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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi di TK Angkasa terkait 

dengan kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun. Namun, berdasarkan 

kenyataan yang ada di TK Angkasa kemampuan berbicara anak khususnya pada 

kelompok B di TK Angkasa sebagian besar anak masih sulit untuk 

mengungkapkan apa yang dirasakannya dan anak masih kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan dari guru sehingga rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana proses pengembangan kemampuan berbicara anak usia dini 

melalui media puppet show pada anak usia 5-6 tahun di TK Angkasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk Mengembangkan kemampuan berbicara 

anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan bermain puppet show di Tk Angkasa tahun 

pelajaran 2017/2018.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

pengembangan. Subjek penelitian adalah anak kelompok B usia 5-6 tahun di Tk 

Angkasa Tahun Pelajaran 2017-2018. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi, data yang diperoleh dianalisa menggunakan teknik hitung 

persentase. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga pengembangan pada setiap 

pengembangan ada dua kali pertemuan. Dari hasil penelitian pada Pengembangan 

I mengembangkan kemampuan berbicara anak usia 5-6 Tahun melalui kegiatan 

bermain puppet show di Tk Angkasa tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 64 %.  

Bercerita . Pada pengembangan  II kemampuan berbicara anak melalui  bercerita 

dengan media gambar pada anak  usia 5-6 tahun di Tk Angkasa mencapai 69%. 

Pada pengembangan III kemampuan berbicara anak melalui bercerita dengan 

media gambar pada anak usia 5-6 tahun di Tk Angkasa mencapai 80 %.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan 

bermain puppet show dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak usia 5-6 

tahun di TK Angkasa Tahun pelajaran 2017-2018. 

Kata kunci: Berbicara, Puppet Show 
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PENDAHULUAN 

Usia awal kehidupan anak yang 

sangat menentukan dalam perkembangan 

kecerdasannya adalah pada usia 0-8 tahun 

atau yang sering disebut dengan masa 

golden age  Suyanto (2005: 6). Pada masa 

ini anak akan berkembang sangat kritis 

dan cepat menyerap apapun yang anak 

dapat dari lingkungannya.  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun, yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani, agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut 

(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003). 

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan 

untuk mengembangkan semua aspek 

perkembangan yang dimiliki anak untuk 

memunculkan potensi secara optimal. 

Aspek perkembangan tersebut meliputi 

aspek nilai agama dan moral, aspek sosial 

emosional, aspek kognitif, aspek bahasa, 

dan aspek fisik motorik. Salah satu aspek 

perkembangan anak usia dini adalah 

bahasa. Masa ini memerlukan rangsangan 

dan stimulasi yang tepat supaya 

kemampuan khususnya dalam berbicara 

anak usia 5-6 tahun sehingga anak 

berkembang optimal. 

Bicara adalah bentuk bahasa yang 

menggunakan artikulasi atau kata-kata 

yang digunakan untuk menyampaikan 

maksud Hurlock (1978: 176). Melalui 

berbicara maka akan terjadi komunikasi 

antara anak satu dengan anak lainnya. 

Berbicara pada anak perlu dikembangkan 

dan dilatih secara terus menerus agar 

perkembangan anak terutama dalam hal 

berbicara untuk komunikasi dapat 

berkembang dengan optimal.  

Bahwa bicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran, 

gagasan, dan perasaan.  

Musfiroh (2010: 118) 

mengungkapkan beberapa metode yang 

digunakan untuk mengembangkan 

kemampuan berbicara anak antara lain 

dengan menggunakan metode bercakap-

cakap, metode tanya jawab, metode 

bercerita, metode dramatisasi, Show and 

Tell, metode bermain, metode 

karyawisata, metode latihan dan metode 

brainstorming spontan. 

Salah satu kegiatan yang dapat 

mengembangkan dan menstimulasi 

kemampuan berbicara anak adalah 

melalui puppet show, yang  disediakan 

oleh guru. Media puppet show dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara anak 

karena mempunyai kelebihan antara lain 

bersifat konkrit, dapat mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu, dapat 

mengatasi keterbatasan masalah, dapat 

mengatasi keterbatasan pengamatan, 

murah dan mudah didapat serta dapat 

digunakan untuk perseorangan atau 

kelompok Sadiman (2009: 29-31).  

pengembangan ini adalah untuk 

memaparkan bagaimana cara 

mengembangkan kemampuan berbicara 

anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan 

bermain puppet show  di TK Angkasa 

tahun pelajaran 2017-2018. 

