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ABSTRAK 

Media “cihoreng” adalah media permainan berupa pohon kelereng yang 
digunakan untuk mengembangkan kemampuan mengungkapkan bahasa anak KD 

3.11 - 4.11 dalam membuat kalimat dengan struktur lengkap dan menceritakan 
gambar. Dari analisis hasil pembelajaran kemampuan bahasa ditemukan terdapat 

20 anak yang belum mampu membuat kalimat dengan struktur lengkap, dan 20 
anak belum mampu menceritakan gambar.  

Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan peningkatan kemampuan 

bahasa anak kelompok B di TK Satu Atap SDN Merjosari 5 Malang melalui 
penggunaan media “cihoreng”. PTK ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Subyek 

penelitian adalah 24 anak B. Data diperoleh dari hasil observasi, catatan khusus 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.   

Hasil yang diperoleh di akhir siklus II bahwa dalam membuat kalimat 
dengan struktur lengkap mencapai 80,5%, sedangkan kemampuan menceritakan 

gambar 80%. Persentase ketercapaian kelas sebesar 87,5% yang berarti 
menunjukkan kemampuan bahasa anak sudah berkembang dengan optimal dan 
tercapai. 

 

Kata Kunci : kemampuan bahasa, anak kelompok B, media “cihoreng”  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

PAUD merupakan pendidikan yang fundamental karena perkembangan anak 

di tahap berikutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang 
diberikan sejak usia dini. Stimulasi yang dimaksud adalah yang mencakup aspek 

penanaman keagamaan, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik dan seni. 
Semua harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik-integratif agar di 
masa emas perkembangan anak mendapatkan stimulasi yang utuh, untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya.  
Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah kemampuan bahasa 

anak. Muatan pengembangan bahasa anak usia dini meliputi 3 aspek, yaitu aspek 
menerima bahasa (bahasa reseptif), aspek mengungkapkan bahasa (bahsa 
ekspresif), dan aspek keaksaraan.  Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Anak (STPPA) yang terdapat di dalam Permendikbud No.146 tahun 2014 tentang 
Kurikulum 2013 PAUD dan Permendikbud No.137 tahun 2014 tentang Standar 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan   Volume IV,Nomor 4,Agustus 2018  
 
 

Tanti Yulita   504 
 

Nasional PAUD, khususnya aspek mengungkapkan bahasa anak kelompok B usia 
5-6  tahun yaitu, (1) menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, (2) menyebutkan 
kelompok gambar yang mempunyai bunyi yang sama, (3) berkomunikas i secara 

lisan, mempunyai perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk 
persiapan membaca, menulis, dan berhitung, (4) menyusun kalimat sederhana 

dalam struktur lengkap (pokok kalimat, predikat, keterangan), (5) memiliki lebih 
banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide kepada orang lain, (6) melanjutkan 
sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan, (7) menunjukkan pemahaman 

konsep-konsep dalam buku cerita.  
Peneliti melakukan pengamatan lapangan pada sebuah TK yaitu TK Satu 

Atap SDN Merjosari 5 Malang untuk mengetahui sejauh mana perkembangan 
bahasa anak usia 5-6 tahun apakah sudah mencapai STPPA ataukah belum. 
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa perkembangan bahasa 

pada aspek mengungkapkan bahasa masih belum mencapai STPPA. Dari 24 anak 
pada kemampuan tersebut menunjukkan masih ada 20 anak yang belum mampu 

menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap, serta mengenal simbol 
gambar dalam hal ini menceritakan gambar sederhana. Berdasarkan data awal 
diperoleh rata-rata kemampuan bahasa anak kelompok B sebesar 17% anak sudah 

mampu berhasil mencapai STPPA dalam aspek mengungkapkan bahasa. 
Sedangkan 83% belum mencapai STPPA. Anak belum mampu menyusun kalimat 

sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimat, predikat, keterangan) 
dikarenakan selama ini mereka terbiasa mengucapkan sesuatu hanya apabila ada 
stimulus berupa pertanyaan sederhana dari guru. Selain itu, penggunaan lembar 

