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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan sebelum jenjang 
pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi 
anak sejak lahir sampai usia 6 tahun untuk membantu perkembangan anak 
(Hasan, 2012).  Untuk meningkatkan perkembangan yang berupa pemberian 
rangsangan yang dilakukan oleh guru melalui metode pengajaran yang 
digunakan.  

Metode pengajaran adalah cara yang direncanakan untuk keseluruhan 
proses pengajaran dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan guna mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. Metode pengajaran yang baik harus dapat 
memberikan kesempatan pada anak didik untuk bereksplorasi,  
mengungkapkan rasa ingin tahunya, dan menuangkan ide-ide kreatifnya. Anak  
dapat memahami dan mengingat suatu informasi jika mereka mendapat 
kesempatan untuk membicarakannya maupun menuliskannya untuk diri 
mereka sendiri mauapun ditujukan pada orang lain.  

Dalam memilih suatu metode yang digunakan dalam program kegiatan 
anak  usia   4 – 5 tahun guru perlu mempunyai alasan yang kuat dan faktor-
faktor yang mendukung pemilihan metode tersebut, seperti : karakteristik 
tujuan kegiatan dan karakteristik anak yang diajar. Karakteristik tujuan adalah 
pengembangan aspek-aspek perkembangan  seperti perkembangan bahasa, 
moral, motorik, kognitif dan sosial emosional (Moeslichatoen, 2004). Salah 
satu kemampuan anak yang sedang berkembang pada usia 4 – 5 tahun adalah 
kemampuan  perkembangan bahasa.  

Perkembangan  adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup 
dan dipengaruhi oleh berbagai factor yang saling berinteraksi seperti biologis, 
kognitif, dan sosio emosional (Dhieni, 2011 : 3.1). Perkembangan pada usia 
dini memberikan pengaruh yang membekas dan berdampak jangka panjang 
bai perkembangan anak selanjutnya.    

Bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara anggota 
masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, 
perasaan dan keinginannya Badudu (dalam Dhieni, 2011 : 1.11). Bahasa disini 
lebih difungsikan sebagai alat komunikasi dengan orang lain. 

Perkembangan bahasa adalah suatu proses perubahan meningkatnya 
kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi untuk menyatakan pikiran, 
perasaan dan keinginanya dengan cara lisan, tertulis, maupun dengan tanda-
tanda. 

Perkembangan bahasa anak usia dini terutama anak usia 4 – 5 tahun 
memang masih jauh dari sempurna. Namun demikian potensinya dapat 
dirangsang lewat metode pengajaran yang dilakukan oleh guru. Guru harus 
dapat mengupayakan berbagai metode pengajaran yang dapat menstimulasi 
dan mengembangkan kemampuan bahasa anak. Dalam menggunakan metode 
pengajaran, guru tidak boleh melupakan prinsip dasar pendidikan anak usia 
dini yaitu bermain sambil belajar.  



 
Pada kenyataannya, metode pengajaran yang sering digunakan adalah 

metode ceramah dan penugasan. Metode ceramah kurang cocok bagi program 
kegiatan anak usia 4 – 5 tahun karena menuntut anak memusatkan perhatian 
dalam waktu yang cukup lama, padahal rentang waktu perhatian anak relatif 
singkat. Sedangkan metode penugasan biasanya digunakan guru sebagai 
metode pelengkap dari metode ceramah. Metode penugasan  sering kali 
disalah artikan oleh guru, kebanyakan guru berpendapat metode penugasan 
fungsinya untuk memberikan pekerjaan kepada anak didik agar anak didik 
duduk manis mengerjakan tugas yang diberikan (Moeslichatoen, 2004). Kedua 
metode tersebut tidak  memberikan kesempatan pada anak untuk 
bereksplorasi, mengungkapkan rasa ingin tahunya dan menuangkan ide-ide 
kreatifnya. 

Metode yang cocok untuk mengembangkan bahasa anak usia 4 -5 tahun 
adalah metode yang memeberikan kesempatan anak didik untuk berperan aktif 
dalam kegaitan, seperti : bercerita, bercakap-cakap, tanya-jawab, karya wisata, 
pemberian tugas dan bermain (Dhieni, 2011). 

