunaan media kartu gambar cerita berseri dengan kemampuan berbicara anak 

usiadini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat non 

eksperimental dengan metode korelasional.Populasi dalam penelitian ini adalah 

anak kelompok B PAUD Tunas Bangsa Podomoro Kecamatan Pringsewu tahun 

ajaran 2014-2015.Penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling 

jenuh mengingat  semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan 

dokumentasi.Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji hipotesis 

asosiatif dan teknik korelasi Spearman Rankdengan data kuantitatif yang berupa 

data nilai yang diperoleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwaada hubungan 

yang kuat dan bernilai positif antara penggunaan media kartu gambar cerita berseri 

dengan kemampuan berbicara anak usia dini sebesar 54,76%. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara penggunaan media kartu gambar 

cerita berseri dengan kemampuan berbicara anak usiadini. 

 

Kata kunci :media kartu gambar cerita berseri, kemampuan berbicara anak usia 

dini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan anak usia dini sangat penting dalam menerima pertumbuhan dan 

perkembangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

selanjutnya. Pendidikan bagi anak bukan hanya berfungsi untuk memberikan 

pengalaman kepada anak melainkan yang lebih penting memberikan stimulus 

yang tidak terbatas pada proses pembelajaran. Dalam UU pasal 28 No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 butir 14 

dinyatakan bahwa : 

 

Pendidikan  anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan pada anak usia 

0-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. 

 

Anak usia dini merupakan usia yang efektif untuk mengembangan potensi 

yang dimiliki anak. Upaya pengembangan ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, namun tetap tidak menghilangkan unsur bermain didalam 

kegiatan anak, karena pada dasarnya anak belajar melalui bermain. Mengingat 

melalui bermain, aspek - aspek perkembangan anak akan semakin 

berkembang  sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak 

usia dini. Hal ini tertuang di dalam UU No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini bahwa ada lima aspek perkembangan yang harus 
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dikembangkan pada anak yaitu meliputi moral agama, fisik motorik, kognitif, 

sosial emosional dan bahasa.  

 

Bahasa merupakan alat untuk menjalin komunikasi anak dengan orang lain. 

Perkembangan bahasa merupakan salah satu dari kelima aspek perkembangan 

anak yang tidak kalah penting karena dengan berbahasa anak mampu 

mengutarakan keinginannya dan dapat berkomunikasi dengan orang lain yang 

ada disekitarnya. Bahasa merupakan bentuk utama dalam mengekspresikan 

pikiran dan pengetahuan bila anak berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak 

yang sedang tumbuh dan berkembang mengkomunikasikan apa yang ada di 

dalam fikiran dan perasaannya melalui bahasa dengan mengungkapkan kata-

kata yang mempunyai makna. Anak dapat mengekspresikan pikirannya 

menggunakan kata-kata sehingga orang lain dapat menangkap apa yang 

difikirkan oleh anak.  

 

Oleh sebab itu kemampuan berbahasa anak harus distimulus sejak dini dengan 

menggunakan prinsip yang berpedoman pada tahap yang sesuai dengan  

perkembangan anak usia dini. Aspek perkembangan bahasa mencakup 

kemampuan membaca, menulis, menyimak, mendengar, berbicara 

(berkomunikasi). Perkembangan berbahasa anak khususnya dalam bicara 

diperlukan oleh anak karena sangat berguna bagi anak untuk memperlancar 

kemampuan berkomunikasi anak itu sendiri. Anak yang sejak usia dini dilatih 

dan dibimbing untuk berbicara secara tepat dan baik, akan berdampak pada 

kemampuan berfikirnya. Mereka pada umumnya akan berfikir kritis dan logis, 
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dan berbicara menjadi indikator ketercapaian anak dalam aspek perkembangan 

bahasa anak. 

 

Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di 

PAUD Tunas Bangsa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu 

khususnya pada anak kelompok B menunjukkan bahwa kemampuan bahasa  

anak belum berkembang dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari 11 anak 

yang ada baru 18,18% anak yang sudah mampu berkomunikasi dengan baik 

seperti mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan, ini berarti masih 

terdapat 81,81% anak yang belum mampu berkomunikasi dengan baik. 

Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru cenderung monoton, sehingga kurang menarik perhatian 

anak. Selain itu, guru jarang menggunakan media, kalaupun menggunakan 

media maka yang digunakan hanya berupa gambar-gambar yang dibuat oleh 

guru sehingga anak kesulitan dalam memaknai gambar-gambar tersebut. Di 

dalam proses pembelajaran, kegiatan tidak dilakukan melalui bermain. Guru 

jarang melibatkan anak di dalam kegiatan pembelajaran, bahkan anak jarang 

diberikan kesempatan untuk mengutarakan keinginannya sehingga anak 

menjadi pasif. Kegiatan yang dilakukan anak hanya sekedar melaksanakan apa 

yang diperintahkan oleh guru, yaitu berupa tugas-tugas yang harus dikerjakan 

sehingga kegiatan pembelajaran hanya berorientasi terhadap akademiknya 

saja.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru cenderung monoton. 

2. Media yang digunakan kurang menarik perhatian anak. 

3. Pembelajaran tidak melibatkan anak. 

4. Pembelajaran tidak dilakukan melalui bermain. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka masalah dibatasi pada 

kemampuan berbicara anak usia dini melalui media kartu gambar cerita 

berseri. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah yang peneliti buat dapat peneliti rumuskan 

bahwa:  Apakah ada hubungan antara penggunaan media kartu gambar cerita 

berseri dengan kemampuan berbicara Anak Usia Dini usia 5-6 tahun di PAUD 

Tunas Bangsa Podomoro ? 

 

E. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penggunaan media 

kartu gambar cerita berseri dengan kemampuan berbicara anak usia dini. 
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F. Manfaat 

Dari penelitian tersebut maka penulis berharap dapat memberikan manfaat: 

1. Secara teoritis 

Menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan 

kemampuan berbahasa khususnya berbicara melalui kartu gambar cerita 

berseri. 

 

2. Secara praktis 

a. Bagi anak agar termotivasi dalam belajar dan mengembangkan 

kemampuan bahasa khususnya berbicara melalui media kartu gambar 

cerita berseri. 

b. Bagi guru menambah wawasan dan kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. 

c. Bagi sekolah agar memiliki mutu pendidikan yang dapat 

dipertanggung jawabkan setelah kualitasnya terjamin. 

d. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman khususnya 

dalam pemanfaatan media pembelajaran terhadap kemampuan 

berbicara. 

e. Bagi peneliti lain agar menambah wawasan dan referensi dalam 

mengembangkan kemampuan berbicara anak usia dini melalui media 

kartu gambar cerita berseri. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Perkembangan Anak Usia Dini 

Perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup 

dengan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam 

kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan 

kemandirian. Perkembangan anak usia dini adalah masa-masa kritis yang 

menjadi fondasi bagi anak untuk menjalani kehidupannya di masa yang akan 

datang. Kualitas perkembangan anak di masa depanya, sangat ditentukan oleh 

stimulasi yang diperoleh anak sejak usia dini. Karena dengan pemberian 

stimulasi yang tepat maka akan merangsang anak untuk mengembangkan 

potensi-potensi yang ada dalam diri anak salah satunya adalah perkembangan 

bahasa. 

1. Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Bahasa sebagai percakapan atau perkataan. Sebelum dapat berbicara 

seorang anak memiliki perilaku untuk mengeluarkan suara-suara yang 

bersifat sederhana lalu berkembang secara kompleks. Seiring dengan 

bertambahnya usia anak, kemampuan bahasa mereka berkembang. Untuk 

mengoptimalkan perkembangan bahasa tersebut maka diperlukan 

pemberian stimulasi berupa pembelajaran bahasa bagi anak usia dini. 
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Pengembangan bahasa pada anak usia 4-6 tahun menekankan pada 

perkembangan mendengar, berbicara, dan membaca. Perkembangan 

bahasa anak seperti yang telah dijelaskan oleh Suyanto (dalam Susanto 

2011:74) yang menyatakan bahwa pembelajaran bahasa untuk anak usia 

dini diarahkan pada kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan 

maupun tertulis (simbolis). Untuk memahami bahasa simbolis, anak perlu 

belajar membaca dan menulis.  

 

Pada umumnya bahasa dan pikiran anak berbeda. Kemudian secara 

perlahan, sesuai tahap perkembangan mentalnya, baahasa dan pikirannya 

menyatu sehingga bahasa merupakan ungkapan dari pemikiran. Anak 

secara alami belajar bahasa dari interaksinya dengan orang lain untuk 

berkomunikasi. Adapun menurut Vygotsky (dalam Susanto 2011:75) 

mengatakan bahwa pada anak usia 4-6 tahun, perkembangan kemampuan 

berbahasa anak ditandai oleh berbagai kemampuan sebagai berikut: 

 

a. Mampu menggunakan kata ganti saya dalam berkomunikasi 

b. Memiliki berbagai perbendaharaaan kata kerja, kata sifat, kata 

keadaan, kata tanya, dan kata sambung. 

c. Menunjukkan pengertian dan pemahaman tentang sesuatu. 

d. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan tindakan dengan 

menggunakan kalimat sederhana. 

e. Mampu membaca dan mengungkapkan sesuatu melalui gambar. 

 

Kondisi tersebut menunjukan berfungsi dan berkembangnya sel-sel saraf 

pada otak anak. Pemberian stimulus yang baik dan sesuai dengan tahap 

perkembangan anak maka kemampuan bahasa anak akan berkembang 

secara optimal. 
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2. Karakteristik Kemampuan Berbahasa Anak Usia Dini 

Anak-anak merupakan individu yang unik yang mempunyai karakteristik 

tertentu, aspek kemampuan bahasa yang paling utama dikembangkan. 

Perkembangan bahasa anak sangat berpengaruh melalui interaksi dengan 

lingkungan. Seiring dengan bertambahnya usia dini, kemampuan 

berbicara mereka akan berkembang. Mengoptimalkan perkembangan 

bahasa tersebut maka diperlukan stimulasi pembelajaran bahasa. Menurut 

Jamaris (dalam Susanto 2011:78) karakteristik kemampuan bahasa anak 

usia 5-6 tahun adalah sebagai berikut : 

a. Anak sudah dapat mengucapkan kata lebih dari 2.500 kosakata. 

b. Lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, 

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

perbandingan, jarak, dan permukaan (kasar-halus). 

c. Anak usia 5-6 tahun sudah dapat melakukan peran sebagai pendengar 

yang baik. 

d. Anak dapat berkomunikasi dengan orang lain, yaitu dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut.  

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

menyangkut berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh 

dirinya sendiri dan orang lain, serta dilihatnya. Anak usia 5-6 tahun 

sudah dapat melakukan ekspresi diri, menulis, membaca bahkan 

berpuisi.  

 

 

Mengoptimalkan perkembangan bahasa tersebut maka diperlukan 

stimulasi pembelajaran bahasa, memberikan stimulus yang baik dan 

sesuai dengan tahap perkembangan anak maka kemampuan bahasa anak 

akan berkembang secara optimal. Anak dapat berbahasa melalui beberapa 

tahap. Secara umum proses perkembangan bahasa anak dibagi kedalam 

beberapa rentang usia yang masing-masing menunjukan ciri-ciri 

tersendiri.  



9 
 

Selain itu juga menurut Jamaris (dalam Susanto 2011:78), ada tiga 

karakteristik kemampuan bahasa anak usia empat tahun yaitu: 

1. Terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. 

Anak telah dapat menggunakan kalimat dengan bak dan benar. 

2. Menguasai 90 persen dari fonem dan sintaksis bahasa yang 

digunakannya. 

3. Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut. 

 

Pemberian stimulus yang baik dan sesuai dengan tahap perkembangan 

anak maka kemampuan bahasa anak akan berkembang secara optimal. 

  

3. Aspek Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Kemampuan berbahasa adalah salah satu bidang pengembangan anak usia 

dini yang penting untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak 

sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini bertujuan agar anak mampu 

berkomunukasi secara efektif dan membangkitkan minat anak untuk 

berbahasa. Bidang perkembangan kemampuan berbahasa anak 

merupakan suatu proses yang secara berturut-turut meliputi mendengar, 

berbicara, membaca dan menulis. Namun pengembangan berbahasa pada 

anak usia dini lebih menekankan pada mendengar dan berbicara bukan 

pada membaca dan menulis. Hal ini disebabkan aspek berbahasa yang 

utuh itu diawali dengan memperkuat kekuatan sensori motor terkait 

dengan kesiapan organ-organ pendengaran dan organ-organ berbicara. 

Jika kedua organ tersebut telah kuat, potensi yang lebih tinggi terkait 

dengan kesiapan otak lainnya dan lebih mempermudah anak dalam 

memperoleh bahasa secara utuh.  
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Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan 

Anak Usia Dini, dinyatakan bahwa indikator yang diharapkan tercapai 

adalah: 

1. Mengungkap-kan keinginan, perasaan, dan pendapat dengan kalimat 

sederhana dalam berkomunikasi dengan anak atau orang dewasa. 

2. Menceritakan gambar yang ada dalam buku. 

3. Mengungkap-kan perasaan, ide dengan pilihan kata yang sesuai ketika 

berkomuni kasi. 

4. Menceritakan kembali isi cerita secara sederhana. 

 

Pengambangan kemampuan berbahasa anak usia dini amatlah penting dan 

salah satunya yaitu kemampuan berbicara pada anak usia dini. Dengan 

demikian, pada penelitian ini peneliti terfokus pda salah satu bidang 

pengembangan berbahasa anak usia dini yaitu kemampuan berbicara anak 

usia dini. 

 

4. Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini 

Kemampuan berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses 

berkomunikasi. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam 

berkomunikasi dengan orang lain. Bertambahnya kosakata yang berasal 

dari berbagai sumber menyebabkan semakin banyak perbendaharaan kata 

yang dimiliki. Anak mulai menyadari bahwa komunikasi yang bermakna 

tidak dapat dicapai bila anak tidak mengerti apa yang dikatakan oleh 

orang lain. Hal ini mendorong anak untuk meningkatkan pengertiannya. 
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Menurut Suhartono (2005:20) berbicara adalah dimana seseorang 

menyampaikan informasi melalui siaran atau bunyi bahasa.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kemampuan berbicara 

pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di 

dalamnya terjadi pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Selain itu 

berbicara merupakan suatu alat untuk mengekspresikan, menyatakan, 

menyampaikan, atau mengkomunikasikan pikiran, ide, maupun gagasan. 