kegiatan seperti majalah lebih menonjol dalam usaha meningkatkan kemampuan 
bahasa pada aspek mengungkapkan bahasa. Begitu juga tentang mengenal simbol 

gambar masih harus distimulus guru lebih lanjut. Selama ini disekolah penggunaan 
media edukatif dan penerapan strategi pembelajaran yang aktif kurang banyak 
dilakukan. Oleh karena itu peneliti berupaya melakukan perbaikan dengan media 

pembelajaran yang mengandung unsur bermain.  
Peneliti mencoba menggunakan media “cihoreng” agar kemampuan bahasa 

anak Kelompok B di TK Satu Atap SDN Merjosari 5 Malang dapat meningkat . 
Media “cihoreng” ini dapat membantu meningkatkan kemampuan anak menyusun 
kalimat sederhana dalam struktur lengkap, serta mengenal simbol gambar dalam 

hal ini menceritakan gambar sederhana.  
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 
berikut : “Apakah penggunaan media ‘Cihoreng’ dapat meningkatkan kemampuan 

bahasa anak kelompok B di TK satu atap SDN Merjosari 5 Malang?”. 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat tujuan masalah sebagai 
berikut: “Untuk mengetahui penggunaan media ‘Cihoreng’ dapat meningkatkan 

kemampuan bahasa anak kelompok B di TK satu atap SDN Merjosari 5 Malang” 
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KAJIAN TEORI 

Bahasa Anak Kelompok B 

Menurut Vygotsky (dalam Susanto, 2012:73) bahasa merupakan alat untuk  

mengekspresikan ide dan bertanya, dan bahasa juga menghasilkan konsep dan 
kategori-kategori untuk berpikir. Sedangkan Wibowo (2001:3) mengatakan bahwa 

bahasa adalah system symbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi (dihasilkan 
oleh alat ucap) yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat 
berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran.  

Dari beberapa uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa bahasa 
merupakan tanda atau simbol-simbol dari benda-benda, serta menunjuk pada 

maksud-maksud tertentu yang selanjutnya diekspresikan dalam bentuk ucapan 
ataupun gerakan. Kata-kata, kalimat dan bahasa selalu menampilkan arti-arti 
tertentu. Sehubungan dengan arti simbolik tadi, bahasa dipakai juga sebagai alat 

untuk menghayati pengertian-pengertian dan peristiwa-peristiwa di masa lampau, 
masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu bahasa sangat besar artinya bagi 

anak sebagai alat bantu.  
Pada awalnya, perkembangan bahasa anak dimulai dengan menangis. 

Perkembangan bahasa belum sempurna hingga masa bayi dan akan terus 

berkembang sepanjang proses kehidupan anak. Ketika seorang anak usia 5 tahun, 
anak telah menguasai hampir semua bentuk dasar tata bahasa. Anak genius usia 5-

6 tahun perkembangan bahasanya,   yaitu (1) mampu berbicara dengan lancar, (2) 
mampu bertanya dan menjawab lebih kompleks, (3) mampu mengenal bilangan 
dan hitung sederhana, (4) mampu menulis namanya sendiri, (5) mampu membuat 

pantun sederhana. Anak usia dini, khususnya usia 4-5 tahun dapat 
mengembangkan kosakata secara mengagumkan, di samping itu rentang usia 

tersebut anak sangat mahir dalam menirukan siapa saja yang dilihatnya. Owens 
(dalam Kurnia, 2009: 37) mengemukakan bahwa “anak usia dini memperkaya 
kosa katanya melalui pengulangan”. Mereka sering mengulangi kosa kata yang 

baru dan unik sekalipun belum memahami artinya. Dalam mengembangkan kosa 
kata, anak menggunakan fast wrapping yaitu suatu proses dimana anak menyerap 

arti kata baru setelah mendengarnya sekali atau dua kali dalam dialog. Pada masa 
dini inilah anak mulai mengkombinasikan suku kata menjadi kata, dan kata 
menjadi kalimat meskipun masih sangat sederhana.  