Solusi yang dapat diberikan antara 

lain adalah dengan mengubah kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih menarik, 
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sehingga anak menjadi bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran dan tujuan 

guru untuk mengembangkan kemampuan 

berbicara anak dapat berhasil dan berjalan 

maksimal. Salah satu kegiatan yang dapat 

mengembangkan dan menstimulasi 

kemampuan berbicara anak adalah 

melalui puppet show, yang  disediakan 

oleh guru. Media puppet show dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara anak 

karena mempunyai kelebihan antara lain 

bersifat konkrit, dapat mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu, dapat 

mengatasi keterbatasan masalah, dapat 

mengatasi keterbatasan pengamatan, 

murah dan mudah didapat serta dapat 

digunakan untuk perseorangan atau 

kelompok Sadiman (2009: 29-31). 

Berangkat dari uraian di atas, maka 

penulis mengangkat masalah yang terjadi 

di TK Angkasa khususnya Kelompok B 

dengan mengambil judul 

Mengembangkan kemampuan berbicara 

anak usia 5-6 tahun melalui  kegiatan 

bermain puppet show di TK Angkasa 

tahun pelajaran 2017-2018. 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Depdikbud dalam Haryadi 

dan Zamzani (1997: 54) berbicara secara 

umum dapat diartikan suatu penyampaian 

maksud (ide, gagasan, pikiran, atau isi 

hati) seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa lisan sehingga 

maksud tersebut dapat dipahami oleh 

orang lain 

Hurlock (1978: 176), mengemukakan 

bahwa bicara adalah bentuk bahasa yang 

menggunakan artikulasi atau kata-kata 

yang digunakan untuk menyampaikan 

maksud. Pendapat serupa juga 

diungkapkan oleh Tarigan Suhartono 

(2005: 20), bahwa bicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan. Haryadi dan Zamzani dalam 

Suhartono (2005: 20), mengemukakan 

berbicara hakikatnya merupakan suatu 

proses berkomunikasi, sebab di dalamnya 

terjadi pesan dari suatu sumber ke sumber 

lainnya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa berbicara adalah 

bentuk komunikasi secara lisan yang 

berfungsi untuk menyampaikan maksud 

dengan lancar, menggunakan artikulasi 

atau kata-kata yang jelas dan 

menggunakan kalimat yang lengkap, 

sehingga orang lain dapat memahami apa 

yang disampaikan oleh anak. 

Tahapan perkembangan berbicara 

anak usia dini juga dikemukakan oleh 

Suhartono (2005: 49-51), yang 

mengatakan bahwa perkembangan 

berbicara Anak Usia Dini terdiri dari hal-

hal di bawah ini: 

Tahap Penamaan, Anak baru mulai 

mampu mengujarkan urutan bunyi kata 

tertentu dan ia belum mampu 

memaknainya. 

 

Tahap Telegrafis, Anak sudah bisa 

menyampaikan pesan yang diinginkan 

dalam bentuk urutan bunyi yang 

berwujud dua atau tiga kata. 

 

Tahap Transformasional, Pengetahuan 

dan penguasaan kata-kata tertentu yang 

dimiliki anak dapat dimanfaatkan untuk 

mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih 

rumit. 
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Menurut Haryadi dan Zamzani (1997: 

54) berbicara merupakan suatu  proses 

berkomunikasi sebab di dalamnya terjadi 

pemindahan pesan dari suatu sumber ke 

tempat lain. Untuk Anak Usia Dini 

berbicara hanya sebatas mampu untuk 

mengkomunikasikan kepada orang lain. 

Komunikasi berarti suatu pertukaran 

pikiran dan perasaan. Pertukaran tersebut 

dapat dilaksanakan dengan setiap bentuk 

bahasa seperti isyarat, ungkapan 

emosional, bicara bahasa tulisan, tetapi 

komunikasi yang paling umum dan paling 

efektif adalah dilakukan dengan bicara. 