 

5. Tahap Kemampuan berbicara Anak Usia Dini 

Kemampuan berbicara pada anak usia dini berhubungan erat dengan 

perkembangan berfikir anak. Menurut Suhartono (2005:41) ada lima 

tahap kemampuan bicara anak yaitu:  

a. mengucapkan satu kata,  

b. mengucapkan dua kata,  

c. anak dapat mengucapkan satu kalimat,  

d. dapat membuat kalimat-kalimat pendek dan jenis berbeda-beda, dan  

e. dapat membuat kalimat panjang dengan berbagai formasi.  

 

Selain itu Vygostky (dalam Suhartono 2005:41) menjelaskan ada 3 tahap 

kemampuan bicara pada anak yang berhubungan erat dengan 

perkembangan berpikir anak yaitu : 

1. Tahap eksternal yaitu terjadi ketika anak berbicara secara eksternal 

dimana sumber berpikir berasal dari luar diri anak yang memberikan 

pengarahan, informasi dan melakukan suatu tanggung jawab dengan 

anak.  
2. Tahap egosentris yaitu dimana anak berbicara sesuai dengan jalan 

pikirannya dan dari pola bicara orang dewasa. 
3. Tahap Internal yaitu dimana dalam proses berpikir anak telah 

memiliki suatu penghayatan kemampuan berbicara sepenuhnya. 
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Berdasarkan pendapat di atas, bahwasanya tahap perkembangan bicara 

anak, meliputi tahapan pemahaman sebagai kemampuan memahami 

makna, pengembangan perbendaharaan kata, penyusunan kata agar dapat 

mengucapkan kalimat, dan dapat mengucapkan kalimat pendek. Tahapan 

tersebut di atas menunjukkan kemampuan berbicara yang akan dicapai 

oleh anak. Selain itu Pateda dalam Suhartono (2005:49-53) menjelaskan 

bahwa ada tiga tahap berbicara yaitu:  

1. Tahap penamaan  

Pada tahap penamaan, anak baru mulai mampu mengujar urutan bunyi 

kata tertentu dan anak belum mampu memaknainya.  

2. Tahap Telegrafis  

Pada tahap telegrafis ini anak sudah mulai bisa menyampaikan pesan 

yang diinginkanya dalam bentuk urutan bunyi yang berwujud dua atau 

tiga kata.  

3. Tahap Transformasional  

Pengetahuan dan penguasan kata-kata tertentu yang dimiliki anak dapat 

dimanfaatkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih rumit. 

Anak yang berumur lima tahun adalah saat anak mulai memberanikan 

diri untuk bertanya, menyuruh, menyanggah, dan menginformasikan 

sesuatu.  

 

Berdasarkan penjabaran di atas maka pada penelitian ini anak termasuk pada 

tahap transformasional karena dalam meningkatkan kemampuan bicara anak 

usia dini yang berumur lima tahun adalah saat anak mulai memberanikan diri 

untuk bertanya, menyuruh, menyanggah, dan menginformasikan sesuatu. 

Berbagai kegiatan anak dan aktivitasnya dikomunikasikan atau dibicarakan 

melalui kalimat-kalimat. 

 

6. Tujuan  Kemampuan Berbicara Pada Anak Usia Dini 

Kemampuan berbicara apada anak usia dini akan mempunyai manfaat 

dalam kegiatan berbahasa lisan anak. Secara umum tujuan kemampuan  
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berbicara anak usia dini yaitu agar mampu mengungkapkan isi hatinya 

(pendapat, sikap) secara lisan dengan lafal yang tepat untuk kepentingan 

berkomunikasi. Menurut Mulyati (2009:6.5) Tujuan utama kemampuan 

berbicara adalah menyampaikan informasi berupa gagasan-gagasan 

kepada pendengar. Secara khusus, berbicara memiliki banyak tujuan, 

antara lain untuk memberi informasi, menyatakan diri, mencapai tujuan, 

berekspresi, menghibur, dan lain-lain. selanjutnya menurut Dhieni, dkk 

(2008:3.6) tujuan kemampuan berbicara untuk memberitahukan, 

melaporkan, menghibur, membujuk dan meyakini seseorang.  

 

Oleh karena itu anak selalu berusaha agar orang lain mengerti maksudnya. 

Hal ini yang mendorong orang untuk belajar berbicara dan membuktikan 

bahwa berbicara merupakan alat komunikasi yang paling efektif 

dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lain yang dipakai 

anak sebelum pandai berbicara. Menurut Suhartono (2005:123) ada lima 

tujuan umum  dalam berbicara anak, yaitu: 

4. Memiliki perbendaharaan kata yang cukup yang diperlukan untuk 

berkomunikasi sehari-hari. 

5. Mau mendengarkan dan memahami kata-kata serta kalimat. 

6. Mampu mengungkapkan pendapat dan sikap dengan lafal yang tepat 

7. Berminat menggunakan bahasa yang baik. 

8. Berminat untuk menghubungkan antara bahasa lisan dan tulisan 

 

Penjelasan di atas merupakan tujuan-tujuan dari berbicara pada anak. 

Oleh karena itu sebagai orang tua dan guru sebaiknya memfasilitasi agar 

anak dapat melatih kemampuan berbicaranya dengan berbagai media dan 

alat permainan yang dapat mendukung perkembangan bicaranya agar 
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lebih berkembang secara optimal. Hal tersebut juga dapat dilakukan 

dengan penggunaan media kartu gambar cerita berseri. 

 

7. Teori Pemerolehan Bahasa Anak Usia Dini 

Anak usia dini mempunyai kapasitas kemampuan berbahasa yang 

berbeda-beda. Pemerolehan bahasa anak usia dini penting untuk diketahui 

sebagai pangkal tolak untuk mengembangkan bahasanya. Dalam 

pemerolehan bahasa merujuk pada tiga teori, yaitu sebagai berikut: 

a. Teori pemerolehan bahasa Behavioristik 

Menurut pandangan kaum behavioristik atau kaum empiris bahwa 

anak sejak lahir tidak membawa struktur linguistik. Artinya, anak 

lahir tidak ada struktur linguistik yang dibawanya. Menurut Brown 

dalam Suhartono (2005:72) menyatakan bahwa:  

“The extreme behavioristic position would be that the child comes 

into the world with a tabularasa, a clean slate bearing no 

preconceived notions about the world or about language, and this 

child is then ship by his environment slowly conditioned through 

various chedule of reinforcement”. 

 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa anak lahir ke dunia ini 

seperti kain putih tanpa catatan-catatan, lingkungannyalah yang akan 

membentuknya yang perlahan-lahan dikondisi oleh lingkungan dan 

pengukuhan terhadap tingkah lakunya. Pengetahuan dan keterampilan 

berbahasa diperoleh melalui pengalaman dan proses belajar. 