Dari uraian karakteristik perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun, maka 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa tiap tahap pengembangan bahasa anak harus 

disesuaikan karakteristik usia dan tahap perkembangannya masing-masing, dengan 
menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, anak akan 
mendapatkan banyak sekali kosakata baru, sekaligus juga mengekspresikan 

dirinya. Menurut Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD, 
lingkup perkembangan bahasa terdiri dari kemampuan menerima bahasa, 

mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan.   
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Tabel 1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Bahasa 

Kelompok Usia 5-6 Tahun 

Lingkup Perkembangan 

Bahasa 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 

1. Memahami Bahasa a. Mengerti beberapa perintah secara bersamaan 
b. Mengulang kalimat yang lebih komplek 
c. Memahami aturan dalam suatu permainan 
d. Senang dan menghargai bacaan 

2. Menungkapkan bahasa a. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks  
b. Menyebutkan kelompok gambar yang mempunyai bunyi 

yang sama 
c. Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan 

kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan 
membaca, menulis, dan berhitung 

d. Menyusun kalimat dalam struktur yang lengkap (pokok 
kalimat-predikat-keterangan) 

e. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan 
ide pada orang lain 

f. Melanjutkan sebagian dari cerita/dongeng yang telah 
diperdengarkan. 

g. Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku 
cerita 

3. Keaksaraan  a. Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal 
b. Mengenal suara huruf dari nama benda-benda yang ada 

di sekitarnya 
c. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki 

bunyi/huruf awal yang sama 
d. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf  

Sumber : Permendikbud (2014) 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan 
bahasa kelompok B (usia 5-6 tahun) terdiri dari 3 aspek yaitu  memahami bahasa, 
mengungkapkan bahasa dan keaksaraan. Semua aspek lingkup bahasa 

dikembangkan disesuaikan dengan tahap perkembangan anak agar berkembang 
secara optimal. 

 
Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Gerlach & Ely (1971) dalam Arsyad 
(2014:3) mengatakan bahwa  media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 
mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sehingga apabila kita 
simpulkan dari pengertian tersebut bahwa guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

adalah merupakan media. Ada juga yang mengartikan medium adalah perantara 
atau pengantar yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada 

komunikan dalam mencapai efek tertentu (Kustiawan, 2013:3). Proses kegiatan 
pembelajaran juga merupakan suatu proses komunikasi, sehingga apabila dalam 
pembelajaran kita menggunakan media yang akhirnya kita mengenal istilah media 

pembelajaran.  
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Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa media 
pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa suatu benda, manusia, materi, dan 
lainnya yang dapat digunakan untuk menarik perhatian, daya pikir, minat, 

perasaan, dan kemampuan anak didik dan mampu membantu mendorong 
terjadinya proses belajar mengajar pada diri anak didik tersebut.  

Fungsi umum dari suatu media (Kustiawan, 2013:5) yaitu media sebagai 
pembawa pesan (materi) dari sumber pesan (guru) ke penerima pesan (murid) 
dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Munadi 

(2008:37) salah satu fungsi media pembelajaran adalah sebagai fungsi sematik 
yaitu kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kosakata (simbol 

verbal) yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik. 
Dari beberapa pendapat tentang media dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses 

pembelajaran, manfaat media pembelajaran antara lain sebagai alat untuk menarik 
perhatian siswa, mengatasi keterbatasan alat pembelajaran, membantu 

memperjelas materi yang disampaikan, efisiensi waktu dan meminimalkan biaya 
membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran yang semuanya itu untuk 
mencapai tujuan pembelajaran.  

 

Media Cihoreng 

Media “cihoreng” (laci pohon kelereng) adalah suatu media berbentuk kotak 
seperti laci, yang di atasnya terdapat benda berbentuk pohon dari triplek di bagian 
daun-daun terdapat jalur-jalur sebagai jalan bagi kelereng yang akan diluncurkan 

dari atas bagian pohon, kelereng yang meluncur akan masuk ke dalam salah satu 
laci dari 6 laci dan kantong yang tersedia di bagian depan, di samping kanan dan 

kiri masing-masing terdapat 2 kantong, sedangkan laci- laci dan kantong-kantong 
tersebut berisi kartu-kartu gambar dan kartu kata yang akan diletakkan di bidang 
yang berada di samping pohon kelereng. Media “cihoreng” ini sebagai bentuk 

pengembangan atau inovasi dari media pohon luncur kelereng yang sudah ada di 
masyarakat.  