Selama tahun awal masa kanak kanak, 

tidak semua bicara digunakan untuk 

berkomunikasi. Pada waktu bermain, 

anak seringkali berbicara dengan dirinya 

sendiri atau dengan mainannnya. Tetapi 

pada saat minat untuk menjadi kelompok 

sosialnya berkembang, maka mereka akan 

berbicara untuk berkomunikasi dengan 

temannya. Jadi berbicara merupakan hal 

yang penting bagi anak untuk dapat 

mengkomunikasikan segala ungkapan dan 

keinginan dalam dirinya.  

Menurut Rofi’uddin & Darmiyati 

Zuhdi (1999: 243), penilaian kemampuan 

berbicara dapat dilakukan secara 

aspektual atau secara komprehensif. 

Penilaian secara komprehensif merupakan 

penilaian yang difokuskan pada 

keseluruhan kemampuan berbicara dan 

bersifat pragmatik serta komunikatif. 

Penilaian secara aspektual adalah 

penilaian kemampuan berbicara yang 

difokuskan pada aspek-aspek tertentu dan 

jenis penilaian ini bersifat diskrit. 

Penilaian secara aspektual dibedakan 

menjadi dua kelompok yaitu aspek 

kebahasaan dan aspek non kebahasaan. 

Aspek kebahasaan meliputi tekanan, 

ucapan, nada dan irama, persendian, 

kosakata atau ungkapan atau diksi, dan 

struktur kalimat yang digunakan 

sedangkan aspek non kebahasaan 

meliputi kelancaran, pengungkapan 

materi wicara, keberanian, keramahan, 

ketertiban, semangat, sikap dan perhatian. 

Memperbanyak pengenalan kosakata 

dan kalimat-kalimat sederhana kepada 

anak menjadi suatu yang sangat penting 

dalam memperkaya gagasan berpikir dan 

akan meningkatkan kemampuan berbicara 

dan berkomunikasi (Rasyid,dkk 

2009:131). Kemampuan anak dalam 

berbicara tidak langsung didapat anak 

dari lahir, tetapi harus dipelajari secara 

terus menerus. Peranan orang tua 

sangatlah penting dalam menstimulasi 

kemampuan berbicara anak sejak dini. 

Suhartono (2005: 191) Strategi yang 

ditempuh untuk mengenalkan kosakata 

adalah: 

Strategi Pengenalan Kata, Strategi 

dalam pengenalan kata dapat ditempuh 

melalui langkah-langkah berikut ini: 

1) Menentukan jenis kata yang akan 

dikenalkan kepada anak. 

2) Mempersiapkan media pembelajaran 

yang akan digunakan. 

3) Melakukan kegiatan pengenalan kata. 

 

Strategi Pengenalan Kalimat 

1) Memahami pengertian kalimat. 

2) Mengenal jenis kalimat 

 

Dalam penelitian ini, kelancaran 

berbicara anak dalam menyampaikan 

segala sesuatu yang ada dalam pikirannya 

setelah melihat gambar yang 

diperlihatkan guru, baik itu anak bertanya 

maupun bercerita mengenai gambar 

dengan menggunakan artikulasi yang 

jelas menjadi panduan dalam membuat 

kisi kisi dalam penelitian 
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 Puppet show  disajikan seperti 

penyajian wayang dengan teater  

berbentuk kotak yang dihias sedemikian 

rupa  sehingga mampu menarik minat dan 

perhatian anak, yang usianya antara 5-6 

tahun.  Wayangnya dibuat berwarna-

warni dengan karakter  binatang  yang 

dibuat dari gambar yang dilaminating  

yang digerakkan oleh guru dalam teater, 

sambil  menggerakkan  Puppet show guru 

menyuarakan suara  karakter sesuai 

dengan yang dipegang saat itu. 

Puppet show adalah media yang 

cukup dikenal tetapi masih jarang 

dimanfaatkan  khususnya dalam 

pembelajaran bahasa Inggris di SD. 