Pengalaman dan proses belajar yang akan membentuk akuisisi 

bahasanya.  
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Selain itu menurut Ivan Pavlov (dalam Djuanda, 2006:23), teori 

behaviorisme ini berangkat dari pemahaman bahwa stimulus yang 

dapat dilihat juga dapat menyebabkan adanya respon yang dapat 

dilihat. Stimulus yang bermakna dapat menghasilkan respon yang 

bermakna pula. Untuk memperoleh respon yang bermakna 

dibutuhkan kondisi tertentu. Pemberian kondisi tersebut perlu 

memperhitungan kesesuaian antara stimulus dengan gambaran 

pembiasan yang dihasilkan. 

 

b. Teori pemerolehan bahasa Mentalistik 

Teori mentalistik ini tidak sependapat dengan teori behavioristik. 

Menurut pandangan kaum mentalis atau rasionalis, proses 

pemerolehan bahasa bukan karna hasil proses belajar, tetapi karena 

sejak anak lahir anak telah memiliki sejumlah kapasitas atau potensi 

bahasa yang akan berkembang sesuai dengan proses kematangan 

intelektualnya. Menurut Halliday dalam Suhartono (2005:76) 

menyatakan bahwa: 

“We know that all normal human infants are born with the 

potentiality of acquiring language”.  

 

Selanjutnya Brown dalam Suhartono (2005:76) mengatakan: 

 

“at the other extreme, you would find a position that claims thet the 

child comes into this world with very specific innate knowledge, 

knowledge which includes not only general predispositions and 

tendencies but also knowledge of the nature of language and the 

world”. 
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Seperti yang dikatakan di atas berpendapat bahwa setiap anak yang 

lahir telah memiliki sejumlah kapasitas atau potensi bahasa. Potensi 

bahasa ini akan berkembang apabila saatnya tiba. Pandangan ini biasa 

pula disebut pandangan navitis (Brown). Selain itu Chomsky dalam 

Suhartono (2005:77) berargumentasi bahwa tingkah laku manusia 

jauh lebih runmit daripada tingkah laku binatang. Menurut Chomsky 

tingkah laku bahasa tidak hanya menyangkut pemberian stimulus dan 

respons, tetapi penjelasan itu terutama berkaitan dengan kemampuan 

bawaan dari manusia untuk belajar bahasa.  Dapat disimpulkan bahwa 

potensi bawaan bukan saja potensi untuk dapat mempelajari bahasa, 

tetapi hal itu merupakan potensi genetik yang akan menentukan 

struktur bahasa yang dipelajarinya. 

 

c. Teori pemerolehan bahasa Kognitifistik 

Pendekatan kognitif ini yang melahirkan teori kognitif. Dalam 

psikolinguistik, memandang bahasa lebih dalam lagi. Para penganut 

teori ini berpendapat bahwa kaidah generatif yang dikemukakan oleh 

kaum mentalis sangat abstrak, formal, dan eksplisit serta sangat logis. 

Meskipun demikian mereka baru mengemukakan secara spesifik dan 

terbatas pada bentuk-bentuk bahasa. Kalau penganut behavioris 

berpendapat bahwa hanya data yang dapat di indera yang dapat 

diketahui, maka penganut teori kognitif beranggapan bahwa struktur 

serta proses linguistik yang abstrak mendasari produksi dan 

komprehensi ujaran.  
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Pateda dalam Suhartono (2005:81) beranggapan bahwa ada prinsip 

yang mendasari organisasi linguistik yang digunakan oleh anak untuk 

menafsirkan serta mnegoperasian lingkungan linguistiknya. Semua ini 

adalah hasil pekerjaan mental yang meskipun tidak dapat diamati, 

tetapi jelas mempunyai dasar fisik. Teori kognitif menekankan hasil 

kerja mental, hasil pekerjaan yang nonbehavioris. Proses-proses 

mental dibayangkan sebagai yang secara kualitatif berbeda dari 

tingkah laku yang dapat di observasi. Titik awal teori kognitif adalah 

anggapan terhadap kapasitas kognitif anak dalam menemukan struktur 

di dalam bahasa yang anak dengar di sekelilingnya. Baik pemahaman 

maupun produksi serta komprehensi bahasa pada anak dipandang 

sebagai hasil proses kognitif yang secara terus menerus berkembang 

dan berubah. Jadi, stimulus merupakan masukan bagi anak yang 

kemudian berproses dalam otak. Pada otak ini terjadi mekanisme 

internal yang diatur oleh pengatur kognitif yang kemudian keluar 

sebagai hasil pengolahan kognitif sebelumnya. 

 

Dari beberapa teori pemerolehan bahasa yang telah dijelaskan di atas, 

dalam penelitian ini mengacu pada teori pemerolehan bahasa 

behavioritik, dimana  dalam teori ini menjelaskan tentang adanya 

stimulus dan respon yang diberikan dalam perkembangan bahasa. Dalam 

hal ini perkembangan bahasa yang dimaksud adalah kemampuan 

berbicara anak usia dini. Kemampuan berbicara anak usia dini di dalam 
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penelitian ini dapat dilihat dari adanya stimulus yang diberikan dengan 

menggunakan media kartu gambar cerita berseri, dan akan dilihat 

bagaimana respon yang terjadi pada kemampuan berbicara anak setelah 

diberikan stimulus. 

 

B. Media Pembelajaran 

Media merupakan salah satu alat penyampaian materi kepada anak. 

Media tidak hanya dipahami sebagai alat peraga, tetapi juga sebagai 

pembawa informasi atau pesan pengajaran kepada peserta didik. Menurut 

Latuheru, dalam Arsyad (2014:4) mengatakan bahwa media adalah semua 

bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau 

menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide , gagasan atau 

pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju.  

 

Pendapat lain Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2014:3) mengatakan 

bahwa:  

Media jika dipahami secara garis bersar adalah mabusa, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat anak mampu 

memperoleh pengetahuan, ketermpilan, atau sikap.  

 

Dalam pengertian ini guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Secara lebih khusus pengertian dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, pfotografis, dan elektronis 

utnuk menangkap, memproses, dan menyususn kembali informasi visual 

atau verbal. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa ahli media adalah alat 

peraga yang digunakan sebagai pembawa informasi atau pesan 
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pengajaran kepada peserta didik baik berupa audio, visual atau pun 

audiovisual.  

 

1. Jenis-jenis Media Pembelajaran Anak Usia Dini 

Penyediaan media pembelajaran merupakan komponen-komponen 

yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. Berbagai jenis media 

pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang 

cukup bervariatif dan memiliki bentuk yang beraneka ragam yang di 

rancang agar anak tertarik dalam penggunaannya. Media 

pembelajaran juga sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, 

segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan belajar 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Jenis media 

dalam kegiatan pembelajaran menurut Mukhtar (2013:152) yaitu: 

1. Media visual/media grafis 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan digunakan 

untuk membantu menyampaikan isi dari tema pendidikan yang 

sedang dipelajari. 

2. Media audio 

Media audio adalah media yang berkaitan dengan indra 

pendengaran.  

3. Media proyeksi (audio-visual) 

Mempunyai persamaan dengan media grafis dalam arti menyajikan 

rangsangan-rangsangan visual.  

 

Pendapat lain juga yang dikemukakan oleh Zainal (2013:52) bahwa 

jenis dan karakteristik media adalah sebagai berikut: 

1. Jenis grafis (simbol-simbol Komunikasi Visual) 

a. Gambar/foto 

b.Sketsa 
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Sketsa adalah gambar atau lukisan pendahuluan yang kasar 

ringan dan bersifat sementara. 

c. Diagram 

Diagram adalah suatu representasi simbolis informasi dalam 

bentuk geometri dua dimensi sesuai teknik visualisasi 

d.Grafik 

Grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis 

atau gambar 

e. Kartun 

Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang 

mempresentasikan suatu peristiwa. 

f. Poster 

Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat 

komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar yang 

berisi pesan – pesan atau informasi. 

g.Peta 

Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil. 

h.Papan flannel 

Papan flannel adalah papan yang berlapis kain flannel, sehingga 

gambar yang akan disajikan dapat dipasang dan dilepas dengan 

mudah dan dapat dipakai berkali-kali. 

i. Papan bulletin 

Papan buletin adalah papan yang khusus digunakan untuk 

mempertunjukkan contoh-contoh pekerjaan siswa, gambar, 

bagan, poster dan objek dalam bentuk tiga dimensi. 

 
2. Media Audio (dikaitkan dengan indra pendengaran) 

a. Radio 

b.Alat perekam 

3. Multimedia (dibantu proyektor LCD), misalnya file program 

komputer multimedia. 

 

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa media pembelajaran itu 

memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan salah satu jenis dari 

media pembelajaran yang dijelaskan di atas adalah gambar/foto. 

Melalui media gambar/foto dapat membantu anak untuk mengetahui 

hal-hal yang sudah dikenal anak ataupun yang belum dikenal anak. 

Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan 

media yang berbentuk gambar yang dimana media gambar merupakan 

salah satu dari jenis media visual yang mewakili bentuk aslinya 
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(orang, benda-benda, binatang, tumbuhan, dan benda-benda sekitar). 

Dengan menggunakan media gambar diharapkan pembelajaran 

mampu memberikan suasana yang menyenangkan, ceria dan dapat 

menumbuhkan aktivitas dan kreativitas dalam pembelajaran anak usia 

dini. 

 

2. Media Kartu Gambar Cerita Berseri 

Media kartu gambar cerita berseri adalah media yang berisi gambar-

gambar berseri, di mana setiap gambar memiliki kaitan antara satu 

dengan yang lainnya. Selanjutnya menurut Arsyad (2014:114) bahwa 

gambar berseri merupakan rangkaian kegiatan atau cerita yang 

disajikan secara berurutan. Anak berlatih mengungkapkan adegan dan 

kegiatan-kegiatan tersebut yang apabila dirangkaikan menjadi suatu 

cerita. Selain itu menurut Daryanto (2002:41); gambar berseri adalah 

suatu kesatuan informasi yang dituangkan ke dalam beberapa tahap 

atau dibuat berseri dalam satu lembar sehingga dalam satu kesatuan 

informasi memerlukan beberapa gambar. Pendapat lain Dale (dalam 

Djuanda, 2006:104) menyatakan bahwa media gambar dapat 

mengalihkan pengalaman belajar dari taraf belajar dengan lambang 

kata-kata ke taraf yang lebih konkret. Dapat disimpulkan media 

gambar berseri merupakan media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru yang berupa gambar datar yang mengandung cerita secara 

berurutan tertentu sehingga antara satu gambar dengan gambar yang 
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lain memiliki hubungan cerita dan membentuk satu kesatuan. Selain 

itu Menurut Sadiman (2002:29) mengemukakan bahwa : 

Gambar berseri adalah media yang paling umum dipakai dan 

merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti dan dinikmati 

dimana-mana serta gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu 

dan merupakan rangkaian gambar yang terdiri atas dua gambar atau 

lebih yang merupakan satu kesatuan cerita. 

 

 

Pendapat di atas menegaskan bahwa masing-masing gambar dalam 

media gambar berseri mengandung makna adanya alur dalam suatu 

cerita secara bergambar yang harus disusun dengan baik. Jadi, 

penyusunan gambar harus sesuai dengan alur cerita yang seharusnya 

sehingga mengandung makna tertentu, dan gambar-gambar tersebut 

dapat dibuat dalam bentuk cerita atau karangan yang menarik. 

 

Dhieni, dkk. (2008:7.17) menyatakan bahwa persyaratan pembuatan 

media gambar berseri, yaitu: 

a. Ukuran gambar cukup besar untuk dapat dilihat oleh semua anak 

sampai ke rinciannya. 

b. Hubungan antara satu gambar dan gambar yang berikutnya 

kelihatan jelas. 

c. Tiap gambar dapat menimbulkan rasa ingin tahu anak untuk 

mengetahui kelanjutannya, hal ini dapat dilihat pada gambar 

selanjutnya. 

d. Isi tiap gambar menunjukkan suatu adegan yang jelas. 

e. Gambar sebaiknya tidak terlalu banyak hiasan (gambar tambahan) 

yang dapat menggaburkan arti dan isi gambar-gambar itu. 

f. Gambar-gambar sebaiknya diberi warna yang hidup dan menarik 

serta sesuai dengan aslinya. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media gambar 

yang digunakan dalam penelitian ini berisi gambar-gambar yang 
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disesuaikan dengan tema pada hari saat berlangsungnya penelitian. 

Media gambar tersebut adalah Gambar berseri ke-1 sampai dengan ke-4 

yang menunjukkan saling berkaitan dan merupakan rangkaian sebuah 

cerita atau sebuah informasi. Gambar berseri dengan tema diri sendiri 

dengan sub tema aku dan kebersihanku. Gambar dibuat dengan ukuran 

A4 berwarna yang hidup dan menarik serta sesuai dengan aslinya untuk 

memberi stimulasi kepada anak guna meningkatkan kemampuan 

berbicara pada anak usia 5-6 tahun. 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Media Kartu Gambar Cerita Berseri 

Media kartu gambar berseri adalah media yang berisi gambar-gambar 

berseri, di mana setiap gambar memiliki kaitan antara satu dengan yang 

lainnya. Gambar dalam media gambar berseri mengandung makna 

adanya alur dalam suatu cerita secara bergambar yang harus disusun 

dengan baik. Dalam penggunaan media apapun pasti memiliki  

kelebihan dan kekurangan. 

 

Adapun kelebihan media kartu gambar berseri menurut Sadiman 

(1996:29)  yaitu: 

1. Sifatnya konkret, gambar lebih realistis menunjukkan pokok 

masalah dibandingkan denganmedia verbal semata. 

2. Gambarnya dapat membatasi batas ruang waktu.  

3. Tidak semua benda, objek atau pariwisatadapat dibawa ke kelas, 

dan tidak semua anak-anak dibawa ke objek/pariwisata tersebut. 

4. Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

5. Media gambar dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa 

saja dan untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah 

atau membntuk pemahaman. 
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6. Harganya murah dan digunakan tanpa memerlukan peralatan 

khusus. 