Media “cihoreng” dalam penelitian ini adalah media permainan yang terdiri 
dari kotak sebagai bidang utama yang bagian depannya terdapat 2 laci, di samping 
kanan terdapat 2 kantong, dan di samping kiri juga terdapat 2 kantong, laci dan 

kantong berisi kartu gambar dan kartu kata yang sudah dilaminating dan bagian 
belakangnya diberi perekat, bagian atas bidang utama terdapat bentuk pohon yang 

terbuat dari triplek yang dilapisi stereofoam sebagai jalur-jalur tempat 
meluncurnya kelereng, 2 kelereng atau lebih, di samping bidang pohon diberi dua 
bidang kotak yang dilapisi kain karpet sebagai tempat meletakkan kartu yang 

sudah diambil. Kelereng yang diluncurkan untuk menentukan di laci sebelah 
manakah jatuhnya kelereng dan di laci itulah pemain harus mengambil kartu 

gambar dan kartu kata yang sudah disiapkan dalam laci tersebut.  
Papan bentuk pohon yang terbuat dari triplek yang dilapisi dengan 

strereofoam yang sudah dipotong membentuk jalur-jalur tempat jalan yang akan 

dilalui kelereng. Bidang utama berupa kotak berukuran 50 cm x 60 cm dengan 
tinggi 20 cm. Bagian depan diberi 2 laci, diatas laci dilubangi sebagai tempat 

pohon yang bisa dibongkar pasang. Disamping kanan dan kiri pohon diberi dua 
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papan berukuran 20 cm x 10 cm yang sudah dilapisi karpet, bisa dilepas dan 
dipasang kembali sebagai tempat meletakkan kartu gambar dan kartu kata.  

Media “cihoreng” memerlukan alat dan bahan seperti triplek (dibentuk kotak 

berlaci dan bentuk pohon), Stereofoam, kartu gambar, kartu kata, kelereng, karpet 
untuk melapisi bidang kotak, plastik laminating untuk kartu gambar dan kartu kata, 

perekat yang ditempel dibelakang kartu-kartu, dan lem lilin untuk perekat di kartu. 
Sedangkan cara memainkan media “cihoreng” yang dilakukan oleh 1-2 orang. 
yaitu dengan cara anak meluncurkan kelereng dari bagian atas pohon hingga 

menunggu di laci/kantong sebelah mana kelereng tersebut jatuh. Selanjutnya anak 
mengambil 1 kartu kata dan 1 kartu gambar yang berada d i laci tempat jatuhnya 

kelereng, kartu yang sudah diambil masing-masing diletakkan pada bidang kotak 
di samping pohon. Langkah selanjutnya anak membuat kalimat dari kartu kata 
yang diambil, kemudian anak menceritakan gambar dari kartu gambar yang 

diambil, dan guru memberi skor sesuai dengan rubrik yang terdapat dalam lembar 
observasi penilaian. Media “cihoreng” dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 1. Media “cihoreng”  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Adapun kelebihan media “cihoreng” ini antara lain dapat a) mengembangkan 
kemampuan bahasa, khususnya dalam membuat kalimat dengan struktur lengkap 
dan menceritakan gambar, juga dalam belajar berkomunikasi secara lisan, 

menambah perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan 
membaca, dan menulis. b) Dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional 

seperti sabar menunggu giliran, mentaati aturan permainan, mau berbagi dengan 
teman, mengendalikan emosi dengan cara yang wajar, dan belajar menghargai 
teman yang sedang berbicara c) Dapat mengembangkan kemampuan nilai-nilai 