Puppet show disajikan seperti penyajian 

wayang dengan teater berbentuk kotak 

yang dihias sedemikian rupa sehingga 

Puppet show adalah media yang cukup 

dikenal  tetapi masih jarang dimanfaatkan 

khususnya dalam  pembelajaran bahasa 

Inggris di SD.  Puppet show  disajikan 

seperti penyajian wayang dengan teater  

berbentuk kotak yang dihias sedemikian 

rupa  sehingga mampu menarik minat dan 

perhatian anak, yang usianya antara 5-6 

tahun.  Wayangnya dibuat berwarna-

warni dengan karakter  binatang  yang 

dibuat dari gambar yang dilaminating  

yang digerakkan oleh guru dalam teater, 

sambil  menggerakkan  Puppet show guru 

menyuarakan suara  karakter sesuai 

dengan yang dipegang saat itu.   

Dengan penyajian materi pelajaran 

menggunakan media puppet show ini 

diharapkan ketrampilan berbicara  siswa 

akan meningkat, sehingga mereka mampu  

berbicara dalam bahasa Inggris dengan 

percaya  diri meskipun masih dalam 

bentuk kalimat yang  keseharian dan 

sederhana. 

 

Ada beberapa jenis puppets yang 

dapat di pakai untuk kelas EYL, antara 

lain (1) finger puppets, (2) glove atau 

hand puppet, (3) stick puppet. 

 

Kegiatan dengan media puppet 

show yang dilakukan secara kelompok 

adalah anak dibagi menjadi beberapa 

kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 

orang kemudian diberi gambar yang 

berbeda tiap kelompok. Pada penelitian 

ini metode yang digunakan adalah dengan 

bercerita dengan media puppet show. 

Teknik dan langkah-langkah dalam 

pembelajaran adalah terlebih dahulu guru 

membuat media puppet show yang 

disesuaikan dengan tema yang digunakan 

pada hari itu. Gambar yang telah dibuat 

diperlihatkan kepada anak-anak dan guru 

menjelaskan tentang gambar tersebut 

dengan memberikan penjelasan disertai 

contoh apa yang akan dilakukan dengan 

gambar. Adapun cara membuat media 

puppet show diantaranya adalah: 

1. Mendownload gambar binatang 

2. Kemudian print gambar binatang 

3. Setelah itu gunting gambar binatang 

dan di gambar delaminating 

4. Gambar binatang yang telah 

dilaminating kemudian ditempelkan 

dengan menggunakan stick balon 

5. Media puppet show siap untuk 

digunakan 

 

Kerangka berpikir yang baik akan 

menjelaskan secara teoritis pertautan 

antara variabel yang akan diteliti. Jadi, 

secara teoretis perlu dijelaskan hubungan 

antar variabel Sugiyono (2009: 91). 

Kemampuan berbicara adalah bentuk 

komunikasi secara lisan yang berfungsi 

untuk menyampaikan maksud dengan 

lancar, menggunakan artikulasi atau kata-

kata yang jelas, dan menggunakan 
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kalimat yang lengkap, sehingga orang 

lain dapat memahami apa yang 

disampaikan oleh anak. Media gambar 

dalah media yang merupakan reproduksi 

bentuk asli dalam dua dimensi yang 

berupa foto atau lukisan.  

 

Media gambar membantu anak 

dalam mengungkapkan perasaannya dan 

gagasan yang dimiliki untuk kemudian 

diutarakan kepada orang lain. Gambar 

adalah salah satu alat yang penting untuk 

pembelajaran, maka gambar yang akan 

digunakan hendaknya memenuhi kriteria-

kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara 

lain gambar harus autentik atau 

menggambarkan situasi yang sebenarnya 

dan sederhana. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan, penelitian 

pengembangan yaitu penelitian yang 

memusatkan pada variabel-variabel dan 

perkembangannya selama beberapa kurun 

waktu. Peneliti menyelidiki pola-pola dan 

peraturan perkembangan dan 

pertumbuhan, dan bagaimana variabel 

berhubungan satu sama lain dan 

mempengaruhi sifat pertumbuhan dan 

perkembangan. 