 

 

Dari penjelasan kelebihan media gambar di atas, maka dalam 

penelitian ini media yang digunakan yaitu media gambar dalam bentuk 

kartu gambar cerita berseri untuk mengetahui kemampuan berbicara 

anak usia dini. 

 

Media gambar selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahannya. 

Adapun kekurangan media gambar berseri menurut Anitah (2009:8-9) 

yaitu: 

1. Gambar hanya menekankan persepsi indra mata. 

2. Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran. 

3. Ukurannya sangat terbatas untuk kompleks besar. 

4. Pada umumnya hanya dua dimensi yang Nampak pada satu 

gambar, sedang dimensi yang lainnya tidak terlalu jelas. 

5. Tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan utuh suatu gambar 

kecuali jika menampilkan sejumlah gambar dalam suatu urutan 

peristiwa. 

 

 

Media kartu gambar berseri memiliki kelebihan dan kekurangan seperti 

yang telah dijelaskan di atas bahwa kelebihan dari media kartu gambar 

berseri memiliki sifat konkret, gambar memiliki batasan ruang waktu, 

harganya murah dan kekurangan dari media kartu gambar berseri 

memiliki kekurangan yang hanya menekankan persepsi indra mata, 

gambar benda terlalu komplek kurang aktif dan mempunyai ukuran 

yang sangat terbatas. Ini dapat diatasi dengan ukuran gambar yang lebih 

besar dan juga terdapat variasi dalam menggunakannya agar lebih 

menarik bagi anak. 
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C. Penggunaan Media Kartu Gambar Cerita Berseri Terhadap 

Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini 

Kartu gambar cerita berseri adalah  serangkaian beberapa gambar yang 

apabila di rangkai akan menjadi satu akan menjadi sebuah kesatuan cerita. 

Dalam pembelajaran pada anak usia dini, media berperan penting dalam 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Substansi 

pembelajaran bagi anak usia dini adalah menyenangkan, bergembira, rileks, 

ceria, sukacita dan mendidik dan dapat menumbuhkan aktivitas dan 

kreativitas (Rasyid, 2009:79). Oleh karena itu, peran media dalam 

pembelajaran harus mampu memberikan suasana yang menyenangkan, 

ceria dan dapat menumbuhkan aktivitas dan kreativitas dalam pembelajaran 

anak usia dini. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hamalik (dalam 

Arsyad, 2014:19) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap anak. 

 

Media kartu gambar cerita berseri merupakan jenis media visual atau hanya 

mempunyai unsur gambar. Adapun fungsi media visual dalam 

pembelajaran menurut Levie dan Lentz (Arsyad, 2014:20-21), yaitu fungsi 

afensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris.  

1. Fungsi afensi yaitu media kartu gambar cerita berseri yang dapat 

menarik dan mengarahkan perhatian anak untuk berkonsentrasi 

terhadap isi pelajaran  
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2. Fungsi kognitif yaitu kartu gambar cerita berseri akan dapat 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.  

3. Fungsi kompensatoris yaitu media kartu gambar cerita berseri akan 

memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu anak yang 

lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks 

dan dapat mengingat kembali. 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa media kartu gambar cerita 

berseri memiliki fungsi yang sangat luas dan penting untuk anak usia dini, 

terlebih dalam dunia pendidikan, sebagaimana digunakan guru dalam 

proses pembelajaran. Walaupun masih banyak kendala dalam 

pemanfaatannya, namun dengan media ini diharapkan dalam kegiatan 

pembelajaran anak menjadi lebih bersemangat dan menyenangkan serta 

anak dapat terstimulus untuk menggunakan daya indra pendengarannya 

secara maksimal untuk menyimak cerita guru. Setelah anak menyimak 

cerita guru, daya imajinasi anak akan muncul selaras dengan alur dan tokoh 

cerita guru, dan akhirnya anak diharap mempunyai kemampuan 

menceritakan kembali apa yang telah diceritakan oleh gurunya dan juga 

dapat meniru perilaku positif dari tokoh cerita. Kemampuan anak untuk 

menceritakan kembali isi cerita merupakan modal dasar anak dalam melatih 

aspek kemampuan berbicara. Seperti yang dijelaskan oleh Linguis dalam 

Tarigan (2008:3) yang menyatakan bahwa berbicara adalah suatu 

keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang 

didahului oleh ketrampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah 

kemampuan berbicara dipelajari. 
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Dengan demikian maka penggunaan media kartu gambar cerita berseri 

diharapkan bisa membantu mengembangkan kemampuan berbicara anak 

usia dini semakin baik. 

 

D. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh 

Mawati (2009) mengemukakan bahwa kemampuan siswa dalam bercerita 

dapat meningkat dengan menggunakan media kartu gambar seri. Dengan 

demikian maka kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media kartu 

gambar berseri secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan berbicara 

anak usia dini sesuai indikator yang diharapkan. 

Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Safangati (2015) yang 

mengemukakan bahwa melalui media gambar berseri dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara pada anak kelompok A TK ABA Baharan Galur 

Kulon Progo dengan hasil sangat baik. Dengan demikian dari kedua 

penelitian di atas mempertegas bahwa penggunaan media gambar dapat 

mempengaruhi kemampuan berbicara anak usia dini. 

 

E. Kerangka Pikir 

Di dalam proses pembelajaran anak usia dini terdapat lima aspek 

perkembangan yang harus dikembangkan salah satunya adalah aspek 

perkembangan bahasa anak usia dini, salah satunya adalah kemampuan 

berbicara. Kemampuan berbicara anak usia dini sangat penting karena 

melalui kemampuan berbicara anak akan terlatih komunikasinya dan 
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sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan lainnya. 

Kemampuan berbicara anak usia dini harus dikembangakan secara optimal. 

Untuk mengoptimalkan kemampuan berbicara anak usia dini dibutuhkan 

suatu media yang tepat, antara lain melalui media kartu gambar cerita 

berseri.  

 

Media kartu gambar cerita berseri diperkenalkan kepada anak usia dini 

untuk memberikan pengalaman kreatif dalam melakukan menarik dan 

mengarahkan perhatian anak untuk berkonsentrasi terhadap kegiatan  yang 

dilakukan. Media kartu gambar berseri meliputi mengamati gambar, 

memilah-milah gambar, mengurutkan gambar, membaca gambar, dan 

menyebutkan urutan-urutan gambar yang dibuat.  

 

Penggunaan media ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara anak usia dini. Masing-masing gambar dalam media gambar 

cerita berseri mengandung makna adanya alur dalam suatu cerita secara 

bergambar yang harus disusun dengan baik. Jadi, penyusunan gambar harus 

sesuai dengan alur cerita yang seharusnya sehingga mengandung makna 

tertentu, dan gambar-gambar tersebut dapat dibuat dalam bentuk cerita atau 

karangan yang menarik. Sehingga melalui gambar yang dilihat, anak bisa 

mengkomunikasikan apa yang terdapat dalam gambar yang dilihat. 

Peningkatan kemampuan berbicara anak anak kelompok B, meliputi 

keberanian berbicara, kelancaran berbicara, berdialog, bercerita, 
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memberikan pendapat, dan menjawab pertanyaan. Berdasarkan uraian di 

atas maka kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

F. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah :  

Ada hubungan antara penggunaan media kartu gambar cerita berseri dengan 

kemampuan berbicara Anak Usia Dini. 