agama dan moral khususnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, senang 
bermain dengan teman, mengucap terima kasih jika memperoleh sesuatu, dan 

meminta tolong dengan baik e) Media permainan ini bisa dikembangkan untuk 
tujuan pengembangan kemampuan yang lain sesuai kebutuhan guru, yaitu dengan 
cara mengganti kartu sesuai tujuan pembelajaran, misalnya ingin mengenalkan 

konsep huruf maka kartu-kartu yang disediakan adalah hal-hal yang berkaitan 
dengan konsep huruf dan kata, apabila tujuan pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif, kartu yang disediakan berupa kartu-kartu angka, lambang 
matematika dan yang lainnya. f) Media ini menyenangkan bagi anak karena 
sekaligus berfungsi sebagai media permainan sehingga tidak membosankan g) 

Media ini mudah cara penyimpanan dan perawatannya.  
Sedangkan kelemahan media “cihoreng” yang bisa diamati” adalah sebagai 

berikut a) Bahan dari kayu proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup 
dan keterampilan khusus. b) Hanya bisa dimainkan secara sendiri atau hanya 
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berdua bergantian, sehingga waktu yang diperlukan untuk murid yang jumlahnya 
banyak sedikit lebih lama.  

 

Pengaruh Media “Cihoreng” Terhadap Peningkatan Kemampuan Bahasa 

Anak Kelompok B. 

Media yang digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan 
kemampuan bahasa anak adalah media “cihoreng”. Setiap kegiatan pembelajaran 
pengembangan kemampuan bahasa dalam penelitian ini akan menggunakan media 

tersebut. Dengan menggunakan peraturan dasar bermain berkelompok dan 
bergantian, yaitu masing-masing anak bergantian menyelesaikan permainan yang 

tersedia pada media “cihoreng”, maka media ini akan digunakan dalam 
pembelajaran.  

Media pembelajaran dengan menggunakan media “cihoreng” yang 

dikembangkan namun disesuaikan dengan karakteristik anak kelompok B usia 5-6 
tahun ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan bahasa, 

khususnya pada KD dan indikator pengembangan yang telah ditentukan 
sebelumnya, dan juga dapat merangsang kemampuan anak seperti kemampuan 
sosial emosional, kognitif, fisik motorik dan nilai moral keagamaan pada 

umumnya. 
 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu, dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian adalah anak usia 5-6 tahun atau kelompok B semester II 

tahun pelajaran 2017-2018 yang berjumlah 24 anak, terdiri dari 8 anak perempuan 
dan 16 anak laki- laki. Penelitian ini dilaksanakan di TK Satu Atap SDN Merjosari 

5 yang beralamat di Perum  Joyo Asri Blok B2 No. 7B Malang.  
 
Prosedur Penelitian 

Siklus I 

Perencanaan pada siklus I yaitu peneliti menentukan KD dan indikator, 

menyusun RPPH dan kegiatan pembelajaran, menyusun lembar observasi 
penilaian, meyiapkan media”cihoreng”. Sedangkan pelaksanaan tindakan, dimulai 
dengan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah 

disiapkan. Pada saat tahap pelaksanaan tindakan, peneliti dan observer melakukan 
pengamatan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan 

tindakan mulai dari awal hingga akhir, apakah sesuai dengan pencapaian tujuan 
yang diharapkan atau belum. Refleksi pada akhir siklus dilakukan refleksi dengan 
menganalisis hasil observasi pelaksanaan tindakan untuk selanjutnya diambil 

tindakan lanjutan untuk melakukan persiapan siklus II  
 

Proses Siklus II 

Perencanaan dalam perencanaan siklus II ini peneliti menentukan KD dan 
indikator, menyusun RPPH dan kegiatan pembelajaran, menyusun lembar 

observasi penilaian, serta merevisi media “cihoreng” untuk mendapatkan hasil 
yang lebih baik. Tindakan yang dilakukan pada siklus II adalah melakukan proses 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah disiapkan. Pada saat tahap 
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pelaksanaan tindakan, peneliti dan observer melakukan pengamatan untuk 
mengetahui kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan tindakan mulai dari awal 
hingga akhir, mencatat semua kejadian saat pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar anak, 
diperoleh informasi tentang kelebihan dan kekurangan pada siklus II. Hasil refleksi 

digunakan sebagai pedoman untuk membantu mengolah data dan menyimpulkan 
hasil penelitian yang dilakukan. Apakah PTK dilanjutkan pada siklus III ataukah 
dalam siklus II sudah mencapai hasil yang diharapkan.  