 Berdasarkan kenyataan yang terjadi metode pengajaran yang dilakukan  
pengajar yaitu jarang sekali memberikan kesempatan anak didik untuk 
berperan aktif dalam kegiatan. Menyadari akan pentingnya partisipasi anak 
dalam kegiatan pembelajaran guna mengembangkan perkembangan bahasa 
anak, maka dilakukan penelitian tentang “ Identifikasi Metode Pengajaran 
Yang Mengembangkan Bahasa Anak Usia 4 – 5 tahun se-Kecamatan 
Sekarbela Tahun Ajaran 2013 / 2014. “ 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 
a. Metode pengajaran apa saja yang  diterapkan oleh guru dan dapat 

mengembangkan bahasa di TK / PAUD se-kecamatan Sekarbela Tahun 
Ajaran 2013 / 2014 ? 

b. Metode pengajaran apa saja yang dominan digunakan dalam 
mengembangkan bahasa di TK / PAUD se-kecamatan Sekarbela Tahun 
Ajaran 2013 / 2014 ? 

c. Metode pengajaran apa saja yang paling efektif mengembangkan bahasa di 
TK / PAUD se-kecamatan Sekarbela Tahun Ajaran 2013 / 2014 ? 

C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui metode pengajaran yang  diterapkan oleh guru dan 
dapat mengembangkan bahasa di TK / PAUD se-kecamatan Sekarbela 
Tahun Ajaran 2013 / 2014. 

b. Untuk mengetahui metode pengajaran apa saja yang dominan digunakan 
dalam mengembangkan bahasa di TK / PAUD se-kecamatan Sekarbela 
Tahun Ajaran 2013 / 2014. 

c. Untuk mengetahui metode pengajaran yang paling efektif 
mengembangkan bahasa di TK/PAUD se-kecamatan Sekarbela Tahun 
Ajaran 2013 / 2014. 



 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dengan melakukan 
identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 
a. Manfaat teoritis 

1. Menambah kajian tentang metode pengajaran dalam mengembangkan 
bahasa anak usia dini. 

2. Dapat digunakan sebagai panduan dalam menggunakan metode 
pengajaran untuk mengembangkan bahasa anak usia dini. 

b. Manfaat Praktis 
1. Memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat 
2. Memberikan wawasan untuk guru dalam menggunakan metode 

pengajaran untuk  mengembangkan bahasa. 
3. Dapat digunakan sebagai panduan dalam lembaga untuk mengetahui 

tentang sejauh mana metode pengajaran yang diterapkan di sekolahnya 
dalam mengembangkan bahasa. 

 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pengertian Metode Pengajaran 

Metode  adalah cara teratur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki (KBBI, 2007 : 740). 
Metode merupakan cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk 
mencapai tujuan. 

Metode adalah rencana keseluruhan proses pengajaran dari tahap 
penentuan tujuan, peran guru, peran siswa, materi sampai tahap evaluasi 
(Yunus, 2012 : 27). Metode  dapat juga diartikan sebagai cara mengajar yang 
bersistem untuk memudahkan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 
ditentukan yang lebih bersifat prosedural  dan  sistemik  (Iskandarwassid dan 
dadang, 2009 : 56). Sedangkan  mengajar adalah memberi pelajaran 
sedangkan  pengajaran adalah segala sesuatu mengenai mengajar (KBBI, 2007 
: 17). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, metode pengajaran adalah cara 
yang direncanakan untuk keseluruhan proses pengajaran dari awal kegiatan 
sampai akhir kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan 
menggunakan metode dalam proses pembelajaran akan lebih memudahkan 
guru untuk mencapai tujuan dalam setiap program kegiatan yang akan 
dilaksanakan. Dengan demikian anak didik lebih terarah dalam kegiatan 
pembelajaran dan lebih mudah menangkap pembelajaran. 