 

 

 

 

 

 

Variabel X 

Penggunaan media kartu 

gambar cerita berseri : 

1. Aktivitas anak dalam 

mengamati gambar 

2. Aktivitas anak dalam 

memilah-milah gambar 

3. Aktivitas anak dalam 

mengurutkan gambar 

4. Aktivitas anak dalam 

membaca gambar 

5. Aktivitas anak dalam 

menyebutkan urutan 

gambar yang dibuat 

 

Variabel Y 

Kemampuan berbicara anak 

usia dini: 

1. Mengungkapkan apa 

yang difikirkan 

2. Kemampuan berdialog 

3. Memberikan informasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, diperlukan sebuah desain metode 

penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan non eksperimental. Penelitian ini merupakan penelitian 

korelasional yang ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel 

dengan variabel lainnya (Syaodih, 2007:56). Hubungan  antara satu dengan 

variabel yang lain dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan 

keberartian (signifikasi) secara statistik. Adanya korelasi antara dua variabel 

atau lebih, tidak berarti adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat dari 

suatu variabel terhadap variabel lainnya. 

 

B.  Prosedur penelitian  

Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu prapenelitian, perencanaan, dan 

tahap pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari setiap tahapan 

tersebut adalah: 

1. Penelitian pendahuluan 

Terdiri dari langkah-langkah berikut: 
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a. Membuat surat izin penelitian ke sekolah tempat dilakukannya 

penelitian. 

b. Observasi ke sekolah tempat dilakukannya penelitian untuk 

mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan kelas yang akan 

diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian. 

2. Tahap perencanaan 

Terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana 

Kegiatan Harian (RKH) yang telah disusun. 

b. Membuat instrument evaluasi yaittu berupa lembar observasi. 

3. Tahap pelaksanaan  

Terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penelitian sesuai dengan Rencana Kegiatan Harian 

(RKH) yang disusun. 

b. Mengevaluasi dengan lembar obsrvasi. 

c. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. 

d. Membuat laporan hasil penelitian. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Tunas Bangsa yang beralamatkan di 

Jalan Makam Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2013:173) Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:297) populasi diartikan 

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  Populasi 

pada penelitian ini adalah anak PAUD Tunas Bangsa Pringsewu Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

 

2. Sampel  

Menurut Arikunto (2013:174) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang di teliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:297) sampel 

adalah sebagian dari populasi itu. Penentuan didasarkan pada perbedaan 

karakter daripada populasi, oleh karena itu, penentuan sampel akan 

digunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering terjadi bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua 

anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 

anak usia 5-6 tahun di kelas B yang terdiri dari 11 anak (7 perempuan dan 

4 laki-laki) di PAUD Tunas Bangsa Pringsewu. 
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E. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu, 

variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas 

menurut Sugiyono (2011:61) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya variabel dependen/terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. 

 

1. Variabel bebas : Penggunaan Media Kartu Gambar Cerita Berseri 

Definisi konseptual : Penggunaan media kartu gambar cerita berseri 

memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi anak. Inti pembelajaran bagi anak usia dini  adalah 

menyenangkan, bergembira, rileks, ceria, sukacita dan mendidik dan 

dapat menumbuhkan aktivitas dan kreativitas. Penggunaan media kartu 

gambar berseri merupakan rangkaian kegiatan atau cerita yang disajikan 

secara berurutan. Anak berlatih mengungkapkan gambar-gambar cerita 

yang apabila disusun secara berurutan akan menjadi rangkaian suatu 

cerita. 

 

Definisi operasional : penggunaan media kartu gambar cerita berseri 

adalah aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan kartu yang berisikan ilustrasi gambar yang apabila 

diurutkan dengan benar menjadi kesatuan cerita yang digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara pada anak usia dini. Penggunaan 
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media kartu gambar cerita berseri ini dilihat dari : 1) aktivitas anak dalam 

mengamati gambar, 2) aktivitas anak dalam memilah-milah gambar, 3) 

aktivitas anak dalam mengurutkan gambar, 4) aktivitas anak dalam 

membaca gambar, dan 5) Aktivitas anak dalam menyebutkan urutan 

gambar yang dibuat. 

 

2. Variabel terikat : Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini 

Definisi konseptual : Kemampuan berbicara merupakan suatu kegiatan 

berkomunikasi dimana seseorang menyampaikan informasi melalui siaran 

atau bunyi bahasa. Kemampuan berbicara dianggap sebagai kebutuhan 

pokok karena dengan berbicara kita dapat menyampaikan dan 

mengkomunikasikan segala isi dan gagasan batin kita. 

 

Definisi operasional : kemampuan berbicara adalah kemampuan anak 

dalam mengkomunikasikan untuk menginformasikan kepada orang lain 

tentang apa yang ada di dalam fikiran dan gagasan anak. Maka secara 

operasional kemampuan berbicara dilihat dari: 1) kemampuan anak dalam 

mengungkapkan ide/gagasan, 2) kemampuan anak dalam mengungkapkan 

keinginannya, 3) kemampuan anak dalam bertanya/memberian 

pertanyaan, 4) kemampuan anak dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan, 5) kemampuan anak dalam memberikan informasi tentang 

waktu, 6) kemampuan anak dalam memberikan informasi tentang tempat, 

7) kemampuan anak dalam memberikan informasi tentang tokoh dalam 
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cerita, dan 8) kemampuan anak dalam memberikan informasi tentang isi 

cerita. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dalam suatu penelitian dan akan mendukung suatu penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dan 

dokumentasi. Rincian teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dalam hal ini merupakan teknik pengumpulan data yang 

bersifat primer. Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengumpulan 

data) untuk melihat seberapa jauh efek tindakan yang telah dicapai 

sasaran (Arikunto, 2013:127). Observasi digunakan untuk mencari 

informasi dengan cara mengamati secara langsung kegiatan anak untuk 

mendapatkan data yang lebih akurat dan berpedoman pada indikator yang 

telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran, dengan menggunakan lembar observasi terhadap kegiatan. 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif 

dimana peneliti berperan langsung menjadi guru dan terdapat lembar 

observasi yang digunakan, karena dengan observasi ini peneliti dapat 

mengamati secara langsung dalam pengamatan kepada anak. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi terhadap 

aktivitas anak dalam penggunaan media kartu gambar cerita berseri dan 

observasi terhadap kemampuan berbicara anak. Aktivitas anak dalam 
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penggunaan media kartu gambar cerita berseri terdiri dari 5 butir 

penilaian (aktivitas anak dalam mengamati gambar, aktivitas anak dalam 

memilah-milah gambar, aktivitas anak dalam mengurutkan gambar, 

aktivitas anak dalam membaca gambar, serta aktivitas anak dalam 

menyebutkan urutan gambar yang dibuat) kemudian yang hasilnya 

dikategorikan menjadi 4 kategori penilaian yaitu K (kurang), S (sedang), 

T (tinggi), dan ST (sangat tinggi). Sedangkan observasi yang dilakukan 

pada kemampuan berbicara, diungkap melalui instrumen observasi yang 

terdiri dari 8 butir penelitian (kemampuan anak dalam mengungkapkan 

ide/gagasan, kemampuan anak dalam mengungkapkan keinginannya, 

kemampuan anak dalam memberikan pertanyaan, kemampuan anak 

dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, kemampuan anak dalam 

memberikan informasi tentang waktu, kemampuan anak dalam  

memberikan informasi tentang tempat, kemampuan anak dalam 

memberikan informasi tentang tokoh dalam cerita, kemampuan anak 

dalam memberikan informasi tentang isi cerita). Hasil observasi terhadap 

kemampuan berbicara dikategorikan ke dalam 4 kategori yaitu BB (belum 

berkembang, skor 1), MB (mulai berkembang, skor 2), BSH (berkembang 

sesuai harapan, skor 3), dan BSB (berkembang sangat baik, skor 4). 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar, maupun elektronik (Syaodih, 2007:221). Di dalam penelitian ini 

dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data perkembangan 
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sebelum dan sesudah dilakukannya penelitian terhadap anak pada 

kemampuan berbicara  serta saat proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung berupa data-data yang bersifat dokumenter berupa gambar-

gambar (foto kegiatan, jumlah anak, dan gambaran lokasi penelitian).  

 

G. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2013:160) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah, cermat dan hasilnya lebih baik dan sistematis, sehingga mudah 

diolah datanya. 

Adapun kisi-kisi yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini 

 

Variabel Indikator Aspek yang dinilai 

Kemampuan berbicara 

anak usia dini 

Mengungkapkan apa 

yang difikirkan 

1. Kemampuan anak 

dalam 

mengungkapkan 

ide/gagasan 

2. Kemampuan anak 

dalam 

mengungkapkan 

keinginannya 

Kemampuan 

berdialog 

3. Kemampuan anak 

dalam 

memberikan 

pertanyaan 

4. Kemampuan anak 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

Memberikan 

informasi 

5. Kemampuan anak 

dalam 

memberikan 

informasi tentang 
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waktu 

6. Kemampuan anak 

dalam  

memberikan 

informasi tentang 

tempat 

7. Kemampuan anak 

dalam 

memberikan 

informasi tentang 

tokoh dalam cerita 

8. Kemampuan anak 

dalam 

memberikan 

informasi tentang 

isi cerita 

 

Tabel 2 

Kisi-Kisi Instrumen Penggunaan Media Kartu Gambar Cerita Berseri 

 

Variabel  Aktivitas yang dinilai  

Penggunaan media kartu 

gambar cerita berseri 

1. Aktivitas anak dalam 

mengamati gambar 

2. Aktivitas anak dalam memilah-

milah gambar 

3. Aktivitas anak dalam 

mengurutkan gambar 

4. Aktivitas anak dalam membaca 

gambar 

5. Aktivitas anak dalam 

menyebutkan urutan gambar 

yang dibuat 

 

Berdasarkan kisi-kisi instrumen yang dibuat oleh peneliti, maka peneliti telah 

membuat lembar observasi yang akan digunakan dalam proses penelitian 

yang berupa lembar observasi penggunaan media kartu gambar berseri  

(lampiran 4) dan lembar observasi kemampuan berbicara (lampiran 5).  
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H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data digunakan untuk menguji hipotesis 

asosiatif diuji dengan teknik Korelasi Spearman Rank. Sebelum dilakukan 

pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji analisis 

tabel. 

 

1. Analisis Tabel 

Analisis yang digunakan untuk variabel (X) penggunaan media kartu 

gambar cerita berseri data yang diperoleh dibuat menjadi 4 kategori yaitu 

(R) Rendah, (S) Sedang, (T) Tinggi, (ST) Sangat Tinggi, variabel tersebut 

ditafsirkan menggunakan rumus interval (Hadi, 2006:178) yaitu: 

Rumus menentukan kategori adalah sebagai berikut: 

 

              

   Gambar 2. Rumus interval 

Keterangan:  

i    = Interval 

NT  = Nilai Tertinggi 

NR  = Nilai Terendah 

K    = Kategori 

 

Sedangkan analisis yang akan digunakan untuk variabel (Y) kemampuan 

berbicara anak usia dini data yang diperoleh dibuat menjadi 4 kategori 

yaitu Belum Berkembang (BB), Mulai Berkembang (MB), Berkembng 

Sesuai Harapan (BSH), dan Berkembang Sangat Baik (BSB). Variabel 

tersebut ditafsirkan sebagai berikut : 
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Tabel 3. Penafsiran Analisis Variabel Berbicara Anak Usia Dini (Y)  

Kategori Keterangan Interval  

BSB 

BSH 

MB 

BB 

Jika yang dicapai ≥ 7 indikator 

Jika yang dicapai 5-6 indikator 

Jika yang dicapai 3-4 indikator 

Jika yang dicapai baru 2 indikator  

76 – 100 

51 – 75  

26 – 50 

0 – 25  

Sumber: Depdiknas (2014:25) 

2. Analisis Uji Hipotesis 

Teknik analisis data dalam penelitiaan ini digunakan untuk menguji 

hipotesis asosiatif diuji menggunakan Spearman Rank. Korelasi Rank 

Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji 

signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang 

dihubungkan berbentuk Ordinal (peringkat). Untuk menguji hubungan 

kedua variabel tersebut digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 Sumber : Sugiyono (2011:245) 

Gambar 3. Rumus Korelasi Spearman Rank 

 

Keterangan: 

ρ    = koefisien sprearman rank 

bi   = selisih peringkat setiap data 

n    = jumlah sampel 

 

berdasarkan hasil perhitungan dengan Korelasi Spearman Rank, maka 

dapat diketahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak. 

Hipotesis yang diajukan adalah hipotesis kerja, sedangkan untuk keperluan 

analisis statistik hipotesisnya berpasangan antara Hipotesis Nol dan 
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Hipotesis Kerja. Untuk menguji kesesuaian ini merupakan korelasi 

Spearman Rank, maka hipotesis statistiknya: 

Ho (Hipotesis nol) : ρ = 0 (tidak ada kesesuaian) 

Ha (Hipotesis kerja) : ρ ≠ 0 (ada hubungan atau kesesuaian) 

 

Selanjutnya dari untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara 

penggunaan media kartu gambar cerita berseri dengan kemampuan 

berbicara pada anak usia dini, maka untuk memberi interpretasi terhadap 

kuatnya hubungan antar variabel digunakan pedoman sebagai berikut: 

 

Tabel 4 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Kategori  Tingkat Keeratan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat  

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2010:257) 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis, maka dapat 

ditarik kesimpulan 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. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Penggunaan media kartu gambar cerita berseri dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada 

anak usia dini sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif dan 

menyenangkan bagi anak. 
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2. Para pengajar hendaknya lebih memperhatikan media pembelajaran yang 

dapat menunjang kegiatan sehingga anak lebih tertarik serta 

menyenangkan untuk dilakukan. 

3. Bagi peneliti lain yang sebaiknya lebih memperhatikan manajemen 

waktu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehingga lebih 

maksimal. Selain itu dalam penggunaan media pembelajaran harus lebih 

variatif dan menarik sehingga menyenangkan untuk anak lakukan. 
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