 
Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data  yang sesuai 
dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain Observasi langsung, 
Wawancara, Dokumentasi dan Kuesioner 

 
Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, 
yaitu analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data atau analisis 
di lapangan. Teknik ini memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data (data 

reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion 
drawing)  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Data penelitian pada perkembangan kemampuan bahasa ditemukan bahwa 
ketuntasan kemampuan bahasa dalam membuat kalimat struktur lengkap 

sederhana dan menceritakan gambar, ditemukan bahwa dari 24 anak terdapat 20 
anak (83%) mengalami kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Data 
pengamatan sebelum tindakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Kemampuan Bahasa Kelompok B TK Satu Atap SDN Merjosari 5 

Pra Siklus  
Kriteria Ketercapaian Anak KD. 3.11-4.11 

Membuat kalimat 
dengan struktur 

lengkap 

Menceritakan gambar 

Sangat mampu 1 2 

Mampu 3 2 
Kurang mampu 10 11 

Belum mampu 10 9 
Ketercapaian kelas 17% 17% 

Rata-rata ketercapaian kelas (17% + 17%) : 2 = 17 % 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

 

 

 

 

 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan   Volume IV,Nomor 4,Agustus 2018  
 
 

Tanti Yulita   511 
 

Grafik 1. Kemampuan Bahasa Kelompok B TK Satu Atap SDN Merjosari 5 
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Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan data diatas, kemudian dianalisis oleh peneliti dan diketahui 
bahwa hanya 4 anak (17%) yang termasuk kategori mampu membuat kalimat 

dengan struktur lengkap dan  hanya 4 anak (17%) yang mampu menceritakan 
gambar sederhana. Secara garis besar prosentase rata-rata ketercapaian kelas hanya 
mencapai 17%, dengan kriteria Belum Berhasil/ belum tercapai.  

 
Siklus I 

Perencanaan tindakan pada tahap ini adalah a) menyusun RPP, b) menyusun 
lembar kerja siswa, c) menyusun lembar observasi penilaian, d) menyiapkan 
seperangkat media “cihoreng” termasuk di dalamnya, kartu-kartu kata, kartu 

bergambar yang sesuai dengan tema, e) menyiapkan handphone untuk 
mendokumentasikan kegiatan selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan pada 

pelaksanaan tindakan: terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, dan 
penutup. Berikut ada;ah observasi hasil belajar: 

Grafik 2. Kemampuan Bahasa Anak Kelompok B Siklus I 
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Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Jumlah anak yang mencapai ketercapaian anak dalam membuat kalimat  

dengan kriteria “Mampu” mengalami kenaikan dari 5 anak pada pertemuan 
pertama (P1) menjadi 14 anak pada pertemuan kedua (P2) sedangkan jumlah anak 
yang telah mencapai kriteria Mampu dalam menceritakan gambar sebanyak 11 

anak pada P1 meningkat menjadi 13 anak pada P2. Namun apabila dirata-rata pada 
hasil pertemuan pertama dan kedua, masih tidak memuaskan, karena rata-rata 

ketercapaian anak hanya 2,27 (53%) untuk kemampuan membuat kalimat dan 2,4 
(60%) untuk kemampuan menceritakan gambar. Berdasarkan observasi hasil 
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pembelajaran seperti pada tabel 4.2 di atas, rata-rata kemampuan bahasa yang 
dicapai adalah 2,33 atau 58% dengan kriteria Kurang Mampu. 
Tabel 3. Tingkat Ketercapaian Kelas Kemampuan Bahasa Anak Kelompok B 

