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ABSTRACT

THE INFLUENCES OF SHOW AND TELL PLAYING TO ORAL
COMMUNICATION ABILITIES OF EARLY CHILDHOOD GROUP B IN
MITRA TERPADU EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN NATAR OF

SOUTH LAMPUNG

By:

Sri Nur Rahmawati Intan Pertiwi

The background of this research was the oral communication abilities that
undeveloped in early childhood group B Mitra Terpadu early childhood education
in Natar of South Lampung. The objective of this research was to find out the
differences between teacher centered learning and learning through show and tell
playing to oral communication abilities and to find out the influences of show and
tell playing to oral communication abilities of early childhood. This was a pre-
experimental research with intact-group comparison design. Population and
sample in this research were 30 children aged 5-6 years old. Data were collected
with observations and documentation. Data were analyzed by using t-test and
simple linear regression test. The results showed there were differences between
teacher centered learning and show and tell playing to oral communication
abilities of early childhood and there were influences of show and tell playing to
oral communication abilities of early childhood.

Keywords: early childhood, oral communication abilities, show and tell
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ABSTRAK

PENGARUH BERMAIN SHOW AND TELL TERHADAP KEMAMPUAN
BERKOMUNIKASI LISAN ANAK USIA DINI KELOMPOK B DI PAUD

MITRA TERPADU NATAR LAMPUNG SELATAN

Oleh:

Sri Nur Rahmawati Intan Pertiwi

Latar belakang penelitian ini adalah belum berkembangnya kemampuan
berkomunikasi lisan pada anak usia dini kelompok B di PAUD Mitra Terpadu
Natar Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan
antara pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran melalui bermain
show and tell terhadap kemampuan berkomunikasi lisan dan untuk mengetahui
pengaruh bermain show and tell terhadap kemampuan berkomunikasi lisan pada
anak usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental dengan
desain intact-group comparison. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah
30 anak yang berusia 5-6 tahun. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji-t dan uji regresi linier
sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan antara pembelajaran
yang berpusat pada guru dan pembelajaran dengan bermain show and tell terhadap
kemampuan berkomunikasi lisan dan ada pengaruh dari bermain show and tell
terhadap kemampuan berkomunikasi lisan pada anak usia dini.

Kata kunci: anak usia dini, kemampuan berkomunikasi lisan, show and tell
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu upaya dalam  mengembangkan kemampuan yang

ada di dalam diri manusia dengan cara mengarahkan dan membimbing

perkembangan kearah yang lebih baik sesuai dengan situasi serta harapan

yang diinginkan sebagai sarana dalam mempersiapkan diri dikehidupan yang

akan mendatang. Ada berbagai tingkatan pendidikan salah satunya pendidikan

pada tingkat yang paling dasar yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan

anak usia dini merupakan jenjang pendidikan yang bersifat fundamental yaitu

pendidikan yang mampu membentuk kerangka dasar pengetahuan, sikap dan

keterampilan yang dimiliki anak.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dinyatakan bahwa: “Pendidikan anak usia dini memegang peranan

yang sangat penting terhadap tumbuh kembang anak, melalui rangsangan

pendidikan akan membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan

rohani agar anak dapat memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih

lanjut”.

Anak usia dini berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat

pesat. Sehingga pada masa tersebut anak akan mengalami perubahan-
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perubahan baik secara jasmani maupun rohani. Perkembangan merupakan

suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yaitu bertambahnya kualitas

atau kuantitas sesuatu. Perkembangan bersifat kumulatif yang artinya

perkembangan yang terdahulu merupakan dasar bagi perkembangan yang

selanjutnya. Perkembangan pada anak usia dini merupakan perkembangan

yang dalam prosesnya memerlukan banyak stimulus karena anak usia dini

berada dalam masa keemasan yaitu masa di mana anak dapat berkembang

dengan sangat pesat maka penting bagi anak usia dini untuk dipenuhi

kebutuhannya berupa kebutuhan fisik dan psikologis. Kebutuhan anak usia

dini salah satunya adalah kebutuhan atas pendidikan.

Adapun tujuan pendidikan anak usia dini sebagaimana yang tertuang dalam

Permendiknas No. 137 tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia

Dini bahwa: “Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Pendidikan anak usia dini merupakan suatu jenjang pendidikan yang di

peruntukan bagi anak yang berusia nol sampai enam tahun, di mana

pendidikan ini sangatlah penting bagi perkembangan jasmani dan rohani anak

usia dini. Hal ini dikarenakan melalui program pendidikan ini dilakukan

perencanaan, penyelenggaraan serta penilaian yang dilaksanakan dengan baik

dan terkendali. Pendidikan dilakukan melalui pemberian rangsangan yang

dapat menimbulkan potensi dan bakat anak sehingga membantu pertumbuhan

dan perkembangan jasmani dan rohani anak usia dini. Selain itu dalam
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pendidikan anak usia dini anak juga dipersiapkan untuk memasuki tingkatan

pendidikan yang lebih tinggi.

Perkembangan anak usia dini dibagi menjadi beberapa aspek perkembangan.

Mengacu pada Permendiknas No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini terdapat enam aspek perkembangan yaitu nilai

agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.

Salah satu aspek yang sangat penting bagi anak usia dini adalah aspek

perkembangan bahasa, mengingat bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi

yang digunakan untuk berkomunikasi, baik berkomunikasi lisan, tulisan atau

isyarat. Sehingga melalui bahasa, seseorang bisa mengkomunikasikan baik

secara lisan maupun tulisan suatu pesan, ide atau gagasan pikiran kepada

pihak lain agar pihak penerima pesan memahami pesan yang disampaikan.

Atas dasar hal tersebut maka salah satu tujuan perkembangan bahasa anak usia

dini adalah agar anak bisa berkomunikasi lisan mengingat dengan

berkomunikasi lisan anak bisa menyampaikan pesan kepada penerima pesan

secara langsung.

Namun demikian belum semua anak bisa berkomunikasi lisan dengan baik.

Hal ini juga terjadi di PAUD Mitra Terpadu Natar Lampung Selatan pada

tahun pelajaran 2015/2016. Dari 30 anak hanya 33,33 % yang sudah bisa

berkomunikasi lisan dengan baik, selebihnya belum. Hal ini terlihat ketika

berbicara anak masih terbata-bata, belum bisa menjawab pertanyaan dengan

baik, dan ketika berbicara kalimat yang disampaikan sulit dipahami. Ini terjadi

karena perkembangan bahasa belum distimulasi dengan baik yakni
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pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru sehingga anak jarang

diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan bahasa melalui

kegiatan bermain.

Pembelajaran bagi anak usia dini seharusnya memberikan kesempatan dan

pengalaman belajar yang menyenangkan, pembelajaran yang dimaksud ialah

pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain. Bermain adalah suatu

cara penyajian materi dengan cara melakukan kegiatan yang mengandung

unsur pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan dan kecerdasan

anak dengan cara yang lebih baik dan menyenangkan, sehingga dalam

kegiatan pembelajaran anak tidak merasa bosan dan kesulitan. Bermain juga

memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuannya

secara langsung baik jasmani maupun rohani. Bermain merupakan kegiatan

yang memiliki banyak manfaat bagi anak usia dini salah satunya

mengembangkan kemampuan berkomunikasi lisan. Saat bermain anak

melakukan kegiatan berkomunikasi lisan secara langsung, sehingga anak di

latih untuk bertanya, menjawab pertanyaan, memahami kalimat dan

menceritakan kembali apa yang telah dilakukan dalam kegiatan bermain.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka diperolehlah identifikasi masalah

dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Anak belum bisa berkomunikasi secara lisan dengan baik.

2. Anak belum diberikan stimulasi dengan baik.
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3. Anak belum diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan

bahasa melalui kegiatan bermain.

4. Kegiatan yang dilakukan belum banyak memberikan kesempatan bagi

anak untuk mengembangkan kemampuan bahasa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas maka

penelitian dibatasi pada masalah kemampuan berkomunikasi lisan anak usia

dini yang belum berkembang secara optimal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah

diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan antara kemampuan berkomunikasi lisan dengan

pembelajaran yang berpusat pada guru dan kemampuan berkomunikasi

lisan dengan bermain show and tell pada anak usia dini kelompok B di

PAUD Mitra Terpadu Natar Lampung Selatan?

2. Apakah ada pengaruh bermain show and tell terhadap kemampuan

berkomunikasi lisan pada anak usia dini kelompok B di PAUD Mitra

Terpadu Natar Lampung Selatan?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perbedaan antara kemampuan berkomunikasi lisan dengan

pembelajaran yang berpusat pada guru dan kemampuan berkomunikasi

lisan dengan bermain show and tell pada anak usia dini kelompok B di

PAUD Mitra Terpadu Natar Lampung Selatan.

2. Mengetahui pengaruh bermain show and tell terhadap kemampuan

berkomunikasi lisan pada anak usia dini kelompok B di PAUD Mitra

Terpadu Natar Lampung Selatan.

F. Manfaat

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam

penelitian dengan pengembangan bahasa terutama dalam hal

berkomunikasi lisan.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi Guru

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru dalam rangka

meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas

melalui kegiatan bermain yang bermanfaat bagi anak.
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b. Bagi Sekolah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kepala

sekolah beserta guru sebagai penyelenggara pendidikan dalam upaya

meningkatan mutu pembelajaran terutama meningkatkan kemampuan

berkomunikasi lisan.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat memberikan masukan guna melakukan penelitian pendidikan,

terutama penelitian mengenai bermain Show and Tell dalam

mengembangkan kemampuan  berkomunikasi lisan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Anak Usia Dini

1. Pengertian Perkembangan

Perkembangan merupakan suatu perubahan yang dapat dilihat dari segi

fungsional bukan hanya dari segi material, maksudnya perkembangan

bukan hanya dilihat dari perubahan yang bentukya fisik tetapi dapat juga

dilihat dari perubahan fungsi dari sesuatu yang sifatnya rohaniah. Setiap

benda yang hidup pasti mengalami perkembangan, baik perkembangan

yang dapat dilihat perubahannya atau perkembangan yang tidak dapat

dilihat perubahannya.

Syamsu dalam Susanto (2011:19) mengemukakan bahwa: “perkembangan

adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme

menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya (maturation) yang

berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik

menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah)”.

Perkembangan yang dimaksud ialah perubahan yang terjadi pada suatu

makhluk hidup, di mana makhluk hidup tersebut sedang mengalami proses

peningkatan fungsi atau kegunaan pada tubuhnya. Perkembangan yang di

alami merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu tingkat kematangan.
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Perkembangan terjadi secara tersusun, berubah-ubah pada setiap

tingkatannya dan berkelanjutan, baik perubahan yang terlihat secara

langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Hal senada

dikemukakan oleh Hurlock (1994: 2) bahwa:

Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang
terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Ini
berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan beberapa
sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatan
kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari
banyak struktur dan fungsi yang kompleks.

Perkembangan di sini ialah perubahan-perubahan yang terjadi secara

bertingkat-tingkat yang memiliki perbedaan pada setiap tingkatannya.

Perkembangan merupakan akibat dari proses menuju suatu tingkat

kematangan. Perkembangan berjalan menuju arah yang lebih baik sebagai

hasil dari proses pencapaian tingkatan perkembangan yang lebih tinggi.

Selain itu perkembangan juga merupakan hasil dari pengalaman yang telah

dialami. Perkembangan bukan suatu pertambahan kuantitas tetapi kualitas

sesuatu. Perkembangan terjadi dalam suatu proses yang berkaitan satu

sama lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah suatu

perubahan yang terjadi pada mahkluk hidup dalam proses menuju suatu

tingkat kematangan. Perkembangan memiliki tingkatan dan susunan yang

berbeda-beda, berjalan kearah yang lebih baik, berkelanjutan, sebagai hasil

dari pencapaian tertinggi dan pengalaman yang dialami. Perkembangan

merupakan perubahan kualitas sesuatu yaitu penambahan fungsi atau
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kegunaan, baik yang dapat dilihat yaitu fisik maupun yang tidak dapat

dilihat yaitu rohaniah.

2. Aspek Perkembangan Anak Usia Dini

Pada masa awal kehidupannya anak berada pada masa yang di sebut masa

golden age yaitu masa dimana anak mengalami perkembangan yang

sangat pesat, perkembangan tersebut merupakan perkembangan yang

fundamental maksudnya perkembangan yang dijadikan dasar bagi

perkembangan pada aspek lainnya. Tertuang dalam Permendiknas No. 137

tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ada enam aspek

perkembangan pada anak usia dini yakni:

a. Aspek perkembangan nilai moral agama
b. Aspek perkembangan fisik motorik
c. Aspek perkembangan kognitif
d. Aspek perkembangan bahasa
e. Aspek perkembangan sosial emosional
f. Aspek perkembangan seni

Aspek perkembangan nilai moral agama, moral berasal dari kata Latin

yaitu mos (moris) yang berarti adat istiadat, kebiasaan atau peraturan nilai

dan tatacara hidup, dalam hal ini moral diartikan kemauan dalam

menerima dan melakukan peraturan, nilai dan prinsip moral. Sedangkan

nilai adalah aturan-aturan yang terkandung dalam suatu agama atau adat

yang harus ditaati. Pada anak usia dini aspek perkembangan nilai moral

agama di kembangkan agar kelak anak dapat hidup dengan baik dalam

masyarakat.
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Aspek perkembangan fisik motorik merupakan perkembangan yang dapat

diamati perubahannya secara langsung. Perkembangan fisik adalah

kemampuan anak dalam mengembangkan keterampilan fisik dan

mengeksplorasi lingkungannya tanpa bantuan orang lain, yang terbagi

kedalam perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Perkembangan

motorik halus merupakan kemampuan fisik yang berkaitan dengan

kemampuan untuk menggunakan tangan dalam berbagai kegiatan misalnya

menggambar, menggunting dan menempel. Sedangkan perkembangan

motorik kasar merupakan kemampuan fisik secara keseluruhan yaitu yang

berkaitan dengan fungsi dari koordinasi otot-otot tubuh.

Aspek perkembangan kognitif merupakan perkembangan fungsi-fungsi

kognitif secara kuantitatif yang berkembang berdasarkan perilaku individu

yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Perkembangan kognitif ini

sangat berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengembangkan fungsi

otak, misalnya berpikir dan memecahkan masalah.

Aspek perkembangan bahasa merupakan hasil pengolahan bahasa yang

diperoleh anak dari lingkungan keluarga, masyarakat juga lingkungan

teman sebaya. Perkembangan bahasa merupakan perkembangan yang

dapat berkembang seiring semakin kompleksnya lingkungan yang dimiliki

anak. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan rumah atau keluarga yang

terdiri dari orang tua adik dan kakak. Lingkungan masyarakat yaitu teman

atau tetangga. Lingkungan sekolah yaitu guru dan teman sebaya.
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Aspek perkembangan sosial dan emosional adalah pencapaian kematangan

dalam menjalin hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses

belajar menyesuaikan diri terhadap suatu kelompok sosial. Sedangkan

perkembangan emosional merupakan perkembangan yang terjadi pada

anak dalam segi emosi, perkembangan emosi mencakup perkembangan

kemampuan anak untuk mengenal dan mengatur emosi yang dimiliki.

Aspek perkembangan seni adalah aspek yang berkaitan dengan

kemampuan dalam mengekspresikan atau mewujudkan suatu gagasan

melalui bentuk karya seni misalnya gambar, drama dan nyanyian. Aspek

perkembangan ini dikembangkan agar anak mampu memunculkan

kreativitas sehingga anak mampu menciptakan dan memperindah suatu

karya seni.

3. Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini

a. Pengertian Bahasa

Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi, baik

komunikasi lisan, tulisan atau isyarat. Selain itu dengan bahasa

manusia juga dapat menyampaikan pendapat, pesan atau

mengungkapkan pemikiran yang dimiliki sehingga antar manusia

dapat memahami apa yang ingin disampaikan.

Haliday dalam Kurnia (2009: 86) mengemukakan bahwa: “anak usia

dini berada pada fase perkembangan bahasa ekspresif. Hal ini berarti

bahwa bahasa lisan sebagai bahasa ekspresif yaitu bahasa sebagai
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pemenuh kebutuhan anak dalam mengekpresikan keinginan, penolakan

dan perasaan menggunakan kata-kata, frase, kalimat berbicara dengan

jelas dan tenang”.

Pada fase ini anak mampu menjalin komunikasi untuk menyampaikan

pesan yang ingin disampaikannya kepada orang lain, dengan kata lain

bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan apa yang di inginkan dan

yang tidak diinginkan oleh anak.

Ada banyak ahli yang mengemukakan pengertian bahasa, salah

satunya Santrock (2008: 353) yang mengemukakan bahwa:“bahasa

adalah suatu bentuk komunikasi yang berbentuk lisan, tertulis atau

isyarat yang berdasarkan pada suatu sistem dari simbol-simbol. Bahasa

terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh masyarakat beserta aturan-

aturan untuk menyusun berbagai variasi dan mengkombinasinya”.

Bahasa merupakan suatu bentuk penyampaian pesan secara langsung

dalam bentuk berbicara, menjawab pertanyaan dan bertanya. Bahasa

juga diartikan sebagai bentuk komunikasi tulisan atau isyarat yaitu cara

penyampaian pesan menggunakan simbol-simbol yang dapat mewakili

bahasa. Selain itu bahasa juga tersusun dari kata-kata dan aturan dalam

penyusunannya yang dipegang teguh oleh suatu masyarakat.

Hal senada dikemukakan oleh Susanto (2011: 71) yang

mengemukakan bahwa: “bahasa adalah alat untuk berpikir,

mengekspresikan diri dan berkomunikasi. Keterampilan bahasa juga

penting dalam rangka pembentukan konsep, informasi dan pemecahan
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masalah. Melalui bahasa pula kita dapat memahami komunikasi

pikiran dan perasaan”.

Bahasa sebagai suatu alat dalam mengembangkan pemikiran. Bahasa

juga sebagai alat untuk mengekspresikan apa yang di rasakan dan alat

untuk menyampaikan sutau pesan atau gagasan. Bahasa memegang

peranan penting dalam upaya pembentukan konsep suatu, pemahaman

dan penyampaian suatu informasi dan dapat digunakan untuk

memecahan suatu masalah. Selain itu bahasa juga digunakan untuk

memahami suatu pemikiran dan perasaan.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahasa adalah suatu bentuk

komunikasi lisan, tulisan dan isyarat yang digunakan untuk

menyampaikan pesan dan mengekspresikan diri. Bahasa tersusun dari

kata-kata dan aturan bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

Selain itu bahasa juga memiliki peran penting dalam pemahaman dan

pemecahan masalah.

b. Aspek Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini

Perkembangan bahasa pada anak usia dini terjadi berdasarkan

beberapa aspek. Seorang anak yang telah memiliki aspek-aspek

tersebut bisa dikatakan telah mencapai perkembangan bahasa yang

baik. Menurut Jamaris (2014: 114) aspek-aspek yang berkaitan dengan

perkembangan bahasa anak dapat dibagi dalam tiga aspek yakni

kosakata, sintaksis, dan sematik.
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Kosakata atau pembendaharaan kata adalah kata-kata yang terdapat

pada suatu bahasa di mana kata tersebut diperoleh anak dari interaksi

dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan. Kata-kata tersebut

memiliki makna yang diperoleh anak secara alamiah sesuai dengan

pengalaman berkomunikasi yang telah dialami.

Sintaksis atau tata bahasa adalah aturan-aturan yang terdapat pada

suatu bahasa. Aturan-aturan ini membentuk suatu kalimat atau

ungkapan agar dapat di pahami. Pada anak usia dini sintaksis masih

berupa aturan tata bahasa yang sederhana belum berupa aturan tata

bahasa yang rumit.

Semantik adalah kemampuan anak dalam menggunakan kata-kata

sesuai dengan arti kata tersebut. Sehingga semantik membuat anak

dapat menggunakan kata sesuai dengan makna dan tujuan yang di

inginkan dalam menyampaikan pendapat, mengekspresikan diri dan

menolak sesuatu.

c. Tahap Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini

Tahap-tahap perkembangan bahasa anak secara umum dibagi ke dalam

beberapa rentang usia yang memiliki ciri dimasing-masing rentang

usianya. Guntur dalam Susanto (2011: 75) tahapan perkembangan

bahasa sebagai berikut:

1. Tahap pralinguistik (0-1 tahun).

2. Tahap linguistik (1-2 tahun).
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3. Tahap pengembangan tata bahasa prasekolah (3-5 tahun).

4. Tahap tata bahasa menjelang dewasa(6-8 tahun).

Tahap pralinguistik terjadi pada anak usia nol sampai satu tahun. Di

mana tahap ini terdiri dari dua tahapan yaitu tahap pralinguistik

pertama yang dimulai saat bulan pertama sampai bulan keenam dari

kelahiran, tahap ini ditandai dengan anak yang mulai menangis,

tertawa, dan menjerit. Tahap pralinguistik kedua yang dimulai saat

bulan ke-6 hingga 1 tahun, tahap ini ditandai dengan anak yang

mengucapkan kata-kata namun belum memiliki makna.

Tahap linguistik terjadi pada anak usia 1-2 tahun. Tahap ini terdiri dari

tahap pertama yang terjadi saat usia 1 tahun, ketika anak mulai

menyatakan makna keseluruhan dari suatu kalimat dalam satu kata.

Tahap kedua pada usia 2 tahun, anak sudah mampu mengucapkan dua

kata. Pada tahap ini anak udah bisa mengucapkan satu atau dua kata

yang dapat mewakili maksud yang ingin disampaikan.

Tahap pengembangan tata bahasa yang terjadi pada anak usia

prasekolah yaitu 3-5 tahun, tahap ini ditandai dengan kemampuan anak

dalam membuat kalimat.  Pada usia prasekolah biasanya anak sudah

berbicara lebih lancar sehingga anak akan mampu berbicara dalam

suatu kalimat. Kalimat di sini berupa kalimat sederhana dan akan

berkembang menjadi kalimat yang lebih rumit seiring dengan

pertambahan usia.
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Tahap tata bahasa menjelang dewasa yang terjadi pada anak usia 6-8

tahun. Tahap ini ditandai dengan kemampuan anak dalam

menggabungkan kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Anak sudah

mampu berbicara menggunakan  kalimat kalimat sederhana sebagai

inti dari apa yang ingin disampaikan. Kemudian diikuti dengan kalimat

yang lebih kompleks sebagai kalimat penjelasan dari kalimat

sebelumnya.

Sedangkan Bruner dalam Susanto (2011: 76) menyatakan bahwa

tahapan belajar anak terjadi dari konkret ke abstrak, ada tiga tahapan

yakni enactive, iconic, dan symbolic.

Tahap enactive merupakan tahap yang terjadi pada anak usia dua

sampai tiga tahun. Pada tahap ini anak melakukan kegiatan yaitu

berinteraksi dengan benda, manusia atau kejadian. Di mana kegiatan

berinteraksi ini membuat anak belajar tentang nama benda, nama

orang, mengingat ciri dari setiap benda, manusia dan kejadian.

Sehingga pada tahap ini anak akan banyak bertanya, misalnya bertanya

“apa ini?” dan “apa itu?”. Hal ini dikarenakan pada tahap enactive

anak mulai ingin mengetahui setiap informasi yang berkaitan dengan

sesuatu antara lain benda, manusia atau kejadian. Informasi yang

biasanya ingin anak ketahui yaitu berupa nama dan ciri dari benda atau

sebab dari suatu kejadian.

Tahap iconic merupakan lanjutan dari tahap yang sebelumnya, di mana

pada tahap ini anak mulai mampu mengembangkan simbol dari benda.
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Setelah anak mengetahui nama dan ciri benda selanjutnya pemahaman

anak berkembang ke fungsi benda tersebut, misalnya anak yang telah

mengetahui nama benda yaitu gelas selanjutnya akan berkembang ke

fungsi gelas yaitu untuk minum. Sehingga anak akan mengatakan

bahwa gelas digunakan untuk minum.

Tahap symbolic merupakan tahap yang terjadi pada anak usia empat

sampai lima tahun, di mana pada tahap ini anak akan mulai berpikir

abstrak. Tahap ini ditandai dengan adanya pertanyaan “kenapa?” atau

“mengapa?”. Pada tahap enactive dan iconic anak akan tahu nama dan

fungsi benda, namun pada tahap ini anak akan bertanya kenapa atau

mengapa benda digunakan. Pada tahap ini anak memiliki rasa ingin

tahu yang sangat tinggi sehingga anak ingin mengetahui alasan yang

mendasari terjadinya sesuatu, misalnya kenapa minum harus

menggunakan gelas atau mengapa gelas digunakan untuk minum.

d. Fungsi Bahasa Anak Usia Dini

Ada banyak fungsi bahasa menurut para ahli, di mana menempatkan

bahasa sebagai fungsi utama yang mampu mendukung perkembangan

berbagai aspek kemampuan dalam diri anak.

Fungsi bahasa bagi anak usia dini dapat dilihat dari beberapa sudut

pandang terutama fungsi yang berdampak secara langsung terhadap

anak usia dini. Mengacu pada Depdiknas (2007: 3) adapun fungsi

bahasa yang berkaitan dengan komunikasi lisan, yakni:
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1. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan merespon
dengan tepat.

2. Berbicara dengan penuh percaya diri.
3. Menggunakan bahasa untuk mendapatkan informasi, untuk

komunikasi yang efektif dan interaksi sosial dengan yang
lain.

4. Mengembangkan kesadaran bunyi.

Mendengarkan berkaitan dengan kemampuan anak dalam menerima

pesan yang disampaikan oleh orang lain. Mendengar merupakan

suatu kemampuan untuk menyimak dan memahami apa yang

disampaikan  oleh orang lain secara langsung atau lisan. Sehingga

dengan kemampuan mendengar yang baik dalam suatu percakapan

anak mampu menerima maksud yang ingin disampaikan dan juga

mampu memberikan balasan berupa respon yang di harapkan oleh

pemberi pesan.

Berbicara berkaitan dengan kemampuan dalam menyampaikan pesan

melalui percakapan secara langsung. Berbicara adalah suatu

kemampuan untuk menyampaikan gagasan atau pemikiran yang

dimiliki secara langsung. Pada anak usia dini diharapkan anak

memiliki kemampuan berbicara yang berkembang dengan baik

sehingga anak mampu untuk berbicara dengan penuh rasa percaya diri

serta dapat dipahami oleh orang lain.