B. Macam-macam Metode Pengajaran 
Adapaun metode-metode pengajaran dapat diuraikan antara lain : 

1. Metode Ceramah 
a. Pengertian metode ceramah 



Yaitu suatu bentuk penyajian bahan pelajaran yang dilakukan oleh 
guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap 
siswa (Syaiful dalam Mufarrokah, 2009 : 86). 

b. Tujuan Metode Ceramah 
Tujuan dari metode ceramah yaitu untuk menjelaskan materi ajar 

kepada anak didik secara terperinci dalam waktu yang cukup lama 
(Mufarrokah, 2009). 

2. Metode Bermain 
a. Pengertian Metode Bermain 

Bermain merupakan pekerjaan masa kanak-kanak dan cermin 
pertumbuhan anak (Gordon dan Browne dalam Moeslichatoen, 2004). 
Bermain merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan bagi diri 
sendiri (Isjoni, 2011 : 87). 

Dari uraian di atas metode bermain dapat diartikan sebagai suatu 
pekerjaan masa kanak-kanak yang mana kegiatannya untuk 
menyalurkan imajinasi dan ide-ide kreatifnya, yang penting bagi 
pertumbuhan  dan perkembangan anak.  

3. Metode Percobaan 
a. Pengrtian Metode Percobaan 

Adalah suatu cara anak melakukan berbagai macam percobaan yang 
dapat dilakukan anak sesuai dengan usianya, guru sebagi fasilitator, alat 
untuk berbagai percobaan sudah disiapkan guru (Sujiono, 2008 : 7.9). 
Metode percobaan adalah cara penyajian bahan pelajaran dimana anak 
melakukan percobaan dan mengalaminya sendiri (Mufarrokah, 2009). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan metode percobaan yaitu cara 
pembelajaran dimana anak melakukan berbagai macam percobaan dan 
mengalaminya sendiri.  

4. Metode Tanya Jawab 
a. Pengertian Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah suatu metode dimana guru 
memberikan pertanyaan kepada anak dan anak menjawab (Soetomo 
dalam Nurbiana,  2011:7.20). Metode tanya jawab juga dapat diartikan 
sebagai suatu metode mengembangkan bahasa yang dapat memberikan 
rangsangan agar anak aktif berfikir (Dhieni, 2011). 

Dari uraian diatas  metode tanya jawab dapat diartikan sebagai 
suatu metode untuk mengembangkan keberanian anak dalam 
mengajukan dan menjawab pertanyaan dan dapat merangsang anak 
untuk aktif berfikir.  

5. Metode Bercerita 
a. Pengertian Metode Bercerita 

Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman 
belajar bagi anak usia dini / TK dengan membawakan cerita kepada 
anak secara lisan (Moeslichatoen, 2001). Metode bercerita adalah cara 
penyampaian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita 
dari guru kepada anak didik (Nurbiana, 2011 : 6.6). 



Dari uraian di atas metode bercerita adalah cara penyampain materi 
pembelajaran dengan bercerita secara lisan dari guru kepada anak 
didik. Cerita yang dibawakan guru harus menarik, dan mengandung 
perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan, karena pada usia 
TK kemampuan anak menerima pengetahuan, mengambil pelajaran, 
dan mencontohnya mencapai puncaknya, sebagaimana pula mereka 
senang mendengarkan cerita(Amani, 2006).  

 
6. Metode Bercakap – cakap 

a. Pengertian Metode Bercakap-cakap 
Metode bercakap-cakap dalam pembelajaran TK sering disama 

artikan dengan metode tanya jawab, padahal ada perbedaan yaitu : pada 
metode bercakap-cakap interaksi yang terjadi antara guru dan anak 
didik bersifat menyenangkan berupa dialog yang tidak kaku, sedangkan 
pada metode tanya jawab interaksi yang terjadi bersifat kaku, karena 
sudah terikat dalam pokok bahasan (Dhieni, 2011) 

Metode bercakap-cakap mempunyai arti suatu cara penyampaian 
bahan pengembangan yang dilaksanakan melalui bercakap-cakap dalam 
bentuk tanya jawab antara anak dengan guru atau anak dengan anak 
(Depdikbud dalam Dhieni, 2011 : 7.6). 

Dari uraian di atas metode bercakap-cakap berarti  penyampaian 
bahan pengembangan yang dilakukan dengan interaksi yang terjadi 
antara guru dangan anak, atau anak dengan anak yang bersifat 
menyenangkan berupa dialog dalam bentuk tanya jawab yang tidak 
kaku. 

 
7. Metode Karyawisata 

a. Pengertian Metode Karyawisata 
Karyawisata merupakan pengalaman puncak sesudah anak 

menikuti kegiatan belajar di kelas. Melalui karyawisata anak mendapat 
kesempatan yang luas untuk melakukan kegiatan dan dihadapkan 
dengan bermacam-macam bahan yang dapat menarik perhatiannya, 
memenuhi kebutuhan rasa ingin tahunya, dan mengadakan kajian 
terhadap fakta yang dihadapi secara langsung (Moeslichatoen, 2004) 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan  metode karyawisata adalah 
kegiatan yang dilakukan di luar kelas yang memberikan kesempatan 
pada anak untuk memperoleh pengalaman di dunia yang nyata yang 
dapat menarik perhatiannya, memenuhi rasa ingin tahunya, dan 
mengadakan kajian terhadap fakta yang dihadapi secara langsung. 
Contohnya jalan-jalan di sawah, pergi ke masjid dan lain-lain. 

8. Metode Pemberian Tugas 
a. Pengeritan Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas adalah metode yang memberikan 
kesempatan kepada anak melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk 
langsung dari guru, apa  yang harus dikerjakan, sehingga anak dapat 



memahami tugasnya secara nyata agar dapat dilaksanakan secara 
tuntas (Sujiono, 2008 : 7.7). 

Pemberian tugas merupakan pekerjaan tertentu yang dengan 
sengaja harus dikerjakan oleh anak yang mendapat tugas, tugas 
diberikan dalam bentuk kesempatan melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan petunjuk langsung dari guru (Isjoni, 2011 : 93). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan metode pemberian tugas 
adalah pekerjaan yang diberikan kepada anak didik dan mendapat 
petunjuk langsung dari guru mengenai proses pengerjaannya. 

9. Metode Proyek 
a. Pengertian Metode Proyek 

Adalah salah satu metode  yang digunakan untuk melatih 
kemampuan anak memecahkan masalah yang dialami anak dalam 
kehidupan sehari-hari (Isjoni, 2011 : 92). Metode proyek merupakan 
salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan 
anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara 
berkelompok (Moeslichatoen, 2004 : 137). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan metode proyek yaitu cara 
pemberian pengalaman belajar kepada anak dengan menghadapkan 
kepada permasalahan sehari-hari yang dikerjakan secara berkelompok. 

 
10. Metode Demonstrasi 

a. Pengertian Metode Demonstrasi  
Adalah cara memperagakan atau mempertunjukkan suatu atau 

proses dari suatu kejadian atau peristiwa (Sujiono, 2008 : 7.8). 
Demonstrasi berarti menunujukkan, mengerjakan, dan menjelaskan 
(Isjoni, 2011 : 91). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan metode demonstrasi 
adalah cara mempertunjukan suatu kegiatan atau peristiwa kepada 
orang lain.  

 
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Wilayah dan Lingkup Penelitian 
Wilayah dan lingkup penelitian yaitu tempat dimana akan 

dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 
Sekarbela Tahun Ajaran 2013/2014 yang meliputi 5 kelurahan, yaitu 
Kelurahan Jempong  Baru, kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, 
Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Tanjung Karang Permai. Adapun 
lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi 
metode pengajaran yang  bahasa anak usia 4-5 tahun se-Kecamatan Sekarbela 
tahun ajaran 2013/2014. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 



1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2006 : 130), 

populasi juga dapat diartikan sebagai objek penelitian yang pada 
umumnya merupakan keseluruhan individu dari segi-segi tertentu (Subroto 
dalam Muhammad, 2011 : 166 ). 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan populasi adalah objek 
penelitian keselurahan individu yang akan diteliti. Jadi yang akan menjadi 
populasi dalam penelitian ini adalah  guru yang mengajar usia 4-5 tahun di 
PAUD / TK se-Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013/2014 yang 
berjumlah 50 orang  dari 26 lembaga pendidikan. 

2. Sampel 
Sampel juga dikatakan contoh dari suatu populasi yang cukup besar 

jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi (Mukti dan Yulianto 
dalam Muhammad, 2010 : 172).  Sampel adalah sebagian atau wakil 
populasi yang diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel  34%   yaitu 17 orang 
guru yang mengajar usia 4-5 tahun di TK / PAUD se-Kecamatan 
Sekarbela tahun ajaran 2013/2014 dari 5 lembaga pendidikan. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple 
random sampling yaitu dilakukan secara acak. 

C. Data dan Sumber Data 
1. Data 

Data penelitian ini berupa data metode pengajaran yang 
mengembangkan bahasa anak usia 4-5 tahun di PAUD / TK sekecamatan 
Sekarbela tahun ajaran 2013-2014, yang digambarkan secara kualitatif 
dengan jumlah guru. 

2. Sumber Data 
Jadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

yang langsung diperoleh dari guru PAUD / TK sekecamatan Sekarbela, 
yang mengajar di kelompok usia 4-5 tahun, yang berupa metode 
pengajaran yang mengembangkan bahasa anak usia 4-5 tahun di 
PAUD/TK se-kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013/2014. 

D. Metode  Pengumpulan Data  
a. Metode Pegumpulan Data 

Terkait dengan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang 
akan digunakan peneliti adalah dengan metode observasi, dan metode 
wawancara. Dan penjelesan atas masing-masing metode tersebut sebagai 
berikut : 
1. Metode observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan 
oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati 
fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula (Mukti 
dan Yulianto, 2010 : 168). Metode pengamatan dapat dilakukan dengan 
memaksimalkan panca indra seperti : melihat, mendengar, meraba, 
merasakan, berfikir, dll (Muhammad, 2011 : 156). 



Observasi adalah suatu teknik penelitian dengan mengamati 
langsung objek penelitian yang disertai dengan catatan terhadap 
keadaan dan perilaku objek yang detiliti. Dengan berpedoman pada 
lembar observasi yang berisikan instrumen yang menjadi sasaran 
penelitian. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
metode pengajaran yang dapat  mengembangkan perkembangan bahasa 
anak dan metode yang paling efektif mengembangkan bahasa.  

2. Metode Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek 
atau responden (Yatim, 2012 : 67). Dalam wawancara biasanya terjadi 
tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai 
tujuan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 
Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah manusia atau peneliti. 

Artinya peneliti sebagai alat pengumpul data utama karena mampu 
menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan di lapangan (Muhammad, 
2011 : 22). Instrument digunakan untuk mengukur variable yang diteliti. 
Dalam penetlitian ini peneliti mengadakan pengamatan terhadap metode 
pengajaran yang mengembangkan perkembangan bahasa anak. Adapun 
instrument yang digunakan  berupa rating scala atau skala penilaian dan 
catatan, rating scala yaitu pencatatan objek atau gejala penelitian menurut 
tingkat-tingkatnya (Yatim, 2012 : 82). 

Di mana skor 0 diberikan jika metode pengajaran tidak digunakan, dan 
skor 1 diberikan jika metode pengajaran digunakan. 

Berikut ini adalah tabel mengenai kisi-kisi instrument mengenai metode 
pengajaran yang mengembangkan bahasa anak usia 4-5 tahun. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Metode Pengajaran yang Mengembangkan Bahasa Anak Usia 
4-5  Tahun Ajaran 2013/2014 

No.  Aspek yang diamati 
1. Metode Pengajaran 1. Metode Tanya Jawab 

2. Metode Bercerita 
3. Metode Bermain 
4. Metode Pemberian Tugas 
5. Metode Bercakap-cakap 
6. Metode Karyawisata 

2. Perkembangan Bahasa 1. Menerima Bahasa 
2. Mengungkapkan Bahasa 
3. Keaksaraan  

 
F. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif  yaitu setelah 
semua data diambil dalam suatu penelitian terkumpul, langkah selanjutnya 



menganalisis data. Data yang dikumpulkan kemudian diolah secara manual 
sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan melalui penghitungan data. 
Selanjutnya mendeskripsikan data tersebut sesuai hasil penghitungan data dan 
pengamaatan yang dilakukan. 

 
BAB IV 

 
A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil dari data di atas diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Metode pengajaran yang diterapkan oleh guru dan dapat mengembangkan 

bahasa di TK  / PAUD se-Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013/2014. 
Hasil penelitian tentang metode pengajaran yang diterapkan oleh 

guru di TK / PAUD diperoleh dari hasil pengamatan, baik menggunakan 
instrument observasi, pengamatan langsung dan hasil wawancara. 

Adapun metode yang diterapkan oleh guru di TK  / PAUD se-
Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013/2014 meliputi metode tanya 
jawab, metode bermain, metode demonstrasi, metode bercakap-cakap, 
metode pemberian tugas, metode karyawisata, metode bercerita dan 
metode ceramah. Dari hasil tersebut metode yang dapat mengembangkan 
bahasa anak meliputi  metode tanya jawab, metode bercakap-cakap, 
metode bercerita, metode bermain, dan metode pemberian tugas. 

2. Metode pengajaran yang dominan  digunakan dalam mengembangkan 
bahasa di TK / PAUD se-Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013/2014. 

Dari data yang terdapat pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 
metode pengajaran yang dominan digunakan dalam mengembangkan 
bahasa adalah metode Tanya jawab.   

3. Metode pengajaran yang paling efektif mengembangkan bahasa di TK / 
PAUD se-Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013 / 2014. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama melaksanakan 
penelitian metode pengajaran yang paling efektif mengembangkan bahasa 
berbeda-beda sesuai dengan indikator yang dikembangkan, yaitu metode 
tanya jawab, metode bercakap-cakap, dan metode bercerita lebih khusus 
untuk  indikator menerima bahasa dan mengungkapkan bahasa. 
Sedangkan untuk metode pemberian tugas lebih khusus untuk  indikator 
keaksaraan.  

B. Pembahasan 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam bagian ini akan dibahas 

secara berturut-turut mengenai metode pengajaran yang diterapkan guru di 
TK / PAUD se-Kecamatan Sekarbela, metode pengajaran yang dapat 
mengembangkan bahasa di TK / PAUD se-kecamatan Sekarbela, metode 
pengajaran yang paling efektif mengembangkan bahasa di TK /  PAUD se-
Kecamatan Sekarbela.  
1. Metode pengajaran yang diterapkan oleh guru dan dapat mengembangkan 

bahasa di TK  / PAUD se-Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013/2014. 
Adapun metode yang diterapkan oleh guru di TK  / PAUD se-

kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013/2014 meliputi metode tanya 



jawab, metode bermain, metode demonstrasi, metode bercakap-cakap, 
metode pemberian tugas, metode karyawisata, metode bercerita dan 
metode ceramah.  

Namun saat penelitian metode karya wisata tidak diterapkan karena 
metode pengajaran ini diterapkan atau digunakan sesuai dengan program 
masing-masing lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Sekarbela. 
Metode ceramah masih digunakan di TK / PAUD se-Kecamatan 
Sekarbela karena para guru masih beranggapan metode ceramah tidak 
bisa lepas dalam pembelajaran yang dilakukan di PAUD dan masih 
berpandangan bahwa anak usia dini masih butuh penjelasan tentang suatu 
materi secara lengkap dan dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Sedangkan metode yang dapat mengembangkan bahasa anak 
meliputi  metode tanya jawab, metode bercakap-cakap, metode bercerita, 
metode bermain, dan metode pemberian tugas. Ini disebabkan karena 
pada saat mengembangkan indikator perkembangan bahasa  ke lima 
metode tersebut yang  tampak atau diterapkan oleh guru yang ada di 
Kecamatan Sekarbela. 

2. Metode pengajaran yang dominan  digunakan dalam mengembangkan 
bahasa di TK / PAUD se-Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013/2014. 

Metode pengajaran yang dominan digunakan dalam 
mengembangkan bahasa adalah metode tanya jawab. Hal ini disebabkan 
karena dari ke tiga indikator perkembangan bahasa yaitu menerima 
bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan metode tanya jawab 
selalu digunakan sebagai pelengkap dari metode yang lain. 

3. Metode pengajaran yang paling efektif mengembangkan bahasa di TK / 
PAUD se-Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013 / 2014. 

Metode pengajaran yang paling efektif mengembangkan bahasa di 
PAUD / TK se-Kecamatan Sekarbela berbeda-beda sesuai dengan 
indikator yang dikembangkan, yaitu metode tanya jawab, metode 
bercakap-cakap, dan metode bercerita lebih khusus untuk  indikator 
menerima bahasa dan mengungkapkan bahasa. Sedangkan untuk metode 
pemberian tugas lebih khusus untuk  indikator keaksaraan. 

 

BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Metode pengajaran yang diterapkan oleh guru di TK / PAUD se-

Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013 / 2014 untuk anak usia 4-5 tahun 
adalah metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode bermain, 
metode pemberian tugas, metode bercerita, metode bercakap-cakap, 
metode ceramah dan metode karya wisata. Sedangkan metode yang dapat 



mengembangkan bahasa adalah metode tanya jawab, metode bercerita, 
metode bermain, metode bercakap-cakap, metode pemberian tugas. 

2. Metode pengajaran yang dominan digunakan dalam  mengembangkan 
bahasa di TK / PAUD se-Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013/2014 
meliputi enam metode yaitu metode tanya jawab. 

3.  Metode pengajaran yang paling  efektif   untuk   mengembangkan bahasa 
di  TK / PAUD se-Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2013/2014 sesuai 
dengan indikator atau aspek bahasa yang dikembangkankan, yaitu  
metode tanya jawab, metode bercerita, dan metode bercakap-cakap lebih 
khusus pada indikator menerima dan mengungkapkan bahasa. Sedangkan 
untuk metode pemberian tugas lebih khusus pada indikator keaksaraan.  
 

B. Saran  
Dalam menindak lanjuti hasil penelitian ini, maka disarankan kepada : 
1. Guru  

Untuk mengembangkan bahasa anak usia dini sebaiknya guru juga 
menerapkan metode bermain. Ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi 
anak dalam melakukan setiap kegiatan yang diberikan. Dan yang harus 
diingat oleh guru adalah dunia anak usia dini adalah dunia bermain. 

Sebaiknya guru juga harus lebih mencari informasi tentang  metode-
metode apa saja yang diterapkan untuk anak usia dini sehingga guru tidak 
hanya berkutik pada metode itu-itu saja. Ini dapat dilakukan dengan cara 
mencari tahu melalui buku-buku tentang model pembelajaran anak usia 
dini juga dapat dilakukan dengan cara mencari di internet. Ini bertujuan 
untuk menambah minat anak didik dalam setiap kegiatan. 

2.  Lembaga PAUD 
Diharapkan kepada lembaga PAUD agar dapat memfasilitasi guru 

untuk menambah wawasan guru mengenai pembelajaran tentang anak 
usia dini dan aktif mengikuti setiap pelatihan yang di adakan oleh dinas 
terkait dan langsung diterapkan pada lembaga masing-masing. 

3. Peneliti Lain 
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai 

pedoman  oleh peneliti lain untuk melakukan penelitian tentang metode 
pengajaran yang mengembangkan bahasa anak usia 4-5 tahun dan 
diharapkan  hasilnya dapat meningkatkan wawasan guru anak usia dini. 

4. Dinas Terkait 
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

bagi dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Mataram dan DIKPORA 
untuk lebih memperhatikan guru-guru anak usia dini dan diharapkan 
kepada dinas terkait untuk lebih memperbanyak pelatihan tentang 
pembelajaran anak usia dini dan bagaimana tekhnik pengajarannya.  
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