Siklus I 

Kriteria  
Kategori 

Jumlah 
Anak 

Persentase Penguasaan Keterangan 

Sangat 

Mampu 

Mencapai 

KKM 

- 95% - 

100% 

0 % Sangat 

Tercapai 

Mampu Mencapai 
KKM 

4 75% - 94% 17% Tercapai 

Kurang 

Mampu 

Belum 

mencapai 
KKM 

18 55% - 74% 75% Belum 

Tercapai 

Belum 

Mampu 

Belum 

mencapai 
KKM 

2 0% - 54% 8% Belum 

Tercapai 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Hasil belajar yang dicapai anak secara klasikal sebesar 17%, yakni sebanyak 

4 anak dan belum mencapai ≥ 75% dari yang ditetapkan. Berdasarkan analisis 
observasi pelaksanaan tindakan siklus I masih perlu diadakan perbaikan baik 

dalam hal penyusunan RPPH, termasuk juga teknis permainan “cihoreng” dan 
perbaikan media itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak.  

 

Siklus II 

Perencanaan tindakan pada siklus ini adalah a) Perbaikan dalam RPPH 

termasuk menyiapkan lembar kerja dan observasi, b) perbaikan media “cihoreng” 
termasuk di dalamnya prosedur permainannya. Sedangkan pelaksanaan tindakan: 
terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, dan penutup. Berikut observasi 

hasil belajar:  
Grafik 3. Kemampuan Bahasa Anak Kelompok B Siklus II 

0

10

20

Membuat 
kalimat P1

Membuat 
kalimat P2

Menceritakan 
gambar P1

Mnceritakan 
gambar P2

Siklus II

1 2 3 4
 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Kemampuan membuat kalimat mengalami kenaikan pada P1 jumlah anak 

yang mencapai ketercapaian anak dengan kriteria Sangat Mampu sebanyak 6 anak 

menjadi 11 anak pada P2. Sedangkan kriteria Sangat Mampu untuk kemampuan 
menceritakan gambar 5 anak pada P1 menjadi 10 anak pada P2. Berdasarkan 

daftar tabel 4.4 di atas observasi hasil pembelajaran kemampuan bahasa, rata-rata 
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kemampuan membuat kalimat adalah 3,22 (80,5%) dengan kriteria Mampu. 
Sedangkan rata-rata kemampuan menceritakan gambar sebesar 3,2 (80%).  
Tabel 4. Tingkat Ketercapaian Kelas Kemampuan Bahasa Anak Kelompok B  

Siklus II 

Kriteria Kategori Jumlah 
Anak 

Persentase Penguasaan Keterangan 

Sangat 

Mampu 

Mencapai 

KKM 

7 95% - 

100% 

29,2 % Sangat 

Tercapai 

Mampu Mencapai 
KKM 

14 75% - 94% 58,3% Tercapai 

Kurang 

Mampu 

Belum 

mencapai 
KKM 

3 55% - 74% 12,5% Belum 

Tercapai 

Belum 

Mampu 

Belum 

mencapai 
KKM 

0 0% - 54% 0% Belum 

Tercapai 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Hasil belajar yang dicapai anak secara klasikal sebesar 87,5% yakni 

sebanyak 21 anak dan sudah mencapai ≥ 75% dari yang ditetapkan, sehingga 
pembelajaran  pada siklus II ini berhasil mencapai ketercapaian kelas.  

 
Pembahasan 

Kegiatan penggunaan media “cihoreng” pada Penelitian Tindakan Kelas ini 

dimulai dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa RPPH, lembar 
skor penilaian kemampuan keterampilan bahasa, lembar observasi, menyiapkan 

seperangkat permainan media “cihoreng”. Kemudian secara klasikal guru 
menjelaskan aturan permainan media “cihoreng”. Setiap anak meluncurkan satu 
kelereng, misalnya kelereng yang jatuh pada laci merah maka anak mengambil 

satu kartu kata dan satu kartu gambar yang ada di laci merah tersebut. Jawaban 
anak akan diberi nilai/skor sesuai dengan rubrik yang d itentukan pada lembar 

observasi. Setiap anak yang menjawab harus diperhatikan oleh anak yang menjadi 
pasangan bermain, hal ini selain meningkatkan kemampuan bahasa juga dalam 
rangka meningkatkan kemampuan sosial emosional anak yaitu menghargai orang 

lain yang sedang berbicara.  
Pada siklus I pertemuan pertama, anak mulai ada peningkatan meskipun 

mereka harus beradaptasi dengan aturan permainan yang ada, juga melatih 
kepercayaan dirinya untuk mencoba membuat kalimat dan menceritakan gambar. 
Pada pertemuan kedua, penerapan penggunaan media “cihoreng” untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa anak mengalami peningkatan. Kondisi ini 
ditandai dengan anak mulai bisa bermain dan berusaha menjawabnya dengan 

antusias, begitu pula pada siklus II semakin terjadi peningkatan kemampuan 
bahasa anak. Ada peningkatan kemampuan membuat kalimat dan menceritakan 
gambar. Hal itu menunjukkan bahwa penggunaan media “cihoreng” telah 

memenuhi tujuan dari penggunaan media dalam pembelajaran seperti yang 
diungkapkan Kustiawan (2013:5) yaitu media sebagai pembawa pesan (materi) 

dari sumber pesan (guru) ke penerima pesan (murid) dalam rangka mencapai 
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tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk proses permainan media “cihoreng” ini 
dikembangkan sendiri oleh peneliti.  

Media “cihoreng” ini bertujuan untuk membantu guru meningkatkan 

kemampuan bahasa anak khususnya dalam membuat kalimat dengan struktur 
lengkap dan menceritakan gambar. Penggunaan media ini cukup mudah dan tidak 

membahayakan bagi anak sehingga media “cihoreng” ini cocok digunakan di TK 
Satu Atap SDN Merjosari 5 Malang. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan media “cihoreng” dapat 
meningkatkan kemampuan bahasa ana kelompok B di TK Satu Atap SDN 
Merjosari 5 Malang. Penggunaan mdia ‘cihoreng” dalam meningkatkan 

peningkatan kemampuan bahasa anak kelompok B dapat disimpulkan bahwa: 1) 
Menyusun dan melaksanakan RPPH, menyusun lembar skor penilaian kemampuan 

keterampilan bahasa dan lembar observasi, menyiapkan seperangkat permainan 
media “cihoreng”, 2) guru membacakan cara dan aturan permainan sebelum main, 
kemudian guru membagi kelompok di mana penggunaan 1 media “cihoreng” ini 

terdiri dari 2 anak, 3) guru mendampingi dan mengawasi anak pada saat kegiatan 
bermain media “cihoreng” sedang berlangsung, dan memberikan penilaian sesuai 

dengan rubrik yang ada.  
 
Saran 

Hasil penelitian ini disarankan bagi : 1) Bagi Penyelenggara PAUD 
diharapkan dapat menjadi salah satu sumber yang positif dan dapat memberikan 

masukan lembaga penyelenggara PAUD dalam menyediakan sarana pembelajaran 
yang edukatif, menarik, dan menyenangkan, multiguna, serta biaya yang murah, 2) 
Bagi Kepala TK/PAUDuntuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu 

referensi bagi kemajuan lembaga untuk lebih memotivasi guru menjadi lebih 
kreatif, 3) Bagi Guru TK/PAUDbisa memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai 

salah satu alternatif penggunaan media dalam rangka meningkatkan kemampuan 
bahasa anak usia dini. Penggunaan media “cihoreng”  ini juga diharapkan dapat 
menjadi acuan dan perbandingan serta memperbaiki kondisi pembelajaran di kelas, 

agar lebih menarik dan menyenangkan serta kreatif dalam 
menciptakan/menyediakan media yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini, 

4) Bagi Anak penggunaan media yang aktif akan membantu dan memudahkan 
anak dalammeningkatkan kemampuan yang dimilikinya dan menambah 
pengalamannya dalam pembelajaran  
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