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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA BERMAIN BISIK BERANTAI DENGAN
KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI SECARA LISAN PADA ANAK

KELOMPOK B DI PAUD USWATUN HASANAH MENAKO
BANDAR LAMPUNG

Oleh

IRANIA

Masalah dalam penelitian ini adalah belum berkembangnya kemampuan
berkomunikasi secara lisan pada anak kelompok B di PAUD Uswatun Hasanah
Menako Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015-2016. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara bermain bisik berantai dengan kemampuan
berkomunikasi secara lisan pada anak usia dini. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif dengan metode korelasional. Subyek pada penelitian ini
adalah anak PAUD Uswatun Hasanah Menako Bandar Lampung Kelompok B.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan
dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan analisis tabel silang dan analisis
korelasi spearman rank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan
yang positif dan sangat kuat antara bermain bisik berantai dengan kemampuan
berkomunikasi secara lisan sebesar 0,87. Oleh sebab itu hendaknya bermain bisik
berantai dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran di
PAUD, terutama dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan.

Kata kunci : anak usia dini, bisik berantai, komunikasi lisan



ABSTRACT

THE CORRELATION BETWEEN CHAIN WHISPERING PLAYING AND
VERBAL COMMUNICATION ABILITY OF GROUP B CHILDREN IN

USWATUN HASANAH MENAKO EARLY AGE EDUCATION IN
BANDAR LAMPUNG

By

IRANIA

The problem of this research was undeveloped verbal ability of group B children
in Uswatun Hasanah Menako early age education in Bandar Lampung in
academic year 2015-2016. The objective of this research was to find out the
correlation between chain whispering playing and verbal communication ability of
early age children. This was a quantitative correlational research. Research
subjects were group B children in Uswatun Hasanah Menako early age education
in Bandar Lampung. Data were collected with observation and documentation.
Data were analyzed with cross analysis table and spearman rank correlational
analysis. The results showed that there was a positive and very strong correlation
between chain whispering playing and verbal communication ability 0,87. The
research recommends to make chain whispering playing as one of alternatives in
learning in early age education, especially to develop verbal communication
ability.

Keywords : early age children, chain whispering, verbal communication
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu usaha dalam menjawab permasalahan serta

sebagai tantangan yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Pendidikan

dapat mencerdaskan dan meningkatkan taraf hidup suatu bangsa. Bagi

bangsa Indonesia pendidikan memiliki tujuan yang sangat penting, seperti

yang tercantum dalam undang-undang sistem pendidikan Nasional tahun

2003 pasal 20 yang menjelaskan bahwa :

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur,
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakat
dan kebangsaan.

Selanjutnya menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun

2003 Bab 1, pasal 1, butir 14, tentang Sistem Pendidikan Nasional,

dinyatakan bahwa :

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.
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Pendidikan Anak Usia Dini sangat penting dalam proses tumbuh kembang

anak, diantaranya mengembangkan semua aspek perkembangan yang

dimiliki oleh anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan

usianya tanpa mengalami hambatan. Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan bahwa anak 6 lingkup

perkembangan anak usia dini, yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik,

kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. Dari beberapa lingkup

perkembangan tersebut salah satu bidang pengembangan dasar yang perlu

dikembangkan sejak dini adalah lingkup perkembangan bahasa.

Pada lingkup perkembangan bahasa terdapat 3 lingkup perkembangan

yaitu menerima bahasa, mengungkapkan bahasa dan keaksaraan. Tiga

lingkup perkembangan tersebut harus dimiliki anak dalam proses

pengembangannya. Depdiknas (2007 : 1) dijelaskan bahwa kemampuan

berbahasa merupakan salah satu dari bidang pengembangan kemampuan

dasar yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan

kreativitas anak sesuai tahap perkembangannya.

Sejalan dengan pendapat tersebut mengacu pada Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang

Standar Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan bahwa pada anak usia

5-6 tahun lingkup perkembangan bahasa meliputi 3 lingkup perkembangan

yaitu menerima bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan.

Pada lingkup perkembangan mengungkapkan bahasa ada beberapa tingkat

pencapaian perkembangan anak yang harus dicapai salah satunya adalah
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kemampuan berkomunikasi secara lisan. Kemampuan berkomunikasi

secara lisan penting bagi anak usia dini mengingat dengan berkomunikasi

secara lisan anak akan mampu mengutarakan keinginannya,

mengekspresikan pikiran dan pengetahuannya dengan orang lain yang ada

disekitarnya dengan tujuan orang yang ada disekitarnya bisa mengetahui

apa yang diinginkan.

Kemampuan berkomunikasi secara lisan dapat dilakukan melalui

pemberian stimulus sejak dini dengan menggunakan prinsip yang

berpedoman pada perkembangan, dan kesesuaian karakteristik anak usia

dini. Pembelajaran yang dilakukuan seharusnya dapat mendorong anak

untuk mampu berinteraksi dengan lingkungannya, serta memperoleh

pengetahunan yang baru. Bermain merupakan upaya pembelajaran agar

anak dapat bereksplorasi, memecahkan masalah, mengenal aturan,

berinteraksi dengan lingkungannya, serta memperoleh pengetahunan yang

baru serta merasakan kesenangan dan tanpa disadari oleh anak proses

belajar sedang berlangsung.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di PAUD Uswatun Hasanah

Menako pada kelompok B terlihat bahwa 14 dari 24 atau sekitar 58,3%

anak kemampuan berkomunikasi secara lisannya cenderung rendah. Hal

ini terlihat ketika anak ditanya, anak malah menunjuk temannya bukan

ingin menjawab begitupula ketika anak diminta untuk bertanya.

Selanjutnya saat diberikan gambar anak diberi kesempatan untuk

memberikan informasi tentang gambar. Informasi yang diberikan tersebut
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belum lengkap hanya sebagian anak yang memberikan informasi dengan

lengkap.

Belum berkembangnya kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak

disebabkan karena dalam proses belajar dan pembelajaran, guru jarang

memberikan stimulus kepada anak untuk mengembangkan kemampuan

berkomunikasi secara lisan, mengingat guru lebih banyak berbicara,

sedangkan anak cenderung hanya menyimak dan kesempatan anak untuk

berbicara sangat sedikit. Kegiatan belajar dan pembelajaran lebih fokus

dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan anak, seperti membaca, menulis

dan berhitung sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi

membosankan dan pembelajaran yang dilakukan belum melalui bermain.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan di atas, maka

permasalah yang ada dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Anak belum berani menjawab pertanyaan dan bertanya kepada orang

lain.

2. Anak belum bisa memberikan informasi secara lengkap.

3. Pembelajaran yang dilaksanakan guru membosankan dan guru lebih

fokus pada kegiatan membaca, menulis dan berhitung.

4. Pembelajaran belum dilakukan melalui bermain.
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C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini berjalan dengan efektif maka perlu adanya pembatasan

masalah sebagai berikut:

1. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu kemampuan

berkomunikasi secara lisan pada anak usia dini.

2. Subjek yang akan diteliti anak kelompok B di PAUD Uswatun

Hasanah Menako Bandar Lampung.

3. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah

diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“ Bagaimanakah hubungan antara bermain bisik berantai dengan

kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak kelompok B di PAUD

Uswatun Hasanah Menako Bandar Lampung ? ”

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan

antara bermain bisik berantai dengan kemampuan berkomunikasi secara

lisan pada anak kelompok B di PAUD Uswatun Hasanah Menako Bandar

Lampung.
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F. Manfaat Penelitian

Terdapat banyak manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis dan

praktis. Manfaat tersebut antara lain :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan

menjadi masukan serta referensi bagi pembaca ataupun peneliti

selanjutnya tentang kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak

usia dini.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, baik bagi anak, guru, sekolah dan

peneliti adalah sebagai berikut :

a. Bagi anak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

berkomunikasi secara lisan, sehingga anak mudah untuk

berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya sekarang atau

nanti saat dia dewasa.

b. Bagi guru dengan penggunaan permainan bisik berantai diharapkan

dapat menggunakan permainan ini sebagai masukan untuk proses

pembelajaran di kelas dalam mengembangkan kemampuan

berkomunikasi secara lisan pada anak usia dini.

c. Bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak sehingga

menjadi kontribusi positif kepada lembaga penyelenggara

pendidikan.
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d. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri, karena

dengan adanya penelitian ini bisa memberikan banyak pemahaman

yang lebih banyak tentang perkembangan anak usia dini khususnya

kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak.



8

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Perkembangan Anak Usia Dini

1. Hakikat Perkembangan Anak Usia Dini

Hakikat anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri

pengetahuannya, diyakini bahwa setiap anak lahir dengan lebih dari satu

bakat. Anak perlu diberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan

dengan cara memperkaya lingkungan bermainnya. Itu artinya guru dan

pendidik anak usia dini lainnya perlu memberi peluang kepada anak untuk

menyatakan diri, berkreasi dan menggali sumber-sumber terunggul yang

tersembunyi dalam diri anak.

Anak Usia Dini berada dalam masa keemasan disepanjang rentang usia

perkembangan manusia. Hainstok dalam Sujiono (2013:54) mengatakan

bahwa masa peka inilah terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis

sehingga anak siap merespon dan mewujudkan semua tugas-tugas

perkembangan yang diharapkan muncul pada pola prilakunya sehari-hari.

Sedangkan Syamsu dalam Susanto (2012:19) yang menuliskan istilah

perkembangan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu

menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya, yang berlangsung secara
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sistematis, progresif dan berkesinambung, baik menyangkut fisik

(jasmaniah) maupun psikis (rohaniah). Selanjutnya dijelaskan oleh

Hamalik dalam Susanto (2012:19) bahwa perkembangan merujuk kepada

perubahan-perubahan yang progresif dalam organisme bukan saja

perubahan dari segi fisik melainkan juga dalam segi fungsi, misalnya

kekuatan dan koordinasi.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai hakikat perkembangan Anak Usia

dini dapat disimpulkan bahwa perkembangan Anak Usia Dini merupakan

perubahan-perubahan yang dialami oleh anak yang berlangsung progresif

dalam organisme baik perubahan dari segi fisik maupun segi fungsinya

misalnya kekuatan dan koordinasi.

2. Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini

Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari

baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Selain itu dengan bahasa seseorang

dapat menyampaikan pesan/maksud yang ingin disampaikan kepada orang

lain sehingga orang lain akan memahami apa yang kita sampaikan. Maka

dari itu perkembangan bahasa pada anak usia dini penting untuk

dikembangkan. Siti (2008:6.1) berpendapat bahwa dalam masa

perkembangan bahasa anak usia dini perkembangan otak anak sedang

mengalami kemampuan maksimal dalam menyerap bahasa. Selanjutnya

Nurbiana (2009:3.1) berpendapat bahwa perkembangan bahasa sebagai

salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak yang sesuai dengan

usia dan perkembangannya. Perkembangan bahasa anak akan berkembang
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jika distimulus dengan baik tanpa melewatinya begitu saja. Ada beberapa

perkembangan bahasa yang harus dimiliki oleh anak usia dini. Nurbiana

(2009:3.3) berpendapat bahwa :

Perkembangan bahasa anak meliputi perkembangan bahasa ekspresif
( berbicara dan menulis) dan perkembangan bahasa reseptif (membaca dan
menyimak)
a. Perkembangan berbicara, merupakan salah satu kemampuan untuk

berkomunikasi dimana anak dapat menyampaikan makna, ide, pikiran
dan perasaan secara lisan.

b. Perkembangan menulis, merupakan salah satu kemampuan untuk
berkomunikasi dimana anak dapat menyampaikan makna, ide, pikiran
dan perasaan melalui untaian kata-kata yang bermakna.

c. Perkembangan membaca, merupakan salah satu kemampuan untuk
berkomunikasi dimana interaksi antara tulisan yang dibaca oleh anak
untuk diproses dan dipahaminya.

d. Perkembangan menyimak, merupakan salah satu kemampuan untuk
berkomunikasi anak sebagai penyimak secara aktif memproses dan
memahami apa yang didengar.

Perkembangan bahasa ekspresif dan reseptif merupakan satu kesatuan

yang saling terkait satu sama lain. Suatu perkembangan bahasa yang

terhambat akan mempengaruhi perkembangan lainnya. Sementara itu

mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan

Anak Usia Dini lingkup perkembangan bahasa pada anak usia 5-6 tahun

dibagi menjadi 3 bentuk yaitu :

a. Menerima Bahasa
1) Mengerti beberapa perintah secara bersamaan
2) Mengulang kalimat yang lebih kompleks
3) Memahami aturan dalam suatu permainan
4) Senang dan menghargai bacaan

b. Mengungkapkan bahasa
1) Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks
2) Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama
3) Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta

mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan
berhitung
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4) Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok
kalimat-predikat-keterangan)

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

6) Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan
7) Menunjukkkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita

c. Keaksaraan
1) Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal
2) Mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada

disekitarnya
3) Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal

yang sama
4) Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf

Mengacu kedua hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa

perkembangan bahasa anak usia dini merupakan kemampuan dasar yang

harus dimiliki anak karena pada masa ini otak anak sedang mengalami

kemampuan maksimal dalam menyerap bahasa yang digunakan untuk

berkomunikasi dengan orang lain baik secara lisan dan tulis. Pada

perkembangan bahasa anak usia dini sangat penting untuk distimulus

karena terjadi masa kritis pada anak usia 5-6 tahun. Dari beberapa

perkembangan bahasa yang telah dijabarkan maka kemampuan berbahasa

yang ditekankan pada penelitian ini adalah kemampuan berkomunikasi

secara lisan. Namun tidak berarti meniadakan kemampuan bahasa lainnya,

melainkan tetap terlibat secara terkait satu sama lain.

Sebelum memahami tentang kemampuan berkomunikasi secara lisan pada

anak usia dini terlebih dahulu perlu mengetahui tahapan, karakteristik dan

faktor perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun.
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3. Tahap Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini

Perkembangan bahasa anak usia dini tidak saja dipengaruhi oleh

perkembangan neurologis tetapi juga oleh perkembangan biologisnya. Ada

keterkaitan antara perkembangan biologi dengan perkembangan bahasa.

Lenneberg dalam Yamin,dkk (2013:103) menjelaskan bahwa :

Terdapat beberapa tahap perkembangan bahasa ekspresif anak meliputi
bahasa tangis, cooing, babbling, mengucapkan kata pertama dan mulai
menggabungkan dua kata untuk berbicara, melakukan komunikasi dengan
kalimat sederhana, mampu menceritakan tentang kejadian pada saat itu,
dapat berbicara dan berbahasa seperti layaknya orang dewasa.

a. Bahasa tangis adalah bahasa yang digunakan bayi saat berbicara.

b. Cooing yaitu ocehan tanpa arti yang jelas. Ketika usia 6 minggu - 3

bulan bayi mulai mengembangkan sistem komunikasinya menjadi

cooing.

c. Babbling yaitu keluarnya suara mirip suku kata, tampak pada usia 6-10

bulan.

d. Memasuki usia 1 tahun, anak telah dapat mengucapkan kata

pertamanya. Tidak lama setelah itu, mereka mulai menggabungkan dua

kata untuk berbicara.

e. Anak usia 2 tahun dapat melakukan komunikasi dengan kalimat

sederhana.

f. Di usianya yang ke 3 tahun anak telah mampu menceritakan tentang

kejadin pada saat itu.

g. Anak usia 5-6 tahun telah berbicara dan berbahasa seperti layaknya

orang dewasa.
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Sehubungan dengan tahapan perkembangan bahasa anak usia dini Yusuf

(2004:119-120) mengemukakan bahwa terdapat empat tahapan dalam

perkembangan bahasa ekspresif anak usia dini antara lain :

a. Pemahaman

b. Perbendaharaan kata

c. Penyusunan kata-kata menjadi kalimat

d. Ucapan

Tahap pemahaman yaitu kemampuan memahami makna ucapan orang

lain. Tahap perbendaharaan kata yaitu kemampuan anak untuk menambah

kata-kata yang digunakan. Tahap penyusunan kata-kata menjadi kalimat

yaitu kemampuan menyusun kata-kata menjadi kalimat. Selanjutnya tahap

ucapan yaitu kemampuan mengucapkan kata-kata merupakan hasil belajar

melalui peniruan terhadap suara-suara yang didengar anak dari orang lain.

Adapun Steinberg dan Gleason dalam Suhartono (2005:49)

mengemukakan bahwa :

Perkembangan bicara atau bahasa ekspresif anak dibagi menjadi tiga
tahap, yaitu : perkembangan pra sekolah, perkembangan kombinatori, dan
perkembangan masa sekolah.
a. Perkembangan pra sekolah, disebut juga dengan perkembangan bicara

anak sebelum memasuki masa sekolah, terbagi menjadi tiga, yaitu :
1) Tahap penanaman, anak baru mulai mampu mengujarkan urutan

bunyi kata tertentu dan ia belum mampu memaknainya. Urutan
bunyi yang diucapkannya biasanya terbatas dalam satu kata.

2) Tahap telegrafis, anak sudah mulai dapat menyampaikan pesan
yang diinginkannya dalam bentuk urutan bunyi yang berwujud dua
atau tiga kata untuk mengganti kalimat yang berisi maksud tertentu
dan ada hubungannya dengan makna.

3) Tahap transformasial, anak mulai berani mentransformasikan
idenya kepada orang lain dalam bentuk kalimat yang beragam.

b. Perkembangan bicara kombinatori, pada tahap ini anak sudah mulai
mampu berbicara secara teratur dan terstruktur. Bicara anak dapat
dipahami oleh orang lain dan anak sanggup merespon dengan baik
positif maupun negatif atas pembicaran lawan bicaranya.
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c. Perkembangan bicara masa sekolah, merupakan perkembangan bicara
anak sejak memasuki sekolah dasar. Perkembangan bicara ini sudah
dapat dibedakan menjadi tiga bidang, yakni struktur bahasa,
pemakaian bahasa dan kesadaran metalinguistik.

Pemerolehan bahasa anak dapat dikatakan mempunyai ciri dan khas

kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari

ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata lebih rumit. Dengan

demikian, bahasa termasuk hal esensial di dalam perkembangan anak

untuk mengoptimalkan potensi dan beradaptasi dengan dunia sekitar.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan

perkembangan bahasa pada anak usia dini dimulai dari bahasa tangis,

cooing, babbling, mengucapkan kata pertamanya, melakukan komunikasi

dengan kalimat sederhana, pemahaman, pembendaharaan kata,

penyusunan kata-kata menjadi kalimat, perkembangan pra sekolah,

perkembangan kombinatori dan perkembangan masa sekolah. Dengan

melihat tahap perkembangan tersebut, maka anak harus selalu

mendapatkan stimulus yang sesuai dengan tahap perkembangannya, agar

kemampuan berbahasa anak dapat memenuhi target yang sesuai dengan

usia perkembangannya. Guru juga harus memberikan stimulus berupa

pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.

4. Karakteristik Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini

Anak-anak merupakan individu yang unik yang mempunyai karakteristik

tertentu. Terdapat beberapa karakteristik yang harus diketahui sehingga

mampu menstimulus perkembangan bahasa anak usia dini secara optimal.
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Menurut Jamaris (2004:29) bahwa terdapat beberapa karakteristik

perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun yaitu :

a. Sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kosakata.
b. Lingkup kosakata yang diucapkan anak menyangkut : warna, rasa, bau,

kecantikan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan jarak,
permukaan (kasar dan halus).

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

d. Dapat berpartisipasi dalam sebuah percakapan. Anak sudah dapat
mendengarkan orang lain, berbicara dan menanggapi pembicaraan
tersebut.

e. Percakapan yang dilakukan anak usia 5-6 tahun telah menyangkut
komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan
orang lain.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik

perkembangan bahasa anak usia dini merupakan perkembangan yang

memiliki tahap-tahap tersendiri yang saling berkesinambungan antara satu

dengan yang lain sehingga pengembangan bahasanya sesuai dengan

tahapan usia anak. Karakteristik dalam perkembangan bahasa dapat

dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang telah

dicapai oleh anak. Sehingga tujuan dari pembelajaran dapat menstimulus

kemampuan bahasa dan stimulus yang diberikan tidak terlepas dari tujuan

pembelajaran.

5. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini

Perkembangan bahasa anak usia dini dapat berkembang cepat jika

dilakukan dengan bantuan dari orang dewasa melalui percakapan dan

didukung oleh lingkungan yang baik. Dengan bercakap-cakap, anak akan

menemukan pengalaman dan meningkatakan pengetahuannya dan

mengembangkan bahasanya. Hurlock (1978:186-187) mengemukakan :
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kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini
yaitu kesehatan, kecerdasan, keadaan sosial ekonomi, jenis kelamin,
keinginan berkomunikasi, dorongan, ukuran keluarga, urutan kelahiran,
metode pelatihan anak, kelahiran kembar, hubungan dengan teman sebaya,
kepribadian.

Selanjutnya Yamin,dkk (2010:144) berpendapat bahwa ada beberapa

faktor yang dapat  mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini

yaitu :

a. Anak berada di dalam lingkungan yang bebas dari tekanan.
b. Menunjukkan sikap dan minat yang tulus pada anak.
c. Menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan nonverbal.
d. Dalam bercakap-cakap dengan anak, orang dewasa perlu menunjukkan

ekspresi yang sesuai dengan ucapannya.
e. Melibatkan anak dalam berkomunikasi.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam

upaya mengembangkan kemampuan bahasa anak usia dini hendaknya

selain mengacu pada faktor internal juga faktor eksternal, dimana kegiatan

pembelajaran dilakukan dengan melibatkan sentuhan komunikasi yang

menyenangkan. Sehingga pesan yang ingin disampaikan bisa diterima

dengan baik melalui kegiatan bermain yang sesuai dengan minat anak.

6. Kemampuan Berkomunikasi Secara Lisan pada Anak Usia Dini

Perkembangan bahasa merupakan salah satu aspek pengembangan anak

usia dini yang dipersiapkan untuk meningkatkan kemampuan dan

kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan

bahasa penting bagi perkembangan anak usia dini bertujuan agar anak

mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara

tepat, mampu berkomunikasi secara efektif dan membangkitkan minat

untuk dapat berbahasa. Kemampuan berkomunikasi secara lisan
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merupakan salah satu kemampuan bahasa yang harus dicapai oleh anak

usia dini.

Suhartono (2005:122) berpendapat bahwa kemampuan berkomunikasi

secara lisan pada dasarnya merupakan program kemampuan berfikir logis,

sistematis, dan analitis dengan menggunakan bahasa sebagai alat untuk

mengungkapkan gagasannya. Selanjutnya dalam Depdiknas (2007:7)

dinyatakan bahwa berkomunikasi secara lisan secara umum dapat

diartikan sebagai suatu penyampaian maksud (ide, pikiran, pendapat,

gagasan, atau isi hati) seseorang kepada orang lain dengan dipahami oleh

orang lain. Berkomunikasi secara lisan termasuk kedalam fase bahasa

ekspresif. Hal ini sesuai dengan pendapat Wiyani (2014:111) bahwa

bahasa ekspresif secara bahasa berarti mampu mengungkapkan ekspresi,

maksud, gagasan, penolakan serta perasaan kepada orang lain. Anak-anak

dapat berbicara sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa, dapat memahami

kosakata yang didengarkan dalam percakapan yang umum dikenal.

Anak-anak belajar berbahasa, sebagaimana mereka memperoleh

pengetahuan lainnya, yakni melalui pengalaman.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan kemampuan

berkomunikasi secara lisan merupakan kemampuan seseorang

menyampaikan gagasan yang digunakan untuk mengekspresikan dan

mengkomunikasikan keinginan, pikiran, perasaan, pendapat, penolakan

kepada orang lain dengan tujuan lawan bicara dapat mengerti maksud

yang disampaikan. Dengan demikian kemampuan berkomunikasi secara

lisan sangat berperan penting dalam menyiapkan anak untuk dapat
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berkomunikasi dengan baik kepada orang disekitarnya maka perlu adanya

stimulus yang diberikan agar dapat berkembang secara optimal sesuai

dengan tahapan usia anak.

B. Bermain Bagi Anak Usia Dini

Bermain merupakan aktivitas yang sangat penting bagi pertumbuhan dan

perkembangan anak. Bermain harus dilakukan atas inisiatif anak dan atas

keputusan anak itu sendiri, agar anak berminat untuk melakukan aktivitas

bermain guru harus mempersiapkan permainan yang menyenangkan dan

terdapat kemampuan yang ingin dicapai anak. Bermain bisik berantai bisa

dijadikan salah satu cara untuk menciptakan aktivitas yang bisa menarik

perhatian anak agar mau melakukan bermain di dalam atau di luar kelas.

Untuk mengaplikasikan bermain bisik berantai anak maka perlu dipahami

tentang pengertian bermain, manfaat bermain, teori bermain dalam

mengembangkan kemampuan berbahasa, permainan bahasa, dan bermain

bisik berantai bagi anak usia dini.

1. Pengertian Bermain

Bermain merupakan dunia anak. Anak menggali pengetahuannya melalui

bermain. Bermain merupakan kebutuhan esensial bagi anak, dan anak

tidak bisa terlepas dari kegiatan bermain. Berikut ini adalah pendapat para

ahli tentang bermain.

Teori Singer oleh Jerome Singer dalam Mutiah (2012:107) mengatakan

bahwa bermain memberikan suatu cara bagi anak untuk masuknya
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perangsangan (stimulus), baik dari luar maupun dari dalam yaitu aktivitas

otak yang konstan memainkan kembali dan merekam pengalaman.

Sedangkan Fadlillah dkk (2014:25) mengemukakan bahwa bermain adalah

aktivitas yang membuat hati seseorang anak menjadi senang, nyaman dan

bersemangat. Hal senada dikemukakan oleh Bruner dalam Jamaris

(2004:115) yang memandang bahwa bermain mendorong anak melakukan

berbagai kegiatan dalam memecahkan berbagai masalah melalui

penemuan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Mutiah (2012:92) bahwa

bermain bagi anak adalah eksplorasi, eksperimen, peniruan (imitation) dan

penyesuaian (adaptasi). Anak-anak belajar melalui permainan mereka,

pengalaman bermain yang menyenangkan dan dukungan orang dewasa

membantu anak berkembang secara optimal.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bermain

merupakan aktivitas yang menyenangkan anak dan dapat digunakan untuk

menstimulus keterampilan dan kemampuan pada anak usia dini. Dalam

bermain, anak membangun pengetahuannya sendiri tentang konsep

lingkungan yang ada didekatnya sehingga seluruh perkembangan anak

dapat distimulus dengan optimal.

2. Manfaat Bermain

Bermain bukan hanya sekedar hal yang membuat anak senang, tetapi

bermain sangat penting dan bermanfaat, melalui bermain anak akan

menunjukkan bakat yang dimilikinya sehingga dalam bermain dapat

memberikan manfaat untuk tumbuh kembang anak.
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Yus (2011:135) berpendapat bahwa bermain merupakan suatu aktivitas

yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik,

intelektual, sosial, bahasa, moral, dan emosional. Sedangkan Mulyasa

(2012:166) berpendapat bahwa manfaat bermain bagi anak usia dini

adalah dapat mempelajari dari belajar banyak hal, dapat mengenal aturan,

bersosialisasi, menempatkan diri, menata emosi, toleransi, kerjasama,

mengembangkan kecerdasaan mental, spiritual, bahasa dan keterampilan

motorik anak usia dini.

Bermain merupakan pengalaman belajar yang berguna dan bermanfaat

karena anak akan memperoleh pengalaman dan dapat mengembangkan

berbagai macam aspek perkembangan. Banyak manfaat yang dipetik dari

kegiatan bermain. Selanjutnya Fadlillah dkk (2014:34) berpendapat bahwa

manfaat bermain adalah sebagai perkembangan fisik, sebagai dorongan

agar anak dapat berkomunikasi dan sebagai sumber belajar.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan manfaat bermain

memberi kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, memecahkan

masalah, bereksperimen, mengenal aturan, dan berinteraksi dalam kegiatan

belajar. Bermain berfungsi sebagai sarana untuk melatih anak dalam

mempersiapkan kehidupan bermasyarakat, dengan bermain anak terlibat

langsung dengan orang-orang yang ada disekitarnya. Selanjutnya dengan

bermain juga seluruh aspek perkembangan anak yaitu moral agama, fisik

motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan apresiasi terhadap seni

dapat terstimulus.
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3. Teori Bermain Dalam Mengembangkan Kemampuan Berbahasa

Suatu penelitian perlu didukung oleh teori sebagai dasar rujukan agar

dapat terarah dengan baik, pada bagian ini peneliti akan membahas tentang

teori bermain yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa pada anak

usia dini. Istilah multiple intelligences atau kecerdasan ganda dicetuskan

oleh Gardner, seorang pemimpin Project Zero Harvard University pada

1983. Gardner dalam Musfiroh (2005:49) mengemukakan bahwa :

Kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau
menciptakan sesuatu yang bernilai dalam suatu budaya. Setiap kecerdasan
didasarkan pada potensi biologis, yang kemudian diekspresikan sebagai
hasil faktor-faktor genetik dan lingkungan yang saling mempengaruhi.
Kecerdasan tidak pernah dijumpai dalam bentuk murni. Sebaliknya
kecerdasan tertanam dalam berbagai sistem simbol, seperti bahasa,
gambar, peta, notasi musik, simbol matematika.

Teori multiple intelligences merupakan teori yang menggambarkan dan

menjelaskan tentang berbagai kecerdasan yang memungkinkan untuk

dimiliki oleh seorang anak. Gardner dalam Musfiroh (2005:53) telah

menetapkan sembilan kecerdasan yaitu :

Kecerdasan verbal-linguistik (cerdas kata-kata), logika-matematika
(cerdas angka), visual-spasial (cerdas gambar), gerak-kinestetik (cerdas
tubuh), musikal (cerdas musik), intrapersonal (cerdas diri), interpersonal
(cerdas antarorang), naturalis (cerdas alam), dan eksistensialis (cerdas
hakikat).

Kesembilan kecerdasan tersebut dapat distimulus apabila seseorang

melakukan kegiatan langsung yang memungkinkan mereka memanfaatkan

setiap kecerdasan. Pada anak-anak, kegiatan langsung itu harus mereka

sukai dan memungkinkan mereka terlibat aktif di dalamnya. Bermain

merupakan alternatif yang paling tepat. Musfiroh (2005:53) mengatakan

bahwa ada kataiannya antara bermain dan kecerdasan. Bermain dapat



22

mengasah kesembilan kecerdasan yang terdapat di teori multiple

intelligences. Kegiatan bermain yang dilakukan dapat merangsang anak

memanfaatkan berbagai kecerdasan sekaligus. Melalui bermain inilah anak

akan melakukan eksperimen, eksplorasi yang berarti akan menumbuhkan

intelektual mereka.

Salah satu kecerdasaran anak yang didasarkan pada teori multiple

intelligences adalah kecerdasarn verbal-linguistik (cerdas kata-kata).

Dimana cerdas kata – kata adalah kemampuan untuk menggunakan kata-

kata secara efektif, baik secara lisan maupun secara tulisan. Kecerdasan ini

mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, intonasi

dari kata yang diucapkan, kemampuan untuk mengerti kekuatan kata dan

menyampaikan informasi. Seorang anak yang cerdas dalam verbal-

linguistik memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan yang baik dan

efektif. Gardner dalam Musfiroh (2005:60) berpendapat bahwa :

kecerdasan linguistik meledak pada awal masa kanak-kanak dan tetap
bertahap hingga usia lanjut. Kaitannya dengan sistem neurologis,
kecerdasan ini terletak pada otak bagian kiri dan lobus bagian depan.
Kecerdasan linguistik dilambangkan dengan kata-kata, baik lisan maupun
tulisan.

Sehingga hal ini memudahkan anak untuk menangkap setiap stimulus

yang diberikan. Anak-anak yang cerdas dalam bahasa menyukai kegiatan

bermain yang memfasilitasi kebutuhan mereka untuk berbicara,

bernegosiasi, dan mengekspresikan perasaan melalui kata-kata. Mereka

juga menikmati permainan yang berkaitan dengan huruf dan kegiatan

bermain lain yang melibatkan bahasa, baik lisan ataupun tulis. Gardner

dalam Musfiroh (2005:59) mengatakan bahwa cara belajar terbaik bagi



23

anak-anak yang cerdas dalam verbal-linguistik adalah dengan cara

mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Oleh sebab itu sebagai

pendidik guru harus menstimulus anak dengan permainan yang tepat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teori multiple

intelligences adalah teori yang menggambarkan dan menjelaskan tentang

sembilan kecerdasan yang memungkinkan untuk dimiliki oleh seorang

anak. Kesembilan kecerdasan tersebut dapat distimulus apabila seseorang

melakukan kegiatan langsung yang memungkinkan mereka memanfaatkan

setiap kecerdasan yaitu melalui bermain. Salah satu kecerdasaran anak

yang didasarkan pada teori multiple intelligences adalah kecerdasan

verbal-linguistik. Dimana Kecerdasan verbal-linguistik berkaitan erat

dengan kata-kata, baik lisan maupun tulis beserta dengan aturan-

aturannya. Seorang anak yang cerdas dalam verbal linguistik memiliki

kemampuan berkomunikasi secara lisan yang baik dan efektif.

Cara menstimulus kecerdasan verbal-linguistik adalah melalui bermain.

Jadi jelas bahwa melalui bermain yang dapat memfasilitasi kebutuhan

anak untuk berbicara, bernegosiasi, dan mengekspresikan perasaan melalui

kata-kata salah satunya adalah bermain bisik berantai. Dimana di dalam

permainan ini anak dapat secara langsung mengucapkan, mendengarkan,

dan melihat tulisan. Oleh sebab itu dengan bermain bisik berantai dapat

menstimulus kecerdasan verbal-linguistik terutama kemampuan anak

untuk berkomunikasi secara lisan. Stimulus tersebut sangat penting, karena
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kecerdasan ini sangat diperlukan dalam hampir semua bidang kehidupan.

Tidak ada satu profesi yang dapat dilepaskan dari pemanfaatan dan peran

bahasa dalam berbagai variansi bentuknya.

4. Permainan Bahasa

Permainan bahasa merupakan media baru yang dimanfaatkan dalam

program pembelajaran bahasa terutama bahasa bagi anak usia dini.

Permainan bahasa merupakan permainan untuk memperoleh kesenangan

dan untuk melatih keterampilan berbahasa bagi anak. Apabila suatu

permainan menimbulkan kesenangan tetapi tidak memperoleh

keterampilan berbahasa tertentu, maka permainan tersebut bukan

permainan bahasa begitupun sebaliknya.

Soeparno (1980:60) berpendapat bahwa tujuan permainan bahasa untuk
memperoleh kegembiraan dan memperoleh keterampilan tertentu dalam
bidang kebahasaan. Apabila ada jenis permainan namun tidak ada
keterampilan kebahasaan yang dilatihkan, maka permainan tersebut
bukanlah permainan bahasa.

Sedangkan Nurbiana (2009:9.17) berpendapat bahwa melalui permainan
bahasa anak dengan teman-teman sebayanya akan berkomunikasi, pada
mulanya melalui bahasa tubuh, tapi dengan meningkatnya usia dan
bertambahnya perbendaharaan kata, ia akan lebih banyak menggunakan
bahasa lisan.

Anak akan belajar kata-kata baru sehingga memperkaya perkembangan

bahasanya serta lebih terampil serta luwes. Semua ini dapat diperoleh anak

melalui permainan bahasa, dimana anak akan dapat menyusun

kemampuan bahasanya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan permainan bahasa adalah

mempelajari bahasa melalui permainan yang disukai anak sehingga dapat
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memperkaya perkembangan bahasanya. Permainan bahasa bukan

merupakan aktivitas tambahan untuk bergembira semata, tetapi permainan

ini dapat digolongkan dalam pembelajaran yang bertujuan memberikan

kesempatan kepada anak melalui bermain untuk mengaplikasikan

kemampuan dalam berbahasa terutama kemampuan berkomunikasi secara

lisan.

5. Bermain Bisik Berantai

Bermain bisik berantai merupakan salah satu permainan bahasa yang dapat

membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan pada

anak usia dini. Mardiyatmo (2010:60) berpendapat bahwa bermain bisik

berantai adalah bentuk aktivitas permainan bahasa untuk menerjemahkan

pengalaman ke dalam pesan yang dibisikkan. Dalam permainan ini anak

secara langsung bermain membisikkan pesan kepada temannya. Bermain

bisik berantai tidak hanya menyenangkan saja bagi anak tetapi banyak

manfaat yang dapat diperoleh. Nisak (2011:41) mengemukakan

pendapatnya tentang manfaat bermain bisik berantai yakni:

a. Menjadikan anak senang berada di dalam kelas.
b. Mengajari anak agar lebih teliti.
c. Mengajari anak supaya cepat tanggap dalam menghadapi sesuatu.
d. Belajar berkomunikasi secara lisan yang tepat dan benar.
e. Menambah perbendaharaan kata.

Hal senada juga dikemukakan oleh Mardiyatmo (2010:60) berpendapat

bahwa manfaat bermain bisik berantai adalah peserta dapat memahami

terjadinya penyimpangan dalam berkomunikasi. Dengan menghindari



26

kesalahan-kesalahan miskomunikasi seperti dalam permainan ini peserta

diharapkan mampu berkomunikasi secara lebih baik.

Setelah mengetahui manfaat bermain bisik berantai adapun langkah-

langkah dalam bermain bisik berantai yang perlu diketahui agar

pembelajaran dalam bermain bisik berantai dapat berjalan secara efektif

dan efesien. Mardiyatmo (2010:60) berpendapat bahwa langkah-langkah

bermain bisik berantai adalah sebagai berikut :

a. Guru mengumpulkan anak-anak untuk diberikan pengarahan dan
aturan-aturan serta tata tertib dalam bermain.

b. Guru menyiapkan teks berisikan kosakata atau kalimat sederhana yang
ingin disampaikan ke anak.

c. Anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok
terdiri dari 4-5 orang anak.

d. Mintalah setiap kelompok anak menentukan siapa yang berada
diurutan ke 1,2,3 dan seterusnya.

e. Sebelum permainan dimulai, mintalah setiap kelompok anak untuk
berhitung sehingga tiap anggota kelompok mengetahui nomor
urutannya.

f. Guru memperlihatkan secarik kertas yang berisi pesan tadi kepada
anak urutan pertama pada masing-masing kelompok. Guru juga bisa
membisikkan kosakata atau kalimat tersebut ke anak yang berada
diurutan pertama.

g. Mintalah setiap anak diurutan pertama untuk membisikkaan pesan tadi
kepada anggota kelompok nomor 2, setelah itu nomor 2 diminta
membisikkan ke peserta nomor 3, dan begitu seterusnya sampai
kepeserta terakhir.

h. Mintalah peserta nomor terakhir untuk menuliskan isi pesan tersebut.
i. Lalu guru membacakan isi pesan yang benar kepada masing-masing

kelompok.
j. Kelompok yang tercepat dan benar maka dialah yang menjadi

pemenangnya.

Guru dapat memodifikasi bermain bisik berantai ini sehingga kegiatan

yang dilakukan menjadi lebih menyenangkan bagi anak. Oleh sebab itu

maka manfaat dan langkah-langkah bermain bisik berantai dapat diketahui
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oleh para pendidik agar pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang

diharapkan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bermain bisik berantai

merupakan salah satu permainan bahasa untuk menerjemahkan

pengalaman ke dalam pesan yang dibisikkan ke orang lain, dalam bermain

bisik berantai anak secara langsung bermain membisikkan pesan terhadap

temannya sesuai dengan tema yang sedang dipelajari. Melalui bermain

bisik berantai anak dapat secara langsung terlibat dalam bermain bisik

berantai dan secara langsung juga terlibat dalam menyampaikan pesan

sehingga kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak usia dini

dapat berkembang.

C. Kerangka Pikir

Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan sesuatu kepada

orang lain yang berada disekelilingnya. Salah satu kemampuan berbahasa

yaitu kemampuan berkomunikasi secara lisan. Kemampuan berkomunikasi

secara lisan adalah kemampuan seseorang menyampaikan gagasan yang

digunakan untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan keinginan,

pikiran, perasaan, pendapat, penolakan kepada orang lain dengan tujuan

lawan bicara dapat mengerti maksud yang disampaikan.

Pada umumnya dalam proses belajar pembelajaran guru lebih aktif

bertindak dalam memberi informasi anak tidak dilibatkan dalam

berkomunikasi tetapi anak hanya menerima informasi dengan cara

menyimak dan mendengarkan, sehingga anak cenderung tidak aktif dan
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merasa bosan. Anak tidak diberi kesempatan dalam mengungkapkan

pikiran dan perasaannya, terlihat ketika anak ditanya, anak malah

menunjuk temannya bukan ingin menjawab begitupula ketika anak

diminta untuk bertanya. Selanjutnya saat diberikan gambar anak diberi

kesempatan untuk memberikan informasi tentang gambar. Informasi yang

diberikan tersebut belum lengkap hanya sebagian anak yang memberikan

informasi dengan lengkap. Sehingga kemampuan berkomunikasi secara

lisan anak belum berkembang secara optimal. Upaya guru dalam

mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan anak yaitu

dengan menciptakan suasana belajar yang membuat anak bebas dari

tekanan dan mampu mencapai tujuan dalam proses belajar dan

pembelajaran tersebut. Kemampuan berkomunikasi secara lisan anak dapat

distimulus apabila seseorang melakukan kegiatan langsung.

Kegiatan langsung yang dilakukan harus anak sukai dan memungkinkan

anak terlibat aktif di dalamnya. Bermain merupakan alternatif yang paling

tepat. Salah satu kegiatan bermain anak adalah bermain bisik berantai,

bermain bisik berantai ini merupakan salah satu permainan bahasa untuk

menerjemahkan pengalaman ke dalam pesan yang dibisikkan ke orang

lain, dalam bermain bisik berantai anak secara langsung bermain

membisikkan pesan terhadap temannya sesuai dengan tema yang sedang

dipelajari. Dengan bermain bisik berantai anak diberi kesempatan untuk

bertanya kepada temannya apabila yang ia dengar kurang jelas, anak dapat

menjawab tentang apa yang telah ia dengar dan anak dapat menyampaikan

pesan yang telah ia dengar.
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Dengan demikian bermain bisik berantai dapat dilakukan dalam proses

belajar dan pembelajaran mengacu dengan indikator percapaian

perkembangan anak yang sesuai dengan tahapan usianya. Isi pesan yang

dibisikkan pun disesuaikan dengan kemampuan berkomunikasi secara

lisan pada anak usia dini. Sehingga penerapan bermain bisik berantai dapat

mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak

kelompok B sesuai dengan Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

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

diajukan dalam penelitian ini adalah :

Terdapat hubungan yang kuat antara bermain bisik berantai dengan

kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak kelompok B di PAUD

Uswatun Hasanah Menako Bandar Lampung.

Kemampuan Berkomunikasi
Secara Lisan (Y)

Bermain Bisik Berantai (X)



30

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data

korelasional. Analisis data korelasional adalah suatu bentuk analisis data

dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan suatu

variabel dengan variabel lainnya (Syaodih 2007:56). Hubungan tersebut

dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian terdiri dari dua tahapan, yaitu prapenelitian dan tahap

pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari setiap penelitian

tersebut adalah :

1. Penelitian pendahuluan, terdiri dari langkah-langkah berikut :

a. Membuat surat izin penelitian ke sekolah tempat dilakukannya

penelitian.

b. Observasi ke sekolah tempat dilakukan penelitian untuk

mengumpulkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti.

c. Menetapkan sampel penelitian.
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2. Tahap Perencanaan

a. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana

Kegiatan Harian (RKH).

b. Membuat instrumen evaluasi yaitu berupa lembar observasi.

3. Tahap Pelaksanaan

a. Melaksanakan penelitian sesuai dengan Rencana Kegiatan Harian

(RKH) yang telah disusun.

b. Tahap uji coba instrumen.

c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data.

d. Membuat laporan hasil penelitian.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Uswatun Hasanah Menako Bandar

Lampung yang beralamatkan di Jalan Mayjen Sutoyo No.36, Kelurahan

Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

Penelitian dilaksanakan pada semester genap Tahun ajaran 2015-2016.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpunan/sekelompok objek

yang menjadi sasaran penelitian. Populasi merupakan keseluruhan objek

yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai,

peristiwa, sikap hidup dan sebagainya (Bungin dalam Siregar, 2014:56).

Pada penelitian ini mengambil populasi siswa PAUD Uswatun Hasanah

Menako Bandar Lampung Kelompok B Tahun ajaran 2015-2016 yang
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berjumlah 24 anak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini

menggunakan total sampling, dimana semua anggota populasi dijadikan

sebagai anggota sampel. Karena jumlah populasi relatif kecil hanya

berjumlah 24 anak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai

untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data tersebut antara

teknik observasi dan teknik dokumentasi.

1. Observasi

Observasi (Sugiyono,2010:203-204) merupakan suatu teknik

mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap

kegiatan yang sedang berlangsung. Penelitian ini menggunakan teknik

observasi partisipatif dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data

penelitian (Sugiyono, 2011:301).

Melalui teknik observasi partisipatif peneliti terlibat dalam bermain

bisik berantai karena peneliti ingin mengetahui secara langsung

hubungan antara bermain bisik berantai dengan kemampuan

berkomunikasi secara lisan. Teknik observasi juga dilakukan dengan

cara terstruktur yaitu peneliti menggunakan instrumen penelitian yang

menjadi lembar panduan observasi dalam bentuk ceklist, dimana

lembar panduan observasi tersebut telah diuji menggunakan uji
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validitas isi. Dari hasil teknik observasi akan memperoleh data tentang

bagaimana proses kegiatan berlangsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu

(Sugiono,2011:326). Teknik dokumentasi bisa berbentuk tulisan

seperti catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan, bisa

berbentuk gambar seperti foto. Teknik dokumentasi yang digunakan

dalam penelitian untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter

seperti identitas sekolah, struktur organisasi sekolah, visi dan misi

sekolah. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer

tentang subjek yang diteliti.

F. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Bermain Bisik Berantai (X)

Definisi konseptual bermain bisik berantai (variabel X) adalah salah

satu permainan bahasa untuk menerjemahkan pengalaman ke dalam

pesan yang dibisikkan ke orang lain, dalam bermain bisik berantai

anak secara langsung bermain membisikkan pesan terhadap temannya

sesuai dengan tema yang sedang dipelajari.

Adapun definisi operasional variabel bermain bisik berantai adalah

suatu kegiatan bermain dengan cara anak membisikkan pesan secara

langsung kepada oranglain sehingga oranglain mengerti pesan yang
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telah disampaikannya dan dapat menyampaikannya kembali. Adapun

indikatornya meliputi :

a. Aktivitas anak dalam mendengarkan pesan

b. Aktivitas anak dalam menerima pesan

c. Aktivitas anak dalam menyampaikan pesan

2. Kemampuan Berkomunikasi Secara Lisan (Y)

Definisi konseptual kemampuan berkomunikasi secara lisan (variabel

Y) adalah kemampuan seseorang menyampaikan gagasan yang

digunakan untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan

keinginan, pikiran, perasaan, pendapat, penolakan kepada orang lain

dengan tujuan lawan bicara dapat mengerti maksud yang disampaikan.

Adapun definisi operasional variabel kemampuan berkomunikasi

secara lisan adalah kemampuan mengungkapkan bahasa secara lisan

yang digunakan untuk menyatakan pendapat, pikiran dan memberikan

informasi tentang objek, peristiwa kepada orang lain dengan tujuan

lawan bicara dapat mengerti maksud yang disampaikan. Adapun

indikatornya meliputi :

a. Bertanya kepada teman sebaya

b. Menjawab pertanyaan dari teman sebaya

c. Memberikan informasi tentang objek yang dilihat

d. Memberikan informasi tentang peristiwa yang dialami
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G. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Tabel 1

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Bermain Bisik Berantai (X)

Variabel Indikator
Bermain bisik berantai Aktivitas anak dalam mendengarkan pesan

Aktivitas anak dalam menerima pesan
Aktivitas anak dalam menyampaikan pesan

Tabel 2

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kemampuan Berkomunikasi Secara
Lisan (Y)

Variabel Indikator
Kemampuan
Berkomunikasi
Secara Lisan

Bertanya kepada teman sebaya
Menjawab pertanyaan dari teman sebaya
Memberikan informasi tentang objek yang dilihat
Memberikan informasi tentang peristiwa yang dialami

H. Uji Validitas Instrumen

Suatu instrumen dikatakan valid atau memiliki validitas bila instrumen

tersebut benar-benar mengukur aspek atau segi yang akan diukur

(Syaodih,2007:228). Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan uji content validity (validitas isi), untuk pengujian

validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen

dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Rancangan yang telah

ditetapkan yaitu terdapat pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang

tertuang dalam UU No. 137 tahun 2014 lingkup perkembangan bahasa

anak usia 5-6 tahun. Instrumen penelitian tersebut selanjutnya diuji oleh

para ahli, yang dalam penelitian ini instrumen divalidasi oleh dosen FKIP
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PG-PAUD yaitu ibu Gian Fitria Anggraini, M.Pd, ibu Nia Fatmawati,

M.Pd, dan ibu Devi Nawangsari, M.Pd.

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan meliputi analisis

tabel dan analisis uji hipotesis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan

sebagai berikut :

1. Analisis Tabel

Analisis data tentang bermain bisik berantai (variabel X) yang

diperoleh dibuat menjadi 2 kriteria yaitu (Ya) diberi skor 1 sedangkan

(Tidak) diberi skor 0. Kemudian dikonversikan menjadi persen. Hasil

perhitungan tersebut dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu sangat

aktif (SA), aktif (A), cukup aktif (CA), kurang aktif (KA) yang

ditafsirkan menggunakan rumus interval, dengan rumus sebagai

berikut :

Sumber Hadi (2006:178)

Keterangan:
i : Interval
NT : Nilai tertinggi
NR : Nilai terendah
K : Kategori

Adapun analisis data tentang kemampuan berkomunikasi secara lisan

(variabel Y) yang diperoleh adalah Sangat Sering, Sering, Kadang-

Kadang, dan Rendah. Hasil analisis tersebut dikonversikan menjadi 4

= ( − )̇
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kriteria. Adapun tabel tolak ukur kriteria tingkat kemampuan

berkomunikasi secara lisan sebagai berikut :

Tabel  3 Tolak Ukur Kriteria Tingkat Kemampuan Berkomunikasi
Secara Lisan

Kategori Kriteria Interval Nilai
BSB Jika sudah 1 – 4 indikator yang nampak

berada pada kategori sangat sering
76,00 – 100,00

BSH Jika sudah 1 – 4 indikator yang nampak
berada pada kategori sering

51,00 – 75,00

MB Jika baru 1 – 4 indikator yang nampak
berada pada kategori kadang-kadang

26,00 – 50,00

BB Jika semua indikator yang nampak baru
berada pada kategori rendah

0,00 – 25,00

Sumber : adopsi dari Depdiknas (2014:25)

2. Analisis Uji Hipotesis

Hipotesis asosiatif yang dirumuskan peneliti merupakan hipotesis yang

dibuat untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat

hubungan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis

korelasi spearman rank untuk menguji hipotesis yang sudah

dirumuskan sebelumnya. Teknik tersebut digunakan untuk menguji

hubungan antara kedua variabel yaitu variabel X bermain bisik

berantai dengan variabel Y kemampuan berkomunikasi secara lisan,

dengan rumus sebagai berikut :

ρ = 1 − 6 ∑( − 1)
Sumber : Sugiyono (2011 : 245)

Keterangan :
ρ        = Koefisien spearman rank
bi = Selisih peringkat setiap data
6 & 1 = Bilangan Konstan
n        = Jumlah data



38

Berdasarkan hasil perhitungan dengan korelasi spearman rank, maka

dapat diketahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau

tidak.

Ha : Terdapat hubungan yang kuat antara bermain bisik berantai

dengan kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak kelompok B

di PAUD Uswatun Hasanah Menako Bandar Lampung.

Ho : Tidak terdapat hubungan yang kuat antara bermain bisik berantai

dengan kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak kelompok B

di PAUD Uswatun Hasanah Menako Bandar Lampung.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara

bermain bisik berantai dengan kemampuan berkomunikasi secara lisan

pada anak usia dini, digunakan pedoman Interpretasi Koefisien

Korelasi sebagai berikut :

Tabel 4 Pedoman 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 – 0,1000 Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2013:257)

Selanjutnya untuk mengetahui korelasi dua variabel menghasilkan

variansi bersama dapat diketahui melalui besarnya koefisien

determinasi, sebagai berikut :
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Sumber : Sugiyono (2011:246)

Keterangan :

r        = Hasil korelasi

Koefisien Determinasi = r2 x 100%
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan,

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan sangat

kuat antara bermain bisik berantai dengan kemampuan berkomunikasi

secara lisan pada anak kelompok B di PAUD Uswatun Hasanah Menako

Bandar Lampung. Hal ini dibuktikan juga dari hasil analisis data dengan

menggunakan korelasi spearman rank sebesar 0,87 yang bernilai positif

dan sesuai dengan tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi termasuk

kedalam tingkat keeratan sangat kuat. Hasil perhitungan menggunakan

koefisien determinasi diperoleh hasil 75,69%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak yang terlibat dalam

bermain bisik berantai maka kemampuan berkomunikasi secara lisannya

dapat berkembang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti

mengemukakan saran sebagai berikut :
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1. Bagi guru dapat memfasilitasi anak untuk bermain bisik berantai

dalam kegiatan pembelajaran di PAUD karena dapat meningkatkan

kemampuan berkomunikasi secara lisan.

2. Bagi kepala sekolah hendaknya memperbaiki pembelajaran yang

dilakukan guru agar menjadi efektif dan efesien sehingga kualitas

pembelajaran dan hasil belajar anak meningkat.

3. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini

sebagai acuan agar dapat menyusun penelitian yang lebih baik lagi dan

dapat mencoba menggunakan jenis permainan lain dalam

meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara lisan.
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