Penelitian ini akan dilaksanakan 

di TK Angkasa jalan Dr.wahidin Asrama 

TNI-AU Rembiga Kecamatan 

Selaparang. TK Angkasa berada di bawah 

naungan Yayasan PIA Ardhya Garini. TK 

Angkasa dalam proses pembelajaran 

mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor 137 dan 146 

tahun 2014 dan melaksanakan model 

pembelajaran kelompok. 

Rancangan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan adalah suatu 

proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi 

produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan. Berdasarkan pengertian 

penelitian pengembangan di atas, dapat 

disimpukan bahwa penelitian 

pengembangan adalah suatu proses 

penelititan yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk baru atau 

mengembangkan produk yang sudah ada 

dan hasilnya dapat di pertanggung 

jawabkan. Produk yang dikembangkan 

selanjutnya akan diuji kelayakannya.  

Rancangan penelitian ini 

dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap 

pengembangan, yakni tahap 

pengembangan I, II dan tahap 

pengembangan III yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, 

penerapan, dan analisis kegiatan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan.  

Dalam instrumen penelitian, bentuk 

pedoman observasi ini berupa tabel daftar 

capaian indikator perkembangan 

kemampuan berbicara yang berisikan 

item-item pertanyaan yang digunakan 

untuk mengetahui skor perkembangan 

kemampuan berbicara anak dalam 

kegiatan puppet show sebagai berikut: 

1. Skor 4 diberikan apabila 

berkembang sangat baik (SB) 

2. Skor 3 diberikan apabila 

berkembang baik (B) 

3. Skor 2 diberikan apabila 

berkembangn cukup baik (CB) 

4. Skor 1 diberikan apabila 

berkembang kurang baik (KB). 
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   100 % 

Keterangan   

P    : Persentase Nilai akhir 

F    : Skor yang diperoleh anak 

∑f  : Jumlah Skor anak 

( Sutrisno Hadi, 2004 ). 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 

30 April-14 Mei 2018 pada anak 

kelompok B di Tk Angkasa tahun 

pelajaran 2017-2018. Peneliti ini terdiri 

dari 3 tahap pengembangan, diantaranya 

adalah tahap pengembangan I (tanggal 30 

april), tahap pengembangan II (tanggal 7 

mei), tahap pengembangan III (14 Mei). 

Setiap pengembangan terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 

dan refleksi. Setiap pengembangan 

dilakukan tiga kali pertemuan dengan 

alokasi waktu setiap pertemuan adalah 

1x60 menit. 

Pada tahap pengembangan I 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

pada hari Senin, 30 April 2018, dengan 

alokasi waktu 1x60 menit. 

Pengembangan I merupakan 

pengembangan awal yang dilakukan 

peneliti untuk mengembangkan 

kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun 

melalui kegiatan bermain puppet show. 

Pada tahap pengembangan II 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

yaitu pada hari Senin, 7 Mei 2018 dengan 

alokasi waktu pada 1x60 menit. 

Pengembangan II merupakan 

pengembangan kelanjutan yang dilakukan 

peneliti untuk mengembangkan 

kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun 

Di TK Angkasa Rembiga dengan 

menggunakan puppet show dengan alat 

peraga berupa gambar dan mimik muka 

serta suara yang jelas. Pada penelitian 

pengembangan II dilakukan sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran. 

Pada tahap pengembangan III 

dilaksanakan pada hari Senin, 14 Mei 

2018 dengan alokasi waktu pada 1x60 

menit. Pengembangan III merupakan 

pengembangan kelanjutan yang dilakukan 

peneliti untuk mengembangkan 

kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun 

melalui kegiatan bermain puppet show  di 

Tk Angkasa tahun pelajaran 2017-2018. 

Dengan alat peraga berupa gambar dan 

melibatkan anak secara langsung. Pada 

penelitian pengembangan III dilakukan 

sesuai dengan kegiatan pembelajaran.  

Proses pengembangan tahap III 

sudah dilaksanakan  yaitu dengan 

kegiatan bermain puppet show 

menggunakan media puppet show dan 

melibatkan anak-anak sebagai tokoh yang 

ada dalam cerita puppet show. Pada 

pelaksanaan pengembangan III, 

didapatkan skor nilai rata-rata anak 

meningkat menjadi 80%. Dimana 

kemampuan berbicara anak dari 

pengembangan indikator penelitian sudah 

berkembang dengan baik. 

Grafik 4.1 Rekapitulasi Grafik 

Perkembangan I, II dan III Indikator 

Kemampuan Berbicara Anak Usia 5-6 

Tahun Di TK Angkasa. 

 



 

8 
 

 

Dari keseluruhan hasil yang telah 

didapat dari setiap pengembangan dan 

skor setiap siswa, pada tabel telah 

memperlihatkan bahwa perkembangan 

anak dan indikator yang diteliti dari tiap 

pengembangan menunjukkan 

perkembangan yang pesat. Jika kita 

melihat skor anak pada pengembangan 1 

yaitu sebesar 64%, kemudian pada 

pengembangan II sebesar 69% serta 

meningkat lagi pada pengembangan III 

sebesar 80%. 

 Hal ini sudah menunjukkan kenaikan 

yang sangat baik. Jadi bisa kita katakan 

bahwa mengembangkan kemampuan 

berbicara anak usia 5-6 tahun melalui 

kegiatan bermain puppet show di TK 

Angkasa telah berhasil dilakukan dengan 

baik.  

Pada pengembangan I kegiatan 

bermain puppet show peneliti 

menggunakan cara lama yaitu 

menggunakan media papan tulis sebagai 

tempat untuk menempelkan gambar yang 

diceritakan sesuai tema pembelajaran. 

Karena bermain puppet show masih 

kurang menarik sehingga terlihat anak-

anak bosan dan tidak memperhatikan 

guru bercerita yang pada akhirnya 

menjadikan hasil dari kemampuan 

berbicara anak masuk kategori kurang. 

Hal ini kurangnya perencanaan guru dan 

peneliti dalam melaksanakan kegiatan 

bermain menggunakan puppet show. 

Pada pengembangan II dilakukan 

perbaikan-perbaikan dengan memperbaiki 

cara bermain puppet show menggunakan 

kemmpuan guru melalui mimik muka dan 

gestur tubuh serta suara disesuaikan 

karakter puppet show. Pada 

pengembangan II peningkatan 

kemampuan berbicara anak mulai terlihat, 

dan ini menjadikan bahan bagi peneliti 

untuk melakukan perbaikan 

dipengembangan berikutnya sehinnga 

bisa mencapai standar hasil yang 

dirumuskan yaitu sebesar 80%  capain 

indikator keberhasilan. 

   

KESIMPULAN  

 

Mengembangkan kemampuan 

berbicara anak usia 5-6 tahun melalui 

kegiatan bermain puppet show di TK 

Angkasa tahun pelajaran 2017/2018 dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara anak 

dan dapat dilihat dari hasil pengembangan 

I, II, dan III. 

 

Kegiatan bermain menggunakan 

media puppet show yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara anak 

usia 5-6 tahun di TK Angkasa adalah 

melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut : a) Guru membuat RPPH, b) 

Menyetting kelas, c) Menyiapkan media 

pappet show (gorden, meja, panggung 

boneka, stick wayang), d) Guru 

menyiapkan skenario pembelajaran, e) 

Guru menjelaskan aturan main, f) Guru 

membuat kesepakatan main dengan anak, 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Series 1 

Series 1
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g) Guru melakukan recalling setelah 

pembelajaran, h) Guru mengajak anak 

untuk merapikan alat main yang telah 

digunakan, i) Guru melakukan penilaian 

terhadap anak. 

 

Kemampuan berbicara yang dicapai 

anak dapat meningkat dilihat dari 

persentase pada setiap tahapan 

pengembangan yaitu: optimalisasi 

kegiatan bermain menggunakan media 

puppet show pada pengembangan I 

persentasenya 64%, pada pengembangan 

II persentasenya 69%, pada 

pengembangan III persentasenya 80% 

dengan kriteria “baik”. 

 

Saran 

 

Berdasarkan penelitian tentang 

Mengembangkan  Kemampuan  

Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun melalui 

kegiatan bermain puppet show  di Tk 

Angkasa tahun pelajaran 2017-2018. 

maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut:  

 

Guru hendaknya menyadari 

kemampun berbicara anak berbeda-beda 

sehingga dapat memilih metode yang 

tepat dalam proses pembelajaran 

bercerita, guru juga diharapkan mampu 

membawakan cerita dengan menarik, 

melalui mimik, gesture yang tepat. 

Menyiapkan atau seting kelas juga sangat 

mendukung dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun 

melalui kegiatan bermain puppet show. 

Untuk itu diharapkan bagi guru untuk 

selalu belajar dan mengembangkan diri 

melalui perubahan-perubahan dari teori-

teori terbaru. 

 

Pengelola sekolah hendaknya dapat 

memberikan pelatihan-pelatihan dan 

seminar bagi guru dalam menggunakan 

metode bercerita yang tepat, sehingga 

dapat menambah pengetahuan guru 

tentang metode yang tepat untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara 

peserta didik. 

 

 

            DAFTAR PUSTAKA 

 

Anas Sudijono. (2007). Pengantar 

Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja 

GrafindoPersada. 

Arief S. Sadiman, R. Rahardjo, Anung 

Haryono, & Rahardjito.(2009). 

Media Pendidikan: Pengertian, 

Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya. Jakarta. 

Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian 

Suatu Pendekatan Praktik. 

Bandung: Alfabeta. 

Chaer, Abdul (2006). Tata Bahasa 

Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta:  

RinekaCipta. 

Dadan Djuanda. (2006). Pembelajaran 

Bahasa Indonesia yang 

Komunikatif dan Departemen 

Pendidikan Nasional, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Direktorat Pembinaan Pendidikan 

Tenaga Kependidikan dan 

Ketenagaan. 

Dhieni. Nurbiana dkk. (2005). Metode 

Pengembangan Bahasa. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

Edja Sadjadaah & Dardjo Sukarjo. 

(1995). Bina Bicara, Persepsi 

Bunyi, dan Irama.Jakarta: 



 

10 
 

Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, DirektoratJenderal 

Pendidikan Tinggi, Proyek 

Pendidikan Tenaga Guru. Guru 

Sekolah Dasar. 

Haryadi & Zamzani.(1997). Peningkatan 

Keterampilan Berbahasa 

Indonesia.n Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 

Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi, Bagian Proyek 

Pengembangan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar. Hikayat Publising. 

Hurlock, E. (1978). Perkembangan Anak 

Jilid I. (Alih Bahasa: Agus 

Dharma). Jakarta: Erlangga. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Jalongo, M. R. (1992). Early Childhood 

Language Arts.Boston: Allyn and 

Bacon.Nelva Rolina. (2010). 

Media dan Sumber Belajar. 

Dalam Buku 2: Pendidikan 

Menyenangkan. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 

DirektoratJenderal Pendidikan 

Tinggi, Direktorat Ketenagaan. 

Musfiroh, Tadkiroatun (2010). 

Pengembangan Bahasa Anak Usia 

Dini.  

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun2009 Tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia dini. 

(2009). Jakarta. 

Poerwadarminta.(2002). Kamus Umum 

Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka.Rajawali Pers. 

Rasyid, Harun dkk. (2009). Asesmen 

Perkembangan Anak Usia Dini. 

Yogyakarta:   Multi Pressindo. 

Rofi’uddin, Ahmad & Darmiyati 

Zuhdi.(1999). Pendidikan Bahasa 

dan Sastran Indonesia di Kelas 

Tinggi. Jakarta: Departemen 

Pendidikan danKebudayaan, 

Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi, Proyek Pendidikan 

Seefeldt, C. & Wasik, B. A. (2008). 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

(Penerjemah:Sertifikasi Guru 

(PSG) Rayon 11, Kementerian 

Pendidikan Nasional,UNY. 

Suyanto. (2005). Dasar-dasar Pendidikan 

Anak Usia Dini. Yogyakarta: 

Sugiyono.(2004). Metode Penelitian 

Bisnis. Bandung: Alfabeta. 

Suhartono. (2005). Pengembangan 

Keterampilan Bicara Anak Usia 

Dini. Jakarta: 

   

 

 

 

 

 

 

. 



 

11 
 

 