Bahasa digunakan untuk memperoleh informasi yaitu informasi yang

ingin anak ketahui, sehingga melalui bahasa anak akan mampu

memperoleh lebih banyak informasi yang dapat mengembangkan
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pengetahuannya. Selain itu anak juga mampu melakukan komunikasi

dengan orang lain dalam proses interaksi sosial dimasyarakat.

Bahasa juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran bunyi pada anak

usia dini. Sehingga anak akan lebih peka terhadap bunyi-bunyian yang

didengar dan mampu memahami sumber dan makna dari bunyi

tersebut. Selain itu anak juga mampu membedakan bunyi yang satu

dengan bunyi lainnya.

e. Karakteristik Bahasa Anak Usia Dini

Bahasa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, bahasa yang

dimiliki orang dewasa akan sangat berbeda dengan bahasa pada anak

usia dini. Bahasa anak usia dini juga berbeda pada setiap rentang usia.

Menurut Seefelt dan Wasik (2008: 74) karakteristik perkembangan

bahasa pada anak usia lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Berbicara dengan lancar, benar dan jelas tata bahasa kecuali
pada beberapa kesalahan pelafalan.

2. Dapat menggunakan kata ganti orang dengan benar.
3. Mampu mendengarkan orang yang sedang berbicara.
4. Senang menggunakan bahasa untuk permainan dan cerita.

Pada usia lima tahun anak sudah mampu untuk berbicara lancar dan

jelas. Anak mampu melakukan percakapan dengan baik, hal ini

dikarenakan anak sudah mampu menyampaikan pemikiran yang

dimiliki kepada orang lain dengan baik sehingga orang yang menjadi

lawan bicaranya juga akan mampu menangkap maksud yang ingin
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disampaikan oleh anak. Namun masih terdapat sedikit kesalahan dalam

pelafalan yang terkait dengan kata yang rumit.

Anak mampu menggunakan kata ganti orang untuk mewakili subyek

atau obyek yang berkaitan dengan orang lain dalam suatu

pembicaraan, misalnya anak menyebut dirinya dengan kata ganti aku

dan orang lain dengan kata ganti dia atau kamu. Sehingga pada saat

berinteraksi dengan orang melalui percakapan anak sudah mampu

menunjukkan subyek dan obyek dalam pembicaraan dengan tepat dan

jelas.

Pada saat melakukan kegiatan bercakap-cakap anak juga sudah mampu

menjadi pendengar yang baik. Anak mampu mendengarkan orang

ketika orang sedang berbicara dan menangkap maksud yang

disampaikan oleh orang tersebut. Sehingga dalam kegiatan bercakap-

cakap anak mampu memberikan timbal balik seperti yang diharapkan.

Pada usia lima tahun selain menggunakan bahasa dalam kegiatan

berkomunikasi anak juga menggunakan bahasa dalam kegiatan

bermain dan bercerita. Dalam kegiatan bermain anak menggunakan

bahasa sebagai alat bermain, misalnya anak melakukan permainan

yang menggunakan kata-kata sebagai alat main. Selain itu anak juga

sudah mampu untuk menggunakan bahasa melalui kegiatan bercerita,

misalnya anak bercerita tentang pengalaman yang pernah dialami.
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B. Kemampuan Berkomunikasi Lisan

Mengacu pada Permendiknas No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini perkembangan anak usia dini dalam aspek

perkembangan bahasa meliputi tiga hal yakni memahami bahasa,

mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan.

Kemampuan memahami bahasa merupakan kemampuan anak dalam

memahami sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Dalam memahami

bahasa seorang anak mampu menemukan suatu makna yang ingin

disampaikan oleh orang lain kepada dirinya. Kemampuan ini terdiri dari

kemampuan dalam memahami sebuah perintah, mengulang kalimat yang

kompleks, memahami aturan, dan senang terhadap bacaan.

Kemampuan mengungkapkan bahasa merupakan kemampuan anak dalam

menyampaikan apa yang di pikirkan melalui bahasa kepada orang lain.

Dengan kemampuan mengungkapkan bahasa anak mampu berkomunikasi satu

sama lain, bertukar pikiran dan informasi serta menyampaikan pendapat.

Kemampuan mengungkapkan bahasa dibagi kedalam beberapa kemampuan

antara lain kemampuan menjawab pertanyaan, menyebutkan kelompok

gambar dan berkomunikasi lisan.

Kemampuan keaksaraan merupakan kemampuan anak yang berkaitan dengan

pemahaman simbol-simbol huruf dan kata. Kemampuan keaksaraan yang ada

pada anak usia dini ditandai dengan kemampuan anak dalam mengenal bunyi

huruf dan simbol huruf serta huruf yang tersusun menjadi kata.
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Komunikasi lisan atau berbicara merupakan aspek dari memahami bahasa dan

mengungkapkan bahasa, karena untuk dapat berkomunikasi lisan seseorang

harus bisa memahami bahasa dari pemberi pesan dan mengkomunikasikan

kepada penerima pesan.

Kemampuan dalam berkomunikasi lisan atau berbicara memegang peranan

yang sangat penting dalam perkembangan bahasa anak. Kemampuan

berkomunikasi lisan digunakan untuk mengekspresikan perasaan,

menyampaikan pendapat, ide dan gagasan. Sehingga dengan kemampuan

berkomunikasi lisan atau berbicara yang baik maka anak akan mampu

membangun komunikasi yang baik dengan orang lain.

Tarigan (2008: 16) mengemukakan bahwa: “Bicara adalah kemampuan

mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan,

menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan”.

Bicara merupakan suatu kemampuan dalam mengucapkan kata-kata yang

memiliki bunyi artikulasi yang berbeda-beda, selain itu kata yang diucapkan

juga memiliki makna dan arti yang dapat mewakili suatu pemikiran atau

gagasan. Berbicara bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan, gagasan dan

perasaan yang dimiliki kepada orang lain.

Hal senada dikemukakan oleh Suhartono (2005: 20) yang menyatakan bahwa:

“berbicara secara umum dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud,

ide, pikiran, gagasan, atau isi hati seseorang kepada orang lain dengan

menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh

orang lain”.
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Berbicara merupakan suatu cara untuk menyampaikan pesan yang dimiliki

kepada orang lain, di mana pesan tersebut berupa ide, pemikiran atau gagasan.

Penyampaian pesan ini dilakukan secara langsung melalui kata-kata yang

memiliki makna sehingga dapat  dapat dipahami oleh orang yang diberi pesan

tersebut.

Berdasarkan uraian maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan

berkomunikasi lisan adalah kemampuan anak dalam menyampaikan suatu

pesan, ide, pemikiran atau gagasan yang dimiliki secara langsung melalui

ucapan dan kata-kata yang dapat dipahami oleh orang lain.

C. Bermain Bagi Anak Usia Dini

1. Pengertian Bermain

Bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sesorang dalam

upaya memperoleh kesenangan. Bermain biasanya terjadi dalam keadaan

atau situasi yang rileks tanpa tekanan dan tanpa peraturan yang mengikat

sehingga dalam bermain orang bebas melakukan hal yang diinginkan.

Mayesty dalam Sujiono (2010: 34) menyatakan bahwa: “Bermain adalah

kegiatan yang mereka lakukan sepanjang hari karena bagi anak bermain

adalah hidup dan hidup adalah permainan”.

Dalam kehidupan anak usia dini mereka hidup dengan melakukan

permainan sehingga mereka dapat bermain, belajar dan berkerja secara

bersamaan tanpa membedakan ketiga kegiatan tersebut, kemudian

umumnya anak-anak menikmati setiap permainan yang mereka lakukan
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dan akan melakukan permainan tersebut kapanpun dan dimanapun mereka

berada setiap mereka memiliki kesempatan.

Sedangkan Piaget dalam Sujiono (2010: 34) menyatakan bahwa: “Bermain

adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan

kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang”.

Bermain dapat menimbulkan perasaan senang dan menghilangkan

perasaan bosan bagi siapa saja terutama bagi anak usia dini bermain

banyak menimbulkan perasaan senang sehingga anak biasanya melakukan

permainan secara berulang-ulang. Selain itu bermain juga memberikan

perasaan puas, misalnya anak yang memiliki banyak energi ia akan

melakukan permainan yang dapat menyalurkan energinya sehingga ia

merasa puas telah memanfaatkan energinya tersebut.

Berdasarkan uraian maka bermain merupakan dunia yang dimiliki oleh

anak usia dini, anak merasa dirinya hidup untuk bermain dan bermain

membuat dirinya hidup karena dengan bermain anak dapat bermain,

belajar dan berkerja secara bersamaan, anak usia dini juga menikmati

kegiatan bermain karena dengan bermain anak merasakan senang dan puas

sehingga mereka akan melakukan kegiatan bermain secara berulang-ulang

dimana dan kapanpun mereka memiliki kesempatan.

2. Fungsi Bermain Bagi Anak Usia Dini

Bermain memiliki berbagai macam fungsi bagi anak usia dini, yakni untuk

memberikan rasa senang dan kepuasan bagi anak. Selain itu bermain juga
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memberikan pengaruh pada aspek perkembangan nilai moral agama,

kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni.

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bermain. Hal ini

dikarenakan bermain memiliki arti yang sangat penting bagi

perkembangan anak usia dini. Mengingat pentingnya bermain bagi

perkembangan anak usia dini, maka para ahli menyatakan teori-teori

tentang bermain dalam perkembangan bahasa.

Teori multiple intelligent dari Howard Gardner yang menyatakan terdapat

sembilan kecerdasan pada anak usia dini, salah satunya kecerdasan

linguistik atau kecerdasan bahasa. Bredekamp dan Copple dalam Musfiroh

(2005: 17) menyatakan bahwa: “bermain menyediakan ruang dan waktu

bagi anak untuk berinteraksi dengan orang lain, mereka saling berbicara,

mengeluarkan pendapat, bernegosiasi, dan menemukan jalan tengah bagi

setiap persoalan yang muncul”.

Bermain dapat mengembangkan kecerdasan bahasa, kecerdasan bahasa

merupakan kecerdasan yang dimiliki anak dalam kemampuannya untuk

menyampaikan pesan atau gagasan kepada orang lain baik secara lisan

maupun tulisan. Dengan bermain anak akan banyak melakukan kegiatan

berbahasa, misalnya bercakap-cakap, berdialog dan bercerita.

Sedangkan pada teori Kognitif dari Lev Vygotsky, memandang bahwa

bermain dapat mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Lev Vygotsky

dalam Sulistyaningsih (2010: 22) menyatakan bahwa: “bermain

mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognisi anak. Saat
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anak bermain anak dapat mengembangkan kemampuan kognisi yang

berupa kemampuan berpikir, mengingat, memperoleh dan mengolah

informasi”.

Bermain dilakukan secara langsung oleh anak sehingga bermain dapat

mengembangkan kemampuan kognitif anak secara langsung. Saat bermain

anak melakukan banyak kegiatan yang membutuhkan kemampuan kognitif

yaitu berpikir untuk memecahkan masalah dan mengingat peraturan

permainan. Kemampuan kognisi ini sejalan dengan kemampuan bahasa,

Vygotsky menekankan bermain dari segi kognisi dapat mengembangkan

kemampuan bahasa terutama kecepatan berbicara karena dengan berbicara

anak akan mampu memperoleh suatu informasi dan menyampaikan

informasi tersebut.

Dalam penelitian ini fungsi bermain yang sesuai dengan perkembangan

bahasa adalah Teori multiple intelligent dari Howard Gardner. Hal ini

karena bermain dipandang dapat mengembangkan kecerdasan bahasa, di

mana kecerdasan bahasa merupakan salah satu kecerdasan yang dimiliki

oleh anak untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain baik secara

lisan maupun melalui tulisan. Karena melalui bermain anak banyak

melakukan kegiatan berbahasa secara langsung.

3. Karakteristik Bermain Bagi Anak Usia Dini

Ada beberapa karakteristik yang ada di dalam kegiatan bermain yang perlu

diketahui. Karakteristik tersebut merupakan syarat yang dapat
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menghubungkan bermain dengan fungsi bermain, sehingga fungsi bermain

dapat terlaksana dengan baik.

Jeffree, McConkey, dan Hewson dalam Sujiono (2010: 37) berpendapat

bahwa ada enam karakteristik kegiatan bermain pada anak yang perlu

diketahui, sebagai berikut:

a. Bermain datang dari dalam diri anak.
b. Bermain harus terbebas dari aturan yang mengikat.
c. Bermain fokus pada proses daripada hasil artinya.
d. Bermain didominasi oleh anak.
e. Bermain melibatkan pemain secara aktif.

Bermain dilakukan oleh anak tanpa adanya unsur paksaan artinya

keinginan bermain harus muncul dari dalam diri anak sehingga anak dapat

menikmati dan bermain dengan caranya sendiri. Selain itu bermain juga

merupakan aktivitas yang dilakukan tanpa aturan yang membatasi anak

dalam bereksplorasi, sehingga dalam bermain yang ingin dicapai bukanlah

hasil namun lebih kepada proses yaitu apa saja yang dilakukan anak saat

bermain. Bermain harus di lakukan langsung oleh anak, sehingga

permainan akan memberikan pengalaman langsung bagi anak dan

membuat anak lebih aktif, jika anak aktif dalam bermain maka anak akan

memperoleh pengalaman baru sehingga mendapatkan pengetahuan dan

keterampilan yang lebih baik.

Bermain bagi anak usia dini mempunyai karakteristik yang sangat berbeda

dari permainan yang dilakukan oleh orang dewasa. Menurut Hurlock

(1994: 322) bermain memiliki karakteristik antara lain:
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1. Bermain dipengaruhi oleh tradisi.
2. Mengikuti pola perkembangan yang dapat diramalkan.
3. Ragam kegiatan permainan menurun dengan bertambahnya

usia.
4. Jumlah teman bermain menurun dengan bertambahnya usia.
5. Bermain semakin lebih sesuai dengan jenis kelamin.
6. Permainan masa kanak-kanak berubah dari tidak formal

menjadi formal.

Bermain dipengaruhi oleh kegiatan permainan yang sudah dilakukan oleh

anak  sebelumnya, maksudnya anak bermain dengan meniru permainan

yang dilakukan oleh anak yang usianya lebih besar. Sehingga bermain

akan dilakukan sesuai dengan apa yang anak lihat dan anak amati dari

anak yang lebih tua saat bermain. Ragam kegiatan bermain yang dilakukan

juga akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia anak, saat anak

bertambah usia maka kesempatannya untuk bermain akan berkurang maka

anak biasanya akan meninggalkan kegiatan bermain yang terlalu mudah

dan biasa dilakukan oleh anak yang berusia di bawahnya. Jumlah permain

atau teman bermain akan semakin berkurang karena saat bertambah usia

anak akan membatasi jumlah teman bermain sesuai dengan usia dan

karakteristik mereka. Selain itu bermain akan terbagi sesuai perbedaan

jenis kelamin, bermain akan memiliki peraturan dan dapat dilakukan tanpa

alat permainan yang khusus.

Berdasarkan uraian maka dapat disimpulkan bahwa bermain dilakukan

oleh anak sesuai keinginan tanpa aturan yang membatasi anak dalam

bereksplorasi. Bermain dilakukan secara langsung sehingga memberikan

pengalaman yang lebih mengarah kepada proses bukan hasil. Bermain

juga dilakukan dengan meniru permainan yang sudah ada dan semakin



30

spesifik sesuai perkembangann usia. Selain itu bermain akan terbagi

berdasarkan perbedaan jenis kelamin, memiliki peraturan main dan

terlepas dari alat permainan khusus.

4. Jenis-jenis Bermain

Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak usia dini untuk

mengembangkan kemampuan dengan cara yang menyenangkan. Ada

berbagai jenis kegiatan bermain yang dapat dilakukan oleh anak usia dini,

menurut Mukhtar (2014: 202) ada tiga jenis bermain bagi anak usia dini

yaitu main sensorimotor, main pembangunan dan main simbolik.

Bermain sensori motor merupakan suatu kegiatan bermain yang dilakukan

dengan memanfaatkan kemampuan otot dan koordinasi gerak tubuh. Jenis

bermain ini mengembangkan kemampuan anak dalam melatih kerja otot

tubuh dan koordinasinya dalam kegiatan berjalan, berlari, mendorong,

menarik, dan kegiatan fisik lainnya.

Bermain pembangunan merupakan kegiatan bermain yang dilakukan

dengan membentuk atau menciptakan suatu bentuk bangunan

menggunakan alat permainan atau benda yang dapat dibentuk. Kegiatan

bermain ini melatih kemampuan anak dalam mewujudkan imajinasinya

dalam bentuk nyata, misalnya menyusun balok kayu, puzzle, playdough

dan lego.

Bermain simbolik merupakan kegiatan bermain yang dilakukan anak

dengan merepresentasikan sebuah benda menjadi benda yang lain. Dalam
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bermain simbolik biasanya anak berpura-pura menjadi orang dewasa yang

biasa dilihat sehari-hari. Anak memainkan peran dan menggunakan benda-

benda disekitar sebagai simbol benda yang ada di dalam imajinasinya.

Kegiatan bermain ini misalnya bermain pasar-pasaran dan bermain dokter-

dokteran. Dalam penelitian ini bermain Show and tell termasuk ke dalam

jenis permainan simbolik yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak

dengan menceritakan sebuah benda nyata atau benda lain sebagai

perwujudan benda yang diimajinasikan.

D. Bermain Show and Tell

1. Pengertian Show and Tell

Show and Tell merupakan suatu permainan yang digunakan dalam

mengembangkan kemampuan bahasa khususnya kemampuan bahasa lisan,

di mana Show and Tell banyak digunakan dalam kegiatan yang dapat

mengembangkan kemampuan anak dalam menceritakan dan

mengungkapkan pengetahuan tentang sesuatu.

Musfiroh (2011: 5) menyatakan bahwa : “Show and Tell adalah kegiatan

menunjukkan sesuatu kepada audiens dan menjelaskan atau

mendeskripsikan sesuatu itu”.

Show and Tell merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan

menunjukkan suatu benda kepada orang lain. Benda yang ditunjukkan

dapat berupa benda nyata atau benda tiruan. Benda yang ditunjukkan

tersebut kemudian diceritakan. Hal-hal yang diceritakan terkait dengan
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benda adalah nama, jenis, kegunaan serta pengetahuan lain terkait dengan

benda yang telah diketahui.

Hal senada dikemukakan oleh Ningsih (2014: 32) yang menyatakan

bahwa: “Show and Tell adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan

menunjukkan benda dan menyatakan pendapat, mengungkapkan perasaan,

keinginan, maupun pengalaman terkait dengan benda tersebut.”

Show and Tell didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan saat

pembelajaran di mana seseorang menunjukkan sebuah benda di depan

orang lain. Kemudian orang tersebut mengungkapkan hal terkait dengan

benda yaitu pendapat, perasaan dan pengalaman yang dimiliki sesuai

dengan benda yang ditunjukkan.

Berdasarkan pada beberapa uraian pendapat maka bermain Show and Tell

adalah suatu kegiatan bermain yang dilakukan dengan menunjukkan

sesuatu benda kepada lawan main kemudian menjelaskan atau

mendeskripsikan benda tersebut untuk menyatakan pendapat,

mengungkapkan perasaan, keinginan dan pengalaman.

2. Jenis Bermain Show and Tell

Menurut Musfiroh (2011: 34) terdapat  beberapa macam jenis Show and

Tell yang dapat diterapkan, yaitu Show and Tell dengan benda pribadi,

Show and Tell dengan makanan, dan Show and Tell dengan gambar dan

foto. Ketiga jenis bermain tersebut dijelaskan sebagai berikut:
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Bermain Show and Tell dengan benda pribadi merupakan kegiatan

bermain dengan menunjukkan dan menceritakan benda pribadi yang

dimiliki. Sebelum melakukan Show and Tell guru meminta anak untuk

membawa benda pribadi yang dimiliki ke sekolah. Benda pribadi tersebut

dapat berupa alat permainan atau benda kesayangan. Kemudian alat

permainan atau benda tersebut ditunjukkan dan diceritakan di depan kelas.

Show and Tell juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan makanan,

makanan merupakan kebutuhan pokok yang memiliki kaitan yang kuat

bagi setiap orang terutama bagi anak-anak. Dalam hal ini makanan yang

dapat digunakan dalam Show and Tell adalah makanan ringan, minuman

atau buah-buahan. Dengan makanan anak dapat menceritakan tentang

bentuk, rasa, dan hal-hal apa saja yang anak ketahui tentang makanan

tersebut.

Show and Tell dengan foto atau gambar dapat mengingatkan kembali

tentang pengalaman yang pernah dialami anak terkait dengan kejadian atau

tempat yang pernah dikunjungi. Foto atau gambar merupakan media yang

paling sering digunakan selain mudah untuk didapatkan, foto atau gambar

juga dapat mewakili banyak hal dalam bentuk visual.

Sedangkan menurut H.A.R. Tilaar dalam Ningsih (2014: 31) Show and

Tell dapat diterapkan dengan menunjukkan sesuatu seperti alat permainan

baru, hadiah ulang tahun, makanan oleh-oleh dari saudara, perangkat

makan, atau semua benda yang dianggap barang baru ataupun menarik

bagi anak.
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Show and Tell dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau benda yang

memiliki keistimewaan bagi anak misalnya alat permainan atau hadiah

yang dapat memberikan perasaan senang sehingga menimbulkan

ketertarikan pada anak untuk menceritakan benda tersebut. Benda atau alat

tersebut juga harus memiliki kenangan atau cerita tersendiri bagi anak

sehingga anak akan bisa mengungkapkan cerita berdasarkan benda atau

alat tersebut. Selain itu untuk menimbulkan rasa ingin tahu anak maka

benda atau alat permainan baru juga dapat digunakan dalam Show and

Tell.

Berdasarkan uraian tentang jenis Show and Tell maka Show and Tell dapat

dilakukan dengan menggunakan media benda pribadi, makanan, alat

permainan, hasil karya, atau benda lainnya dalam bentuk nyata maupun

dalam bentuk gambar atau diorama yang memiliki keistimewaan bagi diri

anak sehingga dapat menarik perhatian dan menimbulkan perasaan ingin

tahu anak pada saat kegiatan Show and Tell.

3. Manfaat Bermain Show and Tell

Ada banyak manfaat bermain Show and Tell salah satunya

mengembangkan kemampuan bahasa secara lisan, karena dalam

pelaksanaan permainan ini anak banyak menggunakan bahasa lisan.

Sehingga permainan ini kemudian dijadikan salah satu permainan yang

bertujuan mengembangkan kemampuan berbahasa. Menurut Laurie

Patsalides dalam Musfiroh (2011:8-9) manfaat dari Show and Tell ialah:
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Show and Tell dapat mengembangkan beberapa aspek dalam
kemampuan bahasa yaitu anak belajar berbicara dan menyimak,
menjadi pendengar dan memperkenalkan diri, membuat
penyelidikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, membuat
hubungan antara respon anak dengan anak yang lain, antisipasi dan
observasi, praktik keterampilan berbincang kritis, praktik bercerita,
belajar kesamaan dan perbedaan, menggunakan kosakata,
menggunakan bahasa deskriptif, dan mengucapkan terima kasih.

Show and Tell bermanfaat untuk mengembangkan banyak aspek dalam

kemampuan bahasa, karena dalam Show and Tell anak banyak berbicara

dan menyimak percakapan yang dilakukan dalam kegiatan antara dirinya

dengan teman sebaya dan guru, membiasakan anak untuk mendengarkan

dan didengar, menjawab pertanyaan berdasarkan pertanyaan, melakukan

pengamatan, membangun percakapan, memberikan kesempatan untuk

bercerita, memahami persamaan dan perbedaan, menggunakan kata

dengan tepat, dan membiasakan anak untuk berucap kata-kata yang positif.

Musfiroh (2011: 1) menjelaskan bahwa Show and Tell mengacu pada tiga

bidang utama, yakni edukasi, musik dan teater.

Pada ranah edukasi, bermain Show and Tell dapat bermanfaat bagi anak

dalam memberikan pengalaman bermain yang mengandung unsur

pendidikan. Sehingga dengan bermain Show and Tell anak akan

memperoleh kesenangan serta memperoleh ilmu dan pengetahuan. Karena

pada prinsipnya anak usia dini melakukan kegiatan bermain untuk

menghibur diri serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

Pada ranah musik, bermain Show and Tell dapat digunakan untuk

memperkenalkan anak usia dini terhadap musik misalnya irama atau lirik
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lagu dan alat musik sederhana. Saat melakukan Show and Tell guru dapat

menggunakan irama musik atau lagu sebagai latar belakang. Selain itu

guru juga dapat menjadikan alat musik obyek benda yang akan di Show

and Tell.

Pada ranah teater, bermain Show and Tell dapat melatih dan membiasakan

anak agar dapat tampil di muka umum sebagai pembicara, dalam hal ini

anak berdiri di depan kelas menceritakan dan menjelaskan hal-hal yang

terkait dengan benda atau objek yang di Show and Tell.

Berdasarkan uraian maka bermain Show and Tell memiliki banyak

manfaat yaitu manfaat dalam mengembangkan kemampuan berbicara,

mendengarkan, menjawab pertanyaan, bertanya, memperoleh edukasi,

kegiatan bercerita dan menjelaskan sesuatu di depan umum untuk

menyatakan pendapat, mengungkapkan perasaan, keinginan dan

pengalaman.

4. Kelebihan dan Kekurangan Show and Tell

Menurut Amode Taher dalam Musfiroh (2011: 6) menyebutkan beberapa

kelebihan dari Show and Tell adalah sebagai berikut:

a. Permainan ini membutuhkan media yang sederhana yang dapat
dimanfaatkan dan didapati di mana saja dengan jangkauan
pengetahuan yang luas sesuai dengan konteks pembelajaran
yang akan dipelajari anak.

b. Dapat menggunakan media yang nyata bersifat konkret yang
mendukung anak dalam belajar hal-hal dari benda nyata
sehingga meminimalisir ada salah penafsiran tentang benda
tersebut.

c. Membuat anak belajar secara aktif di kelas sehingga
meningkatkan aktivitas dan partisipasi anak dikelas.
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Selain kelebihan Show and Tell juga memiliki beberapa kekurangan

dalam pelaksanaannya. Kekurangan tersebut menurut Prasasti (2012: 42),

yaitu :

a. Penggunaan Show and Tell harus selalu dengan pengawasan
guru. Hal ini dikarenakan perlunya bimbingan dari guru
apabila peserta didik kesulitan dalam menceritakan benda
yang digunakan.

b. Penggunaan Show and Tell ini tidak dapat digunakan dalam
kondisi mendadak, hal tersebut dikarenakan perlu adanya
persiapan benda maupun pengalaman yang akan diceritakan.

c. Waktu yang disediakan untuk melakukan Show and Tell
terbatas. Hal ini dikarenakan Show and Tell dilakukan secara
bergiliran agar semua anak bisa tampil maka waktu yang
disediakan hendaknya cukup banyak.

Dapat disimpulkan bahwa Show and Tell memiliki kelebihan yaitu

melibatkan anak secara aktif, menggunakan benda konkret dan dapat

digunakan dengan media yang sederhana. Sedangkan kekurangannya yaitu

membutuhkan waktu yang banyak, butuh pengawasan yang lebih banyak,

dan harus dipersiapkan secara matang namun kekurangan yang ada di

dalam Show and Tell tersebut masih dapat diatasi jika guru mampu

mempersiapkan kegiatan Show and Tell dengan baik.

E. Langkah-Langkah Bermain Show and Tell

Show and Tell merupakan permainan yang banyak menggunakan kemampuan

anak dalam berbahasa lisan terutama kemampuan berkomunikasi lisan.

Berdasarkan pada uraian dan teori yang dijelaskan mengenai pembelajaran

yang mengembangkan kemampuan berkomunikasi lisan maka Show and Tell

dapat dijadikan permainan dalam pembelajaran di taman kanak-kanak.
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Terdapat langkah-langkah dalam melakukan kegiatan Show and Tell, yakni

menurut Musfiroh (2011: 35-36) kegiatan Show and Tell sebagai berikut:

1. Anak membentuk lingkaran di lantai beralas (karpet, tikar dan
sejenisnya).

2. Setiap kelompok terdiri dari 7 sampai 10 anak.
3. Membuka kegiatan dengan mengucapkan salam.
4. Membimbing salah satu anak untuk memimpin doa bersama.
5. Menyapa anak dengan menyebutkan nama anak satu persatu.
6. Memberikan kata semangat yang membangkitkan minat anak.
7. Memberikan kesempatan pada anak untuk menunjukkan benda yang

akan di gunakan dalam Show and Tell.
8. Menjelaskan tata cara Show and Tell. Bila perlu guru mencontohkan

kepada anak cara show and  tell.

F. Kerangka Pikir

Bahasa merupakan alat yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari.

Dengan bahasa seseorang dapat menyampaikan suatu pesan kepada orang lain

sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Maka dari itu bahasa penting untuk di

kembangkan. Perkembangan bahasa terdiri dari memahami bahasa,

mengungkapkan bahasa dan keaksaraan. Perkembangan yang terkait dengan

mengungkapan bahasa salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi lisan.

Kemampuan berkomunikasi lisan sangatlah penting bagi anak usia dini,

mengingat kemampuan ini berguna bagi anak untuk mengembangkan

kemampuan dalam mengungkapkan bahasa lisan sehingga anak akan menjadi

individu yang memiliki kemampuan bahasa lisan yang baik. Kemampuan

berkomunikasi lisan dapat diperoleh anak apabila anak lebih banyak

distimulasi dengan berbagai kegiatan yang bisa mengembangkan kemampuan

berkomunikasi lisan. Anak dihadapkan pada suatu kegiatan yang dapat
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membuat anak mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki melalui

komunikasi lisan.

Untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi lisan maka perlu ada

stimulasi yang dilakukan dengan cara bermain. Bermain merupakan suatu cara

yang dilakukan anak untuk mempelajari sesuatu. Bermain akan menimbulkan

perasaan senang bagi anak. Oleh karena itu bermain sering di lakukan anak

secara berulang-ulang. Saat bermain anak terlibat dalam berbagai kegiatan

yang dapat mengembangkan banyak kemampuan anak. Ada banyak kegiatan

bermain yang dapat mengembangkan kemampuan anak, salah satunya

bermain Show and Tell.

Bermain Show and Tell merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan

menunjukkan sebuah benda  kemudian mendeskripsikan benda tersebut untuk

menyatakan  pendapat, mengungkapkan perasaan, keinginan dan pengalaman

yang dimiliki terkait dengan sebuah benda yang dijadikan obyek Show and

Tell.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir

X

Bermain Show and Tell

Y

Kemampuan

Berkomunikasi Lisan
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G. Hipotesis

Berdasarkan uraian kajian teori dan kerangka pikir, maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ada perbedaan antara kemampuan komunikasi lisan dengan pembelajaran

yang berpusat pada guru dan kemampuan berkomunikasi lisan dengan

bermain Show and Tell pada anak usia dini kelompok B di PAUD Mitra

Terpadu Natar Lampung Selatan.

Ada pengaruh bermain Show and Tell terhadap kemampuan berkomunikasi

lisan pada anak usia dini kelompok B di PAUD Mitra Terpadu Natar

Lampung Selatan.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental.

Metode penelitian eksperimental dalam penelitian ini adalah Pre-

eksperimental design. Menurut Sugiono (2008: 109) pre-eksperimental design

adalah metode penelitian eksperimen yang alam pelaksanaannya masih

terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel

dependen. Metode penelitian eksperimental ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yaitu Intact-Group Comparison.

Menurut Sugiono (2008: 111) Intact-Group Comparison adalah desain

penelitian dimana terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian

namun kelompok tersebut dibagi menjadi dua yaitu satu untuk kelompok

eksperimen yang diberi perlakuan dan satunya untuk kelompok kontrol yang

tidak diberi perlakuan.

Pembagian kelompok ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan

kemampuan berkomunikasi lisan antara kelompok eksperimen yang diberi



42

perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Desain ini

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Desain Intact-Group Comparison

Keterangan:
X = perlakuan yang diberikan melalui kegiatan bermain show and tellO = hasil pengukuran kelompok eksperimen yang diberi perlakuanO = hasil pengukuran kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan

C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut:

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

a. Membuat surat izin penelitian ke sekolah tempat dilakukannya

penelitian.

b. Observasi ke sekolah tempat akan dilakukannya penelitian untuk

mengumpulkan informasi tentang keadaan kelas dan data anak

yang akan diteliti.

c. Menetapkan populasi dan sampel penelitian.

2. Tahap Perencanaan

a. Membuat Rencana Kegiatan Harian (RKH) dengan bermain Show

and Tell.

b. Membuat instrumen evaluasi yang berupa lembar observasi  yang

akan digunakan dalam kegiatan observasi dengan pembelajaran

OX O
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yang berpusat pada guru dan  pembelajaran dengan bermain Show

and Tell.

3. Tahap Pelaksanaan

a. Melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode

pembelajaran yang berpusat pada guru pada kelompok kontrol.

b. Kemudian setelah itu melakukan penelitian sesuai dengan rencana

kegiatan harian yang telah dibuat dengan kegiatan bermain Show

and Tell pada kelompok eksperimen.

c. Mengevaluasi dengan menggunakan lembar observasi pada

masing-masing kelas kontrol dan eksperimen.

d. Mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh pada saat

penelitian.

e. Membuat laporan hasil penelitian.

D. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016 di

PAUD Mitra Terpadu yang beralamatkan di Jalan Raya Natar No. 25 Natar

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

E. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2008: 117) populasi adalah wilayah generalisasi terdiri

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan anak di PAUD Mitra

Terpadu Natar Lampung Selatan yang berusia 5-6 tahun berjumlah 30 anak
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yang terdiri dari 15 anak pada kelompok kontrol dan 15 anak pada kelompok

eksperimen. Penelitian ini tidak menggunakan metode sampling, mengingat

jumlah semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.

Tabel 1. Populasi dan Sampel anak Kelompok B di  PAUD Mitra Terpadu

Natar

No Kelompok
JenisKelamin

Total
Laki-laki Perempuan

1 Eksperimen 7 8 15
2 Kontrol 7 8 15

Jumlah 14 16 30
Sumber: Data PAUD Mitra Terpadu Tahun Ajaran 2015/2016

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk

membantu peneliti dalam memperoleh data yang akan diteliti. Teknik

pengumpulan data tersebut antara lain.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri

yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan teknik pengumpulan data

yang lain. Menurut Sanjaya (2011: 86) observasi adalah teknik

pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang

berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang

akan diamati. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi

partisipatif yakni dalam pelaksanaan penelitian selain mengamati

peneliti juga ikut melakukan kegiatan.
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2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen yang

diperoleh pada saat penelitian. Tujuan dari teknik pengumpulan data ini

yaitu untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi.

Dokumen dalam penelitian ini berupa foto-foto yang diperoleh selama

penelitian.

G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Bermain Show and Tell (X)

a. Definisi Konseptual:

Bermain Show and Tell adalah suatu kegiatan bermain yang dilakukan

dengan menunjukkan sesuatu benda kepada lawan main kemudian

menjelaskan atau mendeskripsikan benda tersebut untuk menyatakan

pendapat, mengungkapkan perasaan, keinginan dan pengalaman.

b. Definisi Operasional:

Bermain Show and Tell merupakan kegiatan bermain yang melibatkan

anak dalam menunjukkan dan mendeskripsikan benda. Nilai yang

diperoleh dari observasi terhadap anak pada kegiatan bermain Show

and Tell dengan indikator sebagai berikut:

1) Mencari teman bermain.

2) Memilih benda dalam kegiatan bermain.
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3) Menunjukkan benda dalam kegiatan bermain.

4) Menebak benda  dalam kegiatan bermain.

2. Kemampuan Berkomunikasi Lisan (Y)

a. Definisi Konseptual:

Kemampuan berkomunikasi lisan adalah kemampuan anak dalam

menyampaikan suatu pesan, ide, pemikiran atau gagasan yang dimiliki

secara langsung melalui ucapan dan kata-kata yang dapat dipahami

oleh orang lain.

b. Definisi Operasional:

Kemampuan berkomunikasi lisan bagi anak usia dini merupakan

kemampuan menyampaikan dan memahami suatu pesan dalam suatu

percakapan. Nilai yang diperoleh dari observasi terhadap anak dalam

kemampuan berkomunikasi lisan dengan indikator sebagai berikut:

1) Menjawab pertanyaan yang diajukan.

2) Mengajukan pertanyaan kepada pihak lain.

3) Mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan obyek.

4) Menceritakan pengalaman yang dialami.
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H. Kisi-kisi Instrumen Penilaian

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Penilaian Variabel X Bermain Show And Tell

Variabel Indikator
Aspek Indikator

Bermain
Show and Tell

Mencari teman
bermain

Keterlibatan dalam memilih teman
bermain
Keterlibatan dalam kegiatan bermain

Memilih benda
dalam kegiatan
bermain

Keterlibatan dalam memilih benda yang
akan digunakan dalam kegiatan bermain
Keterlibatan dalam mengambil benda
yang akan digunakan dalam kegiatan
bermain

Menunjukkan benda
dalam kegiatan
bermain

Keterlibatan dalam menunjukkan benda
yang akan digunakan dalam kegiatan
bermain

Menebak benda
dalam kegiatan
bermain

Keterlibatan dalam menebak benda
dalam kegiatan bermain

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Penilaian Variabel Y Kemampuan Berkomunikasi

Lisan

Variabel Indikator Aspek Indikator

Kemampuan
Berkomunikasi

Lisan

Menjawab
pertanyaan yang
diajukan

Menjawab pertanyaan tentang nama
obyek
Menjawab pertanyaan tentang ciri obyek

Mengajukan
pertanyaan kepada
pihak lain

Mengajukan pertanyaan tentang obyek

Mengungkapkan
informasi yang
berhubungan
dengan obyek

Mengungkapkan informasi yang
berhubungan dengan obyek yang dilihat
Mengungkapkan informasi yang
berhubungan dengan ciri obyek yang
dilihat

Menceritakan
pengalaman yang
dialami.

Menceritakan pengalaman yang dialami
sebelum kegiatan berlangsung
Menceritakan pengalaman yang dialami
saat kegiatan berlangsung
Menceritakan pengalaman yang dialami
setelah kegiatan berlangsung
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I. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan uji content

validity (validitas isi). Uji validitas isi ini di lakukan dengan membandingkan

antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Dalam

hal ini rancangan yang telah ditetapkan yaitu terdapat pada Standar

Pendidikan Anak Usia Dini yang tertuang dalam Permendikbud No. 137 tahun

2014 lingkup perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun, dimana dalam

pengujiannya dibantu dengan menggunakan alat ukur kisi-kisi instrumen atau

lembar observasi yang sudah diuji oleh ahlinya. Ahli yang memvalidasi

instrumen peneliti yaitu Gian Fitria Anggraini, M.Pd dan Nia Fatmawati,

M.Pd.

J. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan data telah terkumpul, maka data yang di

peroleh di analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh bermain show and

tell terhadap kemampuan berkomunikasi lisan anak usia dini. Data yang

diperoleh di gunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian.

Teknik analisis data di gunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan

Uji-T dan Regresi Linier Sederhana. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Tabel

Data yang diperoleh dari masing-masing variabel baik variabel X dan

variabel Y dibuat menjadi 4 kategori. Setelah mendapat skor akhir maka

skor diolah menjadi nilai. Untuk menyajikan data pada variabel X atau
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data bermain Show and Tell digolongkan menjadi 4 kategori yaitu Sangat

Aktif (SA), Aktif (A), Sedang (S), dan Kurang Aktif (KA) yang

diklasifikasikan dengan rumus interval, Hadi (2006: 178) yaitu:

Gambar 3. Rumus Interval

Keterangan:
i = Interval
NT = Nilai Tertinggi
NR = Nilai Terendah
K = Kategori

Sedangkan untuk menyajikan data pada variabel Y atau data kemampuan

berkomunikasi lisan juga digolongkan menjadi 4 kategori yaitu

Berkembang Sangat Baik (BSB), Berkembang Sesuai Harapan (BSH),

Mulai Berkembang (MB) dan Belum Berkembang (BB). Hasil

perhitungan data ini menggunakan kategori tingkat kemampuan sebagai

berikut:

Tabel 4. Tolak Ukur Kriteria Tingkat Kemampuan

Kategori Kriteria Interval

BB Apabila baru 1-2 aspek yang
terlihat

00,00 – 25,00

MB Apabila baru 3-4 aspek yang
terlihat

26,00 – 50,00

BSH Apabila sudah 5-6 aspek yang
terlihat

51,00 – 75,00

BSB Apabila sudah 7-8 aspek yang
terlihat

76,00 – 100,00

Sumber: Adopsi dari Depdiknas (2014: 25)

= ( − )
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2. Uji Normalitas

Uji normalitas data dengan bantuan program SPSS17,0 for Windows.

Kriteria uji  yang dilakukan apabila nilai (sig) < 0.05 maka distribusi

data dinyatakan tidak normal, namun jika nilai (sig) > 0.05 maka

distribusi data dinyatakan normal. Hasil penghitungan uji normalitas

padat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Uji Normalitas Data

Bermain Show
and tell

Kemampuan
Berkomunikasi

Lisan

N 15 15

Normal
Parametersa,,b

Mean 71.1107 77.5000

Std. Deviation 19.38148 19.01597

Kolmogorov-Smirnov Z .784 .647

Asymp. Sig. (2-tailed) .570 .796

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi Kolmogorov

Smirnov dari bermain show and tell adalah  0.570 dan ini membuktikan

bahwa nilai signifikansi > 0.05 (0.570> 0.05) maka dapat dikatakan

bahwa data berdistribusi normal. Dari tabel diatas diketahui juga bahwa

nilai signifikansi dari kemampuan berkomunikasi lisan adalah 0.796

dengan demikian nilai signifikansi > 0.05 (0.796 > 0.05) sehingga dapat

dikatakan bahwa data berdistribusi normal.
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3. Uji hipotesis

Analisis uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan Uji-T

menurut Hadi (1982: 437) dengan rumus sebagai berikut:

Gambar 4. Rumus Uji-T

Keterangan:
MD = Mean Differences
d = Deviasi individual dari MD
N = Jumlah subyek

Kemudian analisis uji hipotesis kedua menggunakan Regresi linear

sederhana, yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

bermain Show and Tell terhadap kemampuan berkomunikasi lisan pada

anak usia dini. Rumus regresi linear sederhana menurut Sugiono (2011:

261) sebagai berikut:

Gambar 5. Rumus Regresi Linier Sederhana

Keterangan:
Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan
a = Harga Y ketika harga X = 0 (konstanta)
b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang
didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah pada
garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

= +

∑( )



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian menggunakan dua

hipotesis dan dua rumus yakni Uji-T dan Regresi Linier Sederhana maka

diketahui bahwa:

1. Ada perbedaan antara kemampuan berkomunikasi lisan dengan

pembelajaran yang berpusat pada guru dan kemampuan berkomunikasi

lisan dengan bermain Show and Tell pada anak usia dini kelompok B

di PAUD Mitra Terpadu Natar Lampung Selatan.

2. Ada pengaruh dari bermain Show and Tell terhadap kemampuan

berkomunikasi lisan pada anak usia dini kelompok B di PAUD Mitra

Terpadu Natar Lampung Selatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bermain show and tell bisa

dijadikan sebagai salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan

di PAUD guna meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan pada anak

usia dini.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka peneliti

mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi guru hendaknya membuat rancangan pembelajaran untuk anak

usia dini yang dilakukan dengan kegiatan bermain dimana kegiatan

bermain ini melibatkan anak secara langsung. Sehingga anak memiliki

lebih banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan yang dapat

mengembangkan kemampuannya, terutama kemampuan dalam

berkomunikasi lisan.

2. Bagi kepala sekolah hendaknya memfasilitasi guru dengan

menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai,

sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan yang ada pada anak.

3. Bagi peneliti lain hendaknya dapat melakukan kegiatan pembelajaran

melalui kegiatan bermain yang menyenangkan dan melibatkan anak

secara langsung, sehingga anak lebih aktif dalam mengembangkan

kemampuannya. Salah satu kegiatan bermain tersebut yakni bermain

show and tell yang dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi

lisan pada anak usia dini.
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