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A. Materi Penelitian Tindakan Kelas 
1. Prinsip Penelitian Tindakan Kelas 

a. Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas 
Di Indonesia PTK tergolong masih baru dibandingkan dengan penelitian-
penelitian formal yang sudah banyak dilakukan. Metode penelitian deskriptif, 
eksperimen, dan ex post facto adalah tiga penelitian formal yang sudah 
banyak kita kenal. PTK mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 
penelitian-penelitian itu. 

Beberapa karakteristik PTK antara lain: 
• Masalahnya nyata, tidak dicari-cari, bersifat kontekstual. 
• Berorientasi pada pemecahan masalah, bukan hanya mendeskripsikan 

masalah. 
• Data diambil dari berbagai sumber. 
• Bersifat siklik: penelitian-tindakan-penelitian-tindakan-... dst. 
• Partisipatif, dilakukan sendiri. 
• Kolaboratif, dibantu rekan sejawat. 
Perbedaan antara PTK dengan penelitian formal adalah sebagai berikut: 
PTK: 
• Dilakukan sendiri oleh guru 
• Memperbaiki pembelajaran secara langsung 
• Hipotesisnya disebut hipotesis tindakan 
• Tidak menggunakan analisis statistik yang rumit 
• Tidak terlalu memperhatikan validitas dan reliabilitas instrumen 
• Sampel tidak perlu representatif 
Penelitian Formal: 
• Dilakukan oleh orang lain 
• Mengembangkan teori, melalui generalisasi 
• Biasanya mempersyaratkan hipotesis 
• Menuntut penggunaan analisis statistik 
• Instrumen harus valid dan reliabel 
• Sampel harus representatif 
 
Cara Memulai PTK 
Uraian tentang cara memulai PTK berikut ini akan menambah pemahaman 
Anda tentang prinsip-prinsip PTK. Kalau Anda sudah biasa mengajar, 
melakukan PTK bukan hal yang asing. PTK hanyalah alat untuk membantu 
Anda memperbaiki pembelajaran secara sistematis. Jadi Anda fokus saja 
pada perbaikan pembelajaran, dan tanpa disadari Anda akan melakukan 
langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh peneliti PTK. Setelah 
menyelesaikan bagian ini Anda akan dapat menulis “proposal sederhana” 
berbentuk matriks, yang nantinya akan dikembangkan menjadi “proposal 
lengkap”. Dengan proposal sederhana sebenarnya Anda sudah dapat 
memulai PTK. 
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Analogi Guru-Dokter 
Cara yang paling mudah untuk memulai PTK adalah dengan menganalogikan 
kegiatan Anda sebagai “guru peneliti PTK” dengan kegiatan seorang “dokter” . 
Perhatikan Tabel berikut ini. 

Tabel Analogi Guru dengan Dokter 
No Dokter Guru Peneliti PTK 
1 Menanyakan gejala penyakit Mendeskripsikan masalah 
2 Mendiagnosis penyakit Menemukan akar masalah 
3 Menulis resep Menyusun hipotesis tindakan 

4 Menentukan tema pengobatan, 
misalnya “Mengobati sakit perut” 

Menuliskan judul penelitian 

 
Mendeskripsikan Masalah 
Apakah Anda ingat pertanyaan dokter ketika Anda sudah berada di 
hadapannya? Ia akan bertanya: "Kenapa Pak?" atau "Kenapa Bu?" 
Maksudnya adalah untuk meminta Anda mendeskripsikan keluhan-keluhan 
yang Anda rasakan. Ia berusaha menggali sebanyak mungkin dengan 
berbagai pertanyaan: “Bagian mana yang sakit? Waktu-waktu apa saja 
terasanya? Sudah berapa lama? Sudah minum obat apa? Bagaimana 
hasilnya?" Belum cukup dengan keterangan lisan, ia masih meminta Anda 
berbaring di dipan. Kemudian ia menempelkan stetoskop di dada dan perut 
Anda, menekan-nekan dan mengetuk-ngetuk perut Anda, melihat telakup 
mata Anda, melihat tenggorokan Anda dengan senter, dan sambil lalu ia 
sudah dapat mengetahui suhu badan Anda. Setelah itu ia masih 
menggunakan tensimeter untuk mengukur tekanan darah dan denyut nadi 
Anda. Singkatnya ia ingin mengungkap serinci mungkin gejala penyakit Anda; 
tujuannya adalah untuk ”mendiagnosis” penyakit Anda secara tepat. Makin 
rinci deskripsi gejala penyakit Anda akan makin mudah ia mendiagnosis 
penyakit Anda itu. 
Dengan cara serupa, masalah yang akan Anda pecahkan melalui PTK harus 
dideskripsikan secara rinci; tujuannya adalah agar Anda dapat menemukan 
“akar masalah” penelitian Anda secara tepat. Makin rinci deskripsi masalah 
Anda, makin mudah Anda menemukan akar masalah. 
Penemuan akar masalah merupakan hal yang sangat penting dalam 
melakukan PTK. Sebelum akar masalah ditemukan, Anda sebaiknya tidak 
terburu-buru memberikan tindakan. Analoginya dengan dunia kedokteran 
adalah dokter yang mengobati rasa pusing berkepanjangan yang dialami 
pasien. Mula-mula ia mendiagnosis secara terburu-buru sebagai penyakit 
maag; obat yang diberikan adalah promaag. Tentu saja setelah minum obat 
selama tiga hari rasa pusing pasien tidak kunjung hilang. Setelah didiagnosis 
ulang ternyata penyebabnya adalah lubang kecil yang ada di gigi. Setelah gigi 
dirawat, lubang diberi obat kemudian ditambal dan diberi obat yang sesuai, 
rasa pusing itupun hilang. 
Langkah-langkah berikut ini akan membantu Anda mendeskripsikan 
masalah penelitian Anda secara rinci: 
1. Mulailah dengan satu kalimat masalah.  
2. Elaborasi kalimat itu serinci mungkin dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut ini: 
a. Dari mana tahunya? 
b. Bagaimana datanya? 
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c. Upaya apa yang telah dilakukan? 
d. Bagaimana hasilnya? 

3. Usahakan kalimat masalah dan elaborasinya itu mencapai ½ -- 1 halaman; 
setelah itu biasanya Anda akan menemukan akar masalahnya. 

 
Contoh: 
(Kalimat masalah) ”Nilai fisika siswa kelas I SMA X Jakarta pada umumnya 
rendah.” (Dari mana tahunya?) Mereka tampak mengerti penjelasan dan 
contoh soal yang diberikan guru; tetapi ketika soal diganti sedikit saja, mereka 
menjadi bingung dan tidak mampu mengerjakan. Seakan-akan mereka hanya 
mengerti tentang hal yang sudah dijelaskan; hal-hal yang baru sekecil apapun 
akan menimbulkan kebingungan, tidak mampu diatasi. Pada ulangan akhir 
standar kompetensi (SK) skor rata-rata siswa 5; pada ulangan akhir-semester 
skor rata-rata juga 5. (Bagaimana datanya?) Hal itu dialami oleh sekitar 60% 
siswa dalam kelas, terjadi pada hampir seluruh SK, dan sudah berlangsung 
dari tahun ke tahun. (Upaya yang sudah dilakukan) Agar pemahaman siswa 
lebih mantap, guru sering menggunakan alat-alat untuk demonstrasi di kelas 
maupun eksperimen di laboratorium. Guru juga sudah menggunakan media 
Power Point dalam menerangkan; sekali dua kali penjelasan diselingi dengan 
program animasi flash. Siswa-siswa yang bernilai rendah sudah diberi 
program remedial; waktunya di luar jam pelajaran tatap muka. (Bagaimana 
hasilnya?) Kegiatan demonstrasi/praktikum itu tampaknya belum berhasil 
menanamkan konsep-konsep fisika secara mantap kepada siswa. Program 
remedial juga tidak banyak menolong karena siswa yang nilainya rendah pada 
umumnya berusaha untuk menghindar.  

Menemukan Akar Masalah 
Deskripsi masalah yang rinci sebanyak 1/2 -- 1 halaman itu biasanya sudah 
dapat mengantarkan Anda ke penemuan akar masalah. Dari deskripsi 
masalah di atas jelas sekali bahwa akar masalahnya adalah ”pemahaman 
siswa yang kurang mantap”.  

Menyususun Hipotesis Tindakan 
Dalam kasus di atas, metode demonstrasi/eksperimen dan media 
pembelajaran yang interaktif jelas bukan merupakan “obat” bagi akar masalah 
”kurang mantapnya pemahaman siswa”. Guru sudah melakukan hal itu dan 
ternyata tidak berhasil. Program remedial juga bukan merupakan obat yang 
tepat; guru sudah melakukannya dan tidak berhasil. Guru harus menemukan 
”obat” atau ”tindakan” lain. 
Marilah sejenak kita berpikir tentang hal lain, yaitu pemahaman kita atas 
konsep "kursi". Begitu mantapnya pemahaman kita sehingga ditunjukkan kursi 
model apapun--berkaki empat, berkaki tiga, berkaki satu, pendek, sedang, 
tinggi, bersenderan, tanpa senderan, berbentuk bulat, berbentuk segi empat, 
berbentuk sembarang, bahan kayu, bahan logam, ditambahi busa agar 
empuk, dengan pegangan tangan, tanpa pegangan tangan, dsb.--kita tidak 
akan pernah terkecoh, selalu dapat membedakan antara kursi dan bukan 
kursi. Hal itu kontras sekali dengan pemahaman konsep fisika oleh siswa 
dalam kasus di atas, diubah sedikit saja mereka sudah bingung. Apa rahasia 
penanaman konsep yang mantap tentang kursi itu? 
Dalam menanamkan konsep, pemberian "contoh" yang terbatas jenisnya akan 
membuat siswa mengalami under-generalization atau generalisasi yang 
terlalu sempit. Sebaliknya lupa memberikan "noncontoh" akan membuat siswa 
mengalami over-generalization atau generalisasi yang terlalu luas. Baik under-
generalization maupun over-generalization dua-duanya akan mengganggu 
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pemahaman konsep siswa secara mantap. Pemberian contoh yang cukup 
banyak dan disertai dengan noncontoh diduga akan dapat memantapkan 
pemahaman siswa ketika diterangkan. Dalam literatur, cara itu dikenal dengan 
metode concept attainment atau metode pencapaian konsep. 

Hipotesis-tindakan penelitian ini menjadi: "Metode concept attainment akan 
meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas I SMA X Jakarta." 
Secara operasional tindakan yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai 
berikut: 

1. Tiap konsep-baru yang esensial ditanamkan menggunakan metode 
concept attainment, dengan pemberian contoh-contoh yang cukup 
banyak dan disertai dengan noncontoh. 

2. Contoh soal yang diberikan harus cukup banyak dan barvariasi, disertai 
dengan jawaban. 

3. Dihindarkan ”pemberian contoh yang terbatas” tetapi ”pemberian soal 
latihan dan PR yang terlalu banyak”. 
 

Catatan: Penggunaan alat-alat untuk demonstrasi/praktikum tetap dilakukan 
karena merupakan karakteristik pembelajaran fisika. Program remedial bagi 
siswa-siswa yang lambat juga terus dilakukan karena merupakan prinsip 
pembelajaran yang sudah baku. Jadi tindakan dalam PTK tidak dimaksudkan 
untuk “menggantikan” metode dan prinsip sudah baku, melainkan 
“menambahkan” metode-metode baru. 

Menuliskan Judul Penelitian 
Akhirnya Anda tinggal menuliskan judul penelitian, secara singkat tetapi jelas. 
Isi judul sama dengan isi hipotesis tindakan, tetapi redaksinya diubah dari 
kalimat menjadi frasa.  
Hipotesis tindakan, kalimat: "Metode concept attainment akan meningkatkan 
hasil belajar fisika siswa kelas I SMA X Jakarta." 
Judul penelitian, frasa: “Peningkatan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas I SMA 
X melalui Metode Concept Attainment” 
Penulisan frasa untuk judul penelitian menggunakan huruf besar pada tiap 
kata, dan tidak diakhiri dengan titik; sedangkan penulisan kalimat untuk 
hipotesis tindakan hanya menggunakan huruf besar di awal kalimat, dan 
diakhiri dengan titik. 
 
Dari uraian di atas jelas bahwa judul penelitian datang "paling akhir", setelah 
deskripsi masalah, penemuan akar masalah, dan penyusunan hipotesis 
tindakan. Sangat aneh kalau ada peneliti PTK yang langsung ingin 
menemukan judul. Analoginya adalah dokter yang begitu bersemangat 
dengan obat barunya, baru kemudian mencari orang yang sakit. Penelitian 
harus dimulai dari masalah, karena pada dasarnya penelitian adalah 
pemecahan masalah. 

Catatan: Analogi guru-dokter dalam penelitian PTK tidak seluruhnya benar. 
Minimal ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam dunia 
kedokteran setelah pasien sembuh pemberian obat dihentikan; dalam PTK 
setelah perlakuan berhasil akan dilanjutkan terus sebagai metode baru yang 
lebih efektif. Kedua, dalam dunia kedokteran pengobatan pada umumnya 
hanya berfungsi untuk mengembalikan pasien ke kondisi awal/normal, yaitu 
sehat; dalam PTK dapat dicobakan hal-hal baru yang melebihi keadaan 
awal/normal. 
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Proposal Sederhana  
Dari hasil analisis di atas dapatlah dirangkum proposal sederhana dalam 
bentuk matriks seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel Proposal Sederhana dalam Pelajaran Fisika SMA 

No Aspek-aspek 
Penelitian Uraian 

1 Kalimat Masalah Nilai fisika siswa Kelas I SMA X Jakarta pada 
umumnya rendah.  

2 Akar Masalah Pemahaman siswa kurang mantap ketika 
diterangkan. 

3 Hipotesis 
Tindakan 

"Metode concept attainment akan meningkatkan hasil 
belajar fisika siswa kelas I SMA X Jakarta." 
Tindakan Operasional: 
a. Tiap konsep-baru yang esensial ditanamkan 

menggunakan metode concept attainment, 
dengan pemberian contoh-contoh yang cukup 
banyak dan disertai dengan noncontoh. 

b. Contoh soal yang diberikan harus cukup banyak 
dan barvariasi, disertai dengan jawaban. 

c. Dihindarkan ”pemberian contoh yang terbatas” 
tetapi ”pemberian soal latihan dan PR yang terlalu 
banyak”. 

4 Judul Penelitian “Peningkatan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas I SMA 
X melalui Metode Concept Attainment” 

 
Dengan berbekal proposal sederhana ini Anda sudah dapat mulai melakukan 
PTK di kelas Anda. Tindakan yang akan Anda lakukan sudah jelas karena 
bersifat operasional. Ukuran operasional adalah dapat dilakukan oleh orang 
lain yang membaca hipotesis itu. Analoginya dengan dunia kedokteran, 
hipotesis tindakan "Metode concept attainment akan meningkatkan hasil 
belajar fisika siswa kelas I SMA X Jakarta" adalah sebagai obat, sedangkan 
”tindakan operasional” yang terdiri dari tiga butir itu adalah cara meminum 
atau dosisnya. 

Contoh Proposal Sederhana Lainnya 
Tabel Proposal Sederhana dalam Mata Pelajaran IPS SMP 

No Aspek-aspek 
Penelitian Uraian 

1 Kalimat Masalah Para siswa cepat lupa dalam pelajaran IPS Kelas VII 
SMP Y Bekasi.  

2 Akar Masalah Siswa kurang berkesan dalam tiap peristiwa 
pembelajaran. 

3 Hipotesis 
Tindakan 

"Cerita-cerita yang aneh akan meningkatkan daya 
ingat siswa dalam pelajaran IPS Kelas VII SMP Y 
Bekasi." 
Tindakan Operasional: 
a. Tiap pembelajaran tatap muka, guru menyiapkan 

beberapa cerita aneh yang relevan, dapat diambil 
dari surat kabar atau artikel internet. 

b. Dalam membahas konsep penting, cerita aneh itu 
dibacakan. Satu pertemuan tatap muka cukup 1—2 
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No Aspek-aspek 
Penelitian Uraian 

cerita aneh. 
c. Siswa diminta menanggapi cerita aneh itu secara 

kelompok; .yang baik diberi pujian. 
4 Judul Penelitian “Peningkatan Daya Ingat Siswa melalui Pembacaan 

Cerita-cerita Aneh dalam Pelajaran IPS Kelas VII SMP 
Y Bekasi” 

 
Tabel Proposal Sederhana dalam Mata Pelajaran Matematika SD 

No Aspek-aspek 
Penelitian Uraian 

1 Kalimat Masalah 
Siswa yang lemah tidak peduli dengan nilai rendah 
dalam mata pelajaran matematika di Kelas VI SD Z 
Depok. 

2 Akar Masalah Persepsi diri siswa rendah, merasa dirinya sebagai 
siswa yang bodoh. 

3 Hipotesis 
Tindakan 

"Pemberian Pengalaman Sukses akan Meningkatkan 
Kepedulian Siswa terhadap Nilai Matematika Kelas VI 
SD Z Depok." 
Tindakan Operasional: 
a. Dalam pembelajaran, guru memberi perhatian lebih 

besar kepada siswa-siswa yang lemah. 
b. Tiap pertemuan tatap muka, satu dua orang siswa 

yang lemah diberi tugas yang mudah. Setelah yakin 
dapat mengerjakan, mereka diminta maju ke papan 
tulis, diikuti dengan pujian. 

c. Siswa yang pandai tetap diberi tugas, seperti 
biasanya. 

4 Judul Penelitian “Peningkatan Kepedulian Siswa terhadap Nilai 
Matematika melalui Pemberian Pengalaman Sukses 
dalam Pelajaran Matematika Kelas VI SD Z Depok” 

 
 

Masalah yang Layak Diteliti dan Profesionalisme Guru 
Masalah yang Layak Diteliti 
Tidak semua masalah dapat dipecahkan melalui PTK, hanya masalah yang 
berada dalam kendali guru. Rendahnya "input siswa" yang masuk sekolah 
Anda, suara berisik karena "sekolah Anda berada di pinggir jalan", dan "status 
ekonomi sosial orang tua siswa" adalah contoh-contoh masalah yang berada 
di luar kendali guru, tidak layak untuk diteliti. Sebaliknya masalah yang sudah 
terlalu jelas juga tidak layak diteliti karena tidak perlu. Misalnya selama ini 
Anda mengajar secara monoton, menggunakan metode ceramah sepanjang 
hari, dan siswa merasa jenuh. Kemudian Anda akan menerapkan metode 
bermain peran agar siswa lebih aktif. Hal itu sudah terlalu jelas, siswanya 
pasti akan menjadi aktif. Anda tinggal melaksanakan secara langsung. 
Analoginya adalah upaya Anda menyiram tanaman di pot yang layu karena 
tidak disiram. Anda tinggal langsung meyiram, tidak perlu meneliti dulu; 
hasilnya sudah jelas, tanaman pasti akan menjadi segar. Penelitian diawali 
dengan masalah, yang masih meragukan.  
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Profesionalisme Guru 
Pertanyaan "Upaya apa yang sudah dilakukan?" pada bagian 
”Mendeskripsikan Masalah” di atas penting untuk dikemukakan. Hal itu 
menandakan bahwa Anda seorang guru profesional, yang telah menerapkan 
berbagai metode secara kreatif tetapi belum berhasil. Bagian yang belum 
berhasil itulah yang Anda teliti melalui PTK. Analogi dengan tanaman di pot 
tadi, jika telah disiram dan dipupuk tetapi tanaman masih tetap layu, barulah 
itu merupakan masalah penelitian yang sangat menarik. 
Setelah beberapa kali melakukan PTK, Anda akan terbiasa memberikan 
tindakan secara sistematis. Anda juga akan merasakan bahwa PTK tidak 
banyak berbeda dengan pembelajaran biasa. Secara tidak sadar Anda akan 
melakukan PTK setiap saat; dan Anda akan mendapat predikat sebagai guru 
profesional yang reflektif. 

b. Metode Penelitian 
Anda perlu menegaskan metode penelitian yang Anda gunakan, yaitu PTK, 
disertai model yang digunakan. Biasanya PTK di sekolah menggunakan 
Model Kemmis & Taggart seperti gambar di bawah ini. 

 
Gambar PTK Model Kemmis & Taggart 

Siklus Penelitian 
Salah satu ciri khas PTK adalah adanya siklus. Menurut Kemmis dan 
McTaggart siklus terdiri dari empat komponen, yaitu: (1) Perencanaan, (2) 
Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (4) Refleksi. Analoginya dengan 
pengobatan oleh dokter, satu siklus adalah rangkaian empat kegiatan: (1) 
Pemberian resep kepada pasien, (2) Peminuman obat oleh pasien, (3) 
Pengukuran peningkatan kesehatan pasien ketika kembali lagi ke dokter, dan 
(4) Analis dan evaluasi kesehatan pasien. Siklus PTK sebenarnya adalah satu 
satuan penelitian yang lengkap, karena komponen-komponennya lengkap dari 
perencanaan sampai refleksi. Jadi kalau Anda melakukan PTK dengan lima 
siklus, sebenarnya Anda melakukan lima penelitian secara berkelanjutan. PTK 
sebaiknya minimal terdiri dari tiga siklus; kalau baru satu siklus sudah berhasil 
kemungkinan masalahnya terlalu sederhana. 
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Satu siklus minimal terdiri dari tiga pertemuan tatap muka dengan perlakuan 
yang sama, agar intensif. Misalnya Anda melakukan siklus dengan tiga 
pertemuan. Pada pertemuan pertama Anda menggunakan metode concept 
attainment pada konsep-konsep penting yang diajarkan, diikuti dengan 
pemberian contoh soal yang bervariasi, dan PR yang bervariasi juga. Pada 
pertemuan kedua dan ketiga Anda melakukan hal yang sama secara 
konsisten. Analoginya adalah proses minum obat oleh pasien; selama tiga 
hari ia meminum obat yang sama dengan dosis yang sama, berulang-ulang. 
Hal itu dilakukan agar data yang diperoleh bersifat jenuh, artinya lengkap. 
Kalau perlakukan hanya dilakukan satu kali dan hasilnya baik, ada 
kemungkinan hal itu hanya kebetulan. Tetapi kalau perlakuan sudah dilakukan 
tiga kali dan hasilnya baik, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil itu 
memang benar-benar baik, bukan karena kebetulan. 

Perencanaan 
Perencanaan pada siklus pertama tidak lain adalah hipotesis-tindakan yang 
telah Anda tetapkan sebelumnya. Perencanaan adalah variabel bebas 
penelitian Anda. Perencanaan pada siklus kedua, ketiga, dan selanjutnya 
belum dapat ditentukan karena harus dibuat berdasarkan hasil refleksi 
terhadap siklus sebelumnya. Dalam RPP, hipotesis-tindakan itu harus dapat 
dilihat posisinya, bisa di pembelajaran pendahuluan, pembelajaran inti, 
dan/atau di pembelajaran penutup. Ada baiknya dalam RPP hipotesis 
tindakan itu Anda cetak tebal agar posisinya dalam pembelajaran-biasa 
terlihat dengan jelas. Seperti telah disinggung sebelumnya, sebaiknya hanya 
bagian tertentu dari pembelajaran yang Anda diperbaiki melalui PTK. 
Analoginya dengan badan kita, hanya bagian-bagian tertentu yang diobati 
oleh dokter.  

Pelaksanaan 
Pelaksanaan adalah uraian tentang implementasi perencanaan Anda, masih 
berbicara tentang variabel bebas. Kalau seluruh perencanaan dapat 
dilaksanakan dengan baik sepanjang siklus, Pelaksanaan hanya akan berisi 
satu kalimat, yaitu: "Seluruh perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik." 
Tetapi hal itu jarang terjadi; yang sering terjadi adalah sebaliknya: 
"Perencanaan sih boleh, tetapi pelaksanaannya?" Analoginya dengan dokter, 
pelaksanaan adalah uraian tentang kegiatan minum-obat pasien. Mungkin 
saja pertama kali minum obat pasien merasa mual dan muntah, sehingga obat 
belum bisa masuk. Yang kedua dan ketiga masih mengalami hal serupa. Baru 
pada peminuman keempat, pada hari kedua, obat itu bisa masuk. Cerita yang 
ingin didengar dokter dalam Pelaksanaan berkisar pada hal itu, belum 
berbicara tentang peningkatan kesehatan pasien. 
Uraian Pelaksanaan sifatnya holistik, mencakup ketiga pertemuan dalam satu 
siklus, tetapi tidak menceritakan pertemuan per pertemuan. Agar uraian 
menjadi sistematis dan tidak terjebak pada pertemuan per pertemuan, Anda 
perlu membuat unsur-unsur variabel bebas itu, kemudian diuraikan 
keberhasilan dan kegagalannya. Dalam hal penggunaan metode concept 
attainment misalnya, unsur-unsurnya adalah langkah-langkah metode itu 
sendiri. Contoh uraian Pelaksanaan Siklus 1: "Ketika diberikan dua kolom 
berisi daftar istilah fisika, yang satu diberi judul YA dan satu lagi BUKAN, 
sebagian besar siswa memperhatikan sambil berpikir. Perhatian siswa 
meningkat ketika mereka diminta menambahkan istilah baru di kolom YA. 
Mereka mulai berdiskusi dengan teman kelompoknya dan berusaha 
menemukan istilah-istilah baru. Masih ada beberapa siswa di barisan 
belakang yang belum terfokus perhatiannya. Ketika diminta memberi nama 
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konsep yang mewakili semua istilah yang berada di kolom YA, mereka lebih 
tertantang lagi. Beberapa siswa tunjuk tangan dan menyebutkan konsep; guru 
menuliskan di papan tulis. Tetapi ketika diminta menyebutkan atribut kritikal 
dari konsep yang diajukan mereka mendapat kesulitan. Dst., dst...." 

Pengamatan 
Pada bagian inilah Anda mulai memaparkan perubahan-perubahan yang 
terjadi pada variabel terikat, yaitu variabel yang Anda tingkatkan melalui PTK 
ini. Seluruh hasil pengukuran menggunakan instrumen, disajikan datanya di 
bagian Pengamatan ini. Dalam PTK instrumennya bermacam-macam, tidak 
hanya tes; semua datanya disajikan di sini. Tampilan yang khas di bagian 
Pengamatan ini adalah tabel, diagram, dan grafik; tetapi uraian naratif juga 
ada, yaitu untuk menyajikan hasil wawancara atau catatan lapangan. 

Refleksi 
Dalam refleksi, Anda akan membahas data yang telah tersaji dalam 
Pengamatan di atas. Baik keberhasilan maupun kegagalan semuanya 
dibahas. Keberhasilan perlu dibahas untuk mengetahui apakah benar 
penyebabnya adalah tindakan yang Anda berikan. Jika benar berarti 
hipotesis-tindakan Anda benar. Tetapi Anda harus jeli, belum tentu 
keberhasilan itu akibat dari hipotesis-tindakan. Sebagai contoh dalam metode 
concept attainment, setelah berlangsung satu siklus ternyata pemahaman 
siswa tidak meningkat. Kemudian pada siklus berikutnya Anda sebagai 
peneliti memberikan tambahan drill sebanyak-banyaknya sehingga siswa 
hafal akan tipe-tipe soal yang keluar dalam tes. Pada akhir siklus-kedua 
pemahaman siswa meningkat. Apakah peningkatan itu akibat dari hipotesis 
penelitian? Boleh jadi bukan; peningkatan itu lebih banyak disebabkan oleh 
metode drill and practice daripada metode concept attainment. 
Terutama kegagalan, harus dibahas secara sungguh-sungguh, sebaiknya 
bersama kolaborator Anda. Langkah-langkahnya sama dengan pada awal 
siklus pertama: mendeskripsikan masalah secara rinci, menemukan akar 
masalah, bertanya mengapa dan mengapa, dan mencari alternatif tindakan. 
Ingat bahwa siklus pertama sebenarnya adalah satu penelitian. Pada siklus 
kedua Anda melakukan satu penelitian lagi. Tujuan utama refleksi adalah 
mencari alternatif tindakan untuk diterapkan pada siklus berikutnya. 
Sebaiknya Anda bukan mengganti tindakan melainkan melengkapi atau 
memodifikasi tindakan; tindakan utamanya concept attainment masih tetap. 

Pergantian Siklus 
Pergantian dari satu siklus ke siklus berikutnya dapat dilakukan berdasarkan 
jumlah pertemuan, seperti telah disinggung di atas. Tetapi Anda dapat 
menggunakan dasar lain, misalnya jumlah minggu, kompetensi dasar, atau 
pokok bahasan. Tindakan pada siklus berikutnya ditentukan berdasarkan 
refleksi terhadap hasil siklus sebelumnya. Analoginya dengan dokter, resep-
baru dibuat berdasarkan hasil penilaian terhadap resep sebelumnya. 
Tindakan pada siklus baru harus berbeda secara signifikan dengan siklus 
sebelumnya. Kalau hanya pengulangan berarti masih bagian dari siklus 
sebelumnya.  
Instrumen Penelitian 
Karena PTK mengandung unsur inovasi, biasanya ada hal-hal tertentu yang 
perlu dipersiapkan secara khusus. Salah satunya adalah instrumen penelitian, 
yang berbeda dengan instrumen yang biasa Anda pakai sehari-hari. Tes hasil 
belajar yang biasanya cukup dengan C1, C2, ... s.d. C6 misalnya, sekarang 
akan terfokus pada C2 saja, tetapi dirinci menjadi tujuh komponen, yaitu: (1) 
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menginterpretasi, (2) memberi contoh, (3) mengklasifikasi, (4) merangkum, (5) 
menginferensi, (6) membandingkan, dan (7) menjelaskan. Wawancara 
dengan siswa yang biasanya Anda lakukan secara spontan, sekarang dibuat 
pedomannya dulu agar lebih terfokus; demikian juga kegiatan observasi, Anda 
buat lembar observasinya. Catatan lapangan perlu Anda siapkan dulu 
penulisannya; ini paling mudah karena tidak perlu ada instrumen khusus. 
Catatan lapangan tidak lain adalah catatan harian atau diary, untuk 
menuangkan hal-hal yang sangat berkesan. Kalau penelitian dilakukan 
dengan penuh antusiasme, Anda akan menemukan hal-hal yang sangat 
berkesan dan secara mudah dapat dituliskan dalam catatan lapangan.  
Agar lebih sederhana kita sepakati dulu bahwa yang dimaksud dengan 
instrumen dalam PTK adalah alat untuk mengukur keberhasilan tindakan pada 
variabel yang ingin Anda tingkatkan, yaitu variabel terikat. Agar lebih ilmiah, 
setiap instrumen yang Anda buat harus dibuat kisi-kisinya dulu; dan kisi-kisi itu 
dibuat berdasarkan teori yang ada di bagian Kajian Pustaka. Oleh karena itu, 
teori dalam Kajian Pustaka hendaknya sedemikian rupa sehingga dapat 
mengarahkan pembuatan instrumen. Sangat kurang baik teori yang diuraikan 
secara panjang lebar tetapi tidak memberikan petunjuk apapun untuk 
pembuatan instrumen.  

Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
Yang sudah Anda kenal dengan baik tentu saja instrumen untuk mengukur 
hasil belajar, yang biasa disebut tes. Tes yang baik harus valid, yaitu 
mengukur apa yang harus diukur. Validitas tes biasanya didekati dengan kisi-
kisi, yang akan menjamin keterwakilan kompetensi dan tingkat kognisi yang 
akan diukur. Validitas seperti itu disebut validitas isi, karena penekanannya 
pada keterwakilan isi. Syarat lainnya, tes yang baik harus reliabel atau ajeg, 
yaitu jika digunakan dengan cara yang sama hasilnya akan sama. Reliabilitas 
tes diketahui setelah tes diuji coba; koefisiennya dihitung dengan rumus-
rumus statistik, seperti rumus split half test, KR-20, atau Alfa Chronbach. 
Dalam PTK uji reliabilitas tes seperti itu tidak dilakukan karena jarang guru 
yang mengujicobakan tes sebelum menggunakan. Tetapi penggunaan kisi-kisi 
untuk menjamin validitas tes seperti dijelaskan di atas sebaiknya dilakukan 
oleh peneliti PTK. 
Di samping tes, dalam PTK digunakan berbagai jenis instrumen, di antaranya: 
(1) Lembar observasi, (2) Pedoman wawancara, (3) Pedoman telaah 
dokumen, (4) Kuesioner, (5) Rating scale, (6) Portofolio, (7) Skala sikap, dan 
(8) Catatan lapangan. Seperti halnya tes, instrumen-instrumen itu harus dibuat 
berdasarkan kisi-kisi agar validitas-isi nya terjamin. Di samping itu masih ada 
validitas lain yang harus dipenuhi oleh instrumen-instrumen itu, yaitu validitas 
konstruk. Untuk memperoleh validitas konstruk, kisi-kisi instrumen harus 
dibuat berdasarkan teori yang telah dibahas di Kajian Pustaka. Singkatnya, 
"Instrumen harus dibuat berdasarkan kisi-kisi, dan kisi-kisi harus dibuat 
berdasarkan teori." 

Triangulasi 
Sebagai ganti penghitungan menggunakan rumus-rumus, reliabilitas 
instrumen dalam PTK didekati dengan teknik triangulasi. Artinya, satu variabel 
terikat (yang akan ditingkatkan) diukur dengan beberapa instrumen. Motivasi 
siswa misalnya, tidak cukup diukur dengan kuesioner, tetapi ditambah dengan 
wawancara dan observasi. Jika ketiga instrumen itu menghasilkan data yang 
sama atau mirip, barulah dapat ditafsirkan bahwa data itu benar. Reliabilitas 
instrumen dalam PTK juga dapat didekati dengan pengamatan yang cukup 
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lama sehingga datanya mencapai tingkat jenuh atau mencukupi. Lamanya 
pengamatan harus dibarengi dengan tingkat ketelitian dan keseksamaan. 

Pelanggaran Validitas Instrumen 
Seringkali peneliti PTK secara tidak sadar telah melanggar validitas 
instrumen, yaitu membuat instrumen tanpa didasari kisi-kisi dan teori. 
Serinkali instrumen bahkan tidak mengukur yang harus diukur. Mengukur 
motivasi misalnya, menggunakan tes hasil belajar. 

Instrumen Spontan 
Peneliti sering membuat instrumen secara spontan yang diperkirakan dapat 
mengukur keberhasilan penelitiannya. Dasarnya lebih banyak perasaan 
daripada penalaran yang sistematis. Setelah instrumen jadi dan ditanyakan 
kisi-kisinya, peneliti itu tidak dapat menjawab. Hampir dapat dipastikan bahwa 
instrumen seperti itu tidak ada dasar teorinya. Spontanitas itu seringkali 
menghasilkan bermacam-macam instrumen, untuk mengukur berbagai 
variabel. Maksud hati mungkin ingin menerapkan triangulasi, tetapi kurang 
tepat arahnya. Kalau triangulasi adalah mengukur satu variabel dengan 
beberapa macam instrumen, dalam instrumen spontan itu mengukur banyak 
variabel dengan banyak instrumen yang tidak jelas dasar teorinya. 

Instrumen ”Teh Botol” 
"Apapun makanannya, minumannya Teh Botol"; begitulah bunyi iklan di 
televisi. Hal serupa sering terjadi dalam PTK. "Apapun masalahnya, 
instrumennya tes hasil belajar." Masalah rendahnya motivasi misalnya, 
instrumennya tes hasil belajar, seperti telah disinggung sebelumnya. Dasar 
pemikirannya, kalau motivasi meningkat siswa akan belajar lebih aktif 
sehingga hasil belajarnya meningkat. Hal itu bisa benar, tetapi bisa juga tidak. 
Peningkatan hasil belajar itu bisa disebabkan oleh faktor lain, seperti minat, 
media, dan tingkat kesulitan soal. Yang jelas teori tentang motivasi berbeda 
dengan teori tentang hasil belajar. Kalau teorinya berbeda kisi-kisinya harus 
berbeda, dan instrumennya dengan sendirinya akan berbeda. Jadi mengukur 
motivasi dengan hasil belajar dapat dikatakan mengukur variabel lain. 

Kisi-kisi Instrumen 
Yang paling mudah adalah membuat kisi-kisi tentang hasil belajar; Anda 
sudah terbiasa melakukannya. Berikut ini diberikan beberapa contoh 
instrumen untuk mengukur hasil belajar atau pemahaman siswa. 
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Tabel Contoh Kisi-kisi Tes Pemahaman Siswa 

Kompetensi 
dan Indikator 

Proses Kognitif dan Jumlah Butir Soal 

M
en

gi
nt

er
pr

et
as

i 
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em

be
ri 

C
on

to
h 

M
en

gk
la

si
fik

as
i 

M
er

an
gk

um
 

M
en

gi
nf

er
en

si
 

M
em

ba
nd

in
gk

an
 

M
en

je
la

sk
an

 

KD 1        
Indikator 1        
Indikator 2        

KD 2        
Indikator 1        
Indikator 2        
Keterangan: KD = kompetensi dasar 

 
 

Tabel Contoh Kisi-kisi Pedoman Wawancara Pemahaman Siswa 

Kompetensi 
dan Indikator Kriteria Sangat 

Kurang Kurang Baik Sangat 
Baik 

KD 1      
Indikator 1 Interpretasi tentang 

Indikator 1 
    

Indikator 2 Kemampuan 
klasifikasi tentang 
indikator 2 

    

KD 2      
Indikator 3 Inferensi tentang 

indikator 3 
    

Indikator 4 Kemampuan 
membandingkan 
tentang indikator 4 

    

Indikator 5 Kemampuan 
menjelaskan tentang 
indikator 5 

    

 
Tabel  Contoh Kisi-kisi Lembar Observasi Pemahaman Siswa 

No Indikator Pemahaman Sangat 
Kurang Kurang Baik Sangat 

Baik 
1 Menginterpretasi     
2 Memberi contoh     
3 Mengklasifikasi     
4 Merangkum     
5 Menginferensi     
6 Membandingkan     
7 Menjelaskan     
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Perlu diperhatikan bahwa ketiga kisi-kisi di atas mengukur variabel yang 
sama, yaitu pemahaman siswa, secara triangulatif. Artinya variabel yang 
sama diamati dari berbagai sudut pandang. 
 
Instrumen untuk Variabel Bebas? 
Perlukah variabel bebas (metode yang digunakan) diukur-ukur menggunakan 
instrumen seperti halnya variabel terikat (variabel yang ditingkatkan)? Marilah 
kita bandingkan dengan pekerjaan dokter. Apakah yang biasanya diukur oleh 
seorang dokter, kegiatan minum obat pasien sesuai resep (variabel bebas) 
atau peningkatan kesehatan pasien (variabel terikat)? Tentu saja yang 
terakhir. Ketepatan pemakaian metode memang perlu diperhatikan dalam 
PTK, tetapi tidak perlu diukur-ukur menggunakan instrumen. Jika dilakukan, 
pekerjaan peneliti akan bertambah banyak, yang akan membuatnya stress 
dan lelah. Setelah selesai penelitian ia akan mengatakan dalam hati: "Sekali 
ini saja saya melakuan penelitian." Hal ikhwal variabel bebas cukup 
disampaikan secara naratif di bagian "Pelaksanaan" dari siklus penelitan 
(yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi, dan Refleksi). Ada 
kerugian lain jika variabel bebas diukur-ukur dengan instrumen dan disajikan 
datanya dalam bentuk tabel-tabel. Benang merah laporan penelitian menjadi 
kabur dan hasil penelitian sukar dipahami oleh pembaca. 
 
 
Kolaborasi 
Perlu dikemukakan jumlah dan latar belakang pendidikan kolaborator, dan 
waktu pertemuan. Misalnya kolaborator internal adalah teman sejawat, guru 
semata pelajaran. Pertemuan dilakukan secara intensif pada penulisan 
proposal dan pembuatan instrumen. Pada saat implementasi, pertemuan 
dilakukan seminggu sekali pada akhir pekan untuk membicarakan masalah-
masalah yang ditemukan pada minggu berjalan, dan rencana untuk minggu 
berikutnya. Kolaborator internal juga membantu melakukan pengukuran 
menggunakan instrumen-instrumen yang tersedia pada akhir siklus. 
Kolaborator ekternal adalah dosen perguruan tinggi yang membantu pada 
penulisan proposal. 
 

c. Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 
Setelah mempunyai proposal sederhana, hasil kegiatan sebelumnya, Anda 
akan sangat mudah mengembangkannya menjadi proposal lengkap. Hal-hal 
yang esensial telah tertulis dalam proposal sederhana itu, terutama deskripsi 
masalah, rumusan masalah, dan hipotesis tindakan. 

Sistematika Proposal Penelitian 
Sistematika proposal penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut:  

Judul 
Bab 1 Pendahuluan 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah  
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
Bab 2 Kajian Pustaka 
A. Deskripsi Teori 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 
C. Kerangka Berpikir 
D. Hipotesis Tindakan 
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Bab 3 Metodologi Penelitian 
A. Setting Penelitian 
B. Metodologi Penelitian 
C. Siklus Penelitian 
D. Kriteria Keberhasilan 
E. Instrumen Penelitian 
F. Anallisis Data  
G. Kolaborasi 
H. Jadual Penelitian 
Daftar Pustaka 

Judul PTK 
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, judul penelitian harus singkat 
tetapi jelas. Isinya sama dengan hipotesis tindakan tetapi dengan rumusan 
yang berbeda. Judul harus mengandung variabel bebas (tindakan yang 
diberikan) dan variable terikat (variabel yang akan ditingkatkan). Contohnya 
adalah sebagai berikut: 

 
“Peningkatan Hasil Belajar Fisika SMA Kelas I SMA X 

Jakarta Melalui Metode Concept Attainment” 
 
Variabel bebasnya metode concept attainment dan variabel terikatnya hasil 
belajar sejarah. Jumlah kata sebaiknya tidak lebih dari 15. Topik atau pokok 
bahasan kurang perlu untuk dicantumkan dalam judul karena keterangan 
“Fisika Siswa Kelas I SMA “ sudah cukup spesifik. Jika topik dicantumkan, 
misalnya “Kemagnetan”, seolah-olah metode concept attainment itu hanya 
berlaku pada topik Kemagnetan. Masalah yang dipecahkan dalam PTK 
seharusnya yang bersifat lintas pokok bahasan, seperti: hasil belajar, 
motivasi, dan kreativitas. Dengan demikian penggunaan siklus akan lebih 
leluasa, tanpa dibatasi oleh topik. 
Judul sebaiknya menampilkan hal-hal yang inovatif untuk menarik pembaca; 
pertama kali orang membaca hasil penelitian Anda adalah pada judulnya. PTK 
pada dasarnya adalah sarana untuk melakukan inovasi pembelajaran. Sejak 
munculnya PTK orang menganggap bahwa cooperative learning merupakan 
pembelajaran inovatif. Hampir semua peneliti PTK memilih judul itu kalau 
diminta membuat proposal. Akibatnya cooperative learning sudah diteliti oleh 
banyak orang, dan menjadi hal yang biasa. Sayangnya PTK yang mereka 
lakukan bersifat semu; setelah selesai PTK mereka kembali ke pembelajaran 
biasa. 
  
Pendahuluan (Bab 1) 
Fungsi utama pendahuluan adalah untuk menjelaskan mengapa penelitian 
Anda perlu dilakukan. Sampai halaman kedua, pendahuluan harus sudah 
dapat mengemukakan masalah penelitian secara jelas. Uraian di halaman-
halaman berikutnya masih dapat ditambahkan, tetapi sifatnya hanya 
menegaskan dan melengkapi. Sebaiknya dihindarkan uraian kesana-kemari 
sampai berhalaman-halaman, dan baru mengemukakan masalah penelitian di 
bagian akhir. 
Latar belakang masalah berfungsi untuk membuat masalah penelitian Anda 
terlihat lebih menonjol, penting, dan mendesak. Masalah penelitian tidak lain 
adalah deskripsi masalah yang sudah Anda tulis sebelumnya, di Bagian A; 
sifatnya mikro, yaitu tentang pembelajaran di kelas Anda. Agar terlihat 
penting, masalah mikro itu harus dibingkai dengan masalah makro yang 
berskala nasional. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa Anda sebagai 
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peneliti memahami isu-isu nasional yang relevan. Namun perlu dihindari 
kesan bahwa penelitian Anda berskala nasional; kenyataannya penelitian 
Anda hanya berskala kelas. Oleh larena itu uraian latar belakang maksimal 
dua alinea, dan segera disambung dengan masalah mikro yang berupa 
deskripsi masalah itu. Berikut ini adalah contohnya. 
 

 
Bab 1 Pendahuluan 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Standar kompetensi luluan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) melalui Permendiknas Nomor 22 Tahun 2002 tentang 
Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah menuntut kompetensi 
yang tinggi dari para lulusan sekolah menengah. Bersamaan dengan itu 
dikeluarkan juga Standar Proses yang menuntut proses pembelajaran yang 
berkualitas, menuju lulusan yang “cerdas dan komprehensif”, sesuai 
dengan moto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implikasinya guru 
harus senantiasa meningkatkan kompetensi agar kualitas pembelajar-
annya terus meningkat. 
Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah 
tenaga profesional yang dilatih secara khusus melalui pendidikan profesi, 
untuk mendapatkan sertifikat sebagai pendidik profesional. Salah satu ciri 
guru profesional adalah bersifat reflektif. Setiap kali melaksanakan 
pembelajaran ia selalu melakukan refleksi untuk mengetahui kelemahan-
kelemahannya, dan selanjutnya berusaha untuk memperbaiki.  

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan cara yang sistematis untuk 
melakukan refleksi secara intensif dan melakukan perbaikan pembelajaran 
secara sistematis. Di SMA Negeri X Jakarta nilai sejarah Kelas I pada 
umumnya rendah. Mereka tampak mengerti penjelasan dan contoh soal 
yang diberikan guru, tetapi ketika soal diganti sedikit saja mereka menjadi 
bingung dan tidak dapat mengerjakan. Seakan-akan mereka hanya 
mengerti tentang hal yang dijelaskan; hal-hal baru sekecil apapun akan 
menimbulkan kebingungan, tidak mampu diatasi. Pemahamannya barulah 
sampai di permukaan, belum mendalam. Pada ulangan akhir yang 
mencakup satu standar kompetensi nilai rata-rata siswa 5; pada ulangan 
akhir semester rata-rata juga 5. Hal itu dialami oleh sekitar 60% siswa 
dalam kelas, terjadi di hampir seluruh SK, dan sudah berlangsung dari 
tahun ke tahun. 

Berbagai upaya telah dilakukan guru untuk mengatasi masalah itu. Guru 
telah menggunakan salat-alat peraga untuk demonstrasi di kelas, dan 
melakukan eksperimen di laboratorium. Guru juga sudah menggunakan 
media Power Point untuk menjelaskan; sekali-sekali penjelasan guru 
diselingi dengan program animasi flash. Tetapi hasilnya belum seperti yang 
diharapkan. Siswa-siswa yang hasil belajarnya rendah sudah disediakan 
program remedial; waktunya di luar jam pelajaran tatap muka. Tetapi 
hasilnya juga belum seperti yang diharapkan; siswa yang nilainya rendah 
cenderung ingin menghindar dari kegiatan itu. Secara singkat dapat 
dikatakan bahwa pemahaman konsep siswa kurang mantap ketika 
diterangkan. Kemungkinan contoh-contoh yang diberikan guru kurang 
banyak sehingga siswa mengalami under-generalization; noncontoh juga 
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tidak disertakan sehingga siswa mengalami over-generalization. Kedua-
duanya membuat pemahaman siswa tidak mantap. Perlu dicarikan 
metode alternatif yang membuat siswa belajar secara mantap. 

 
Rumusan masalah penelitian telah tersirat dalam hipotesis tindakan yang ada 
dalam proposal sederhana yang telah Anda buat di Bagian A; Anda tinggal 
memindahkan ke sini. Masalah penelitian biasanya disajikan dalam bentuk 
pertanyaan, tetapi tidak harus. Inilah contohnya. 
 

 
B. Rumusan Masalah 

Apakah metode concept attainment dapat meningkatkan hasil belajar 
sejarah kelas I SMA Negeri X Jakarta? 

 
Bagian terakhir pendahuluan adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan 
PTK tidak sekedar ingin “mengetahui peningkatan” variabel terikat (yang akan 
ditingkatkan), tetapi lebih pada “meningkatkan” variabel terikat itu. Ingin 
“mengetahui peningkatan” mempunyai konotasi “setelah tahu akan selesai” 
sehingga peneliti PTK banyak yang kembali ke metode semula setelah 
penelitian selesai; sedangkan “meningkatkan” mempunyai arti ingin 
menggunakan metode baru yang ditemukan untuk seterusnya. Manfaat 
penelitian sebaiknya dirinci untuk berbagai pihak agar makna penelitian 
menjadi labih besar, misalnya bagi siswa, guru, dan sekolah. Inilah contohnya. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
sejarah  siswa. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Bagi siswa penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahamannya. 
Bagi guru penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran dan membiasakan diri menjadi guru yang reflektif, yang 
senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi sekolah, 
penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan citra sebagai sekolah yang 
efektif, yang membimbing siswa menjadi insan yang cerdas dan 
komprehensif. 

 
 

Kajian Pustaka (Bab 2) 
Deskripsi teori memberikan dasar teori pada variabel-variabel yang Anda teliti. 
Baik variabel bebas (tindakan yang diberikan) dan variabel terikat (yang 
ditingkatkan) dua-duanya harus didukung dengan teori. Ini sejalan dengan ciri 
seorang profesional, yang setiap tindakannya didukung dengan teori yang 
sudah mantap. Analoginya dengan dokter, setiap obat yang diresepkan harus 
didukung dengan teori atau hasil penelitian yang sudah mantap. Jika tidak, 
dokter itu akan lebih tepat disebut dukun. 
Namun fungsi teori dalam PTK agak berbeda dengan fungsinya dalam 
penelitian formal. Asumsinya, peneliti PTK adalah guru profesional yang 
sudah berusaha menerapkan teori-teori yang sudah mantap itu dalam 
pembelajaran, tetapi belum berhasil. Sebagaimana kita ketahui banyak sekali 
teori-teori yang mantap itu berasal dari negara Barat, yang berbeda budaya 
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dengan kita. Dalam PTK Anda dapat saja menemukan teori yang sama sekali 
baru—disebut grounded theory—yang sesuai dengan konteks sekolah Anda. 
Jadi teori yang dirujuk dalam PTK sifatnya hanya sebagai bahan 
pertimbangan. 
Kata “pustaka” digunakan untuk membedakan dengan “teori’ yang bersifat 
akademis. Pustaka lebih bersifat umum; Undang-Undang dan Peraturan 
Menteri dapat dimasukkan ke dalamnya. Dokumen-dokumen itu merupakan 
kebijakan sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kategori teori. 

Selain variabel bebas dan variabel terikat, Anda perlu mencari teori yang 
berkenaan dengan pembelajaran khusus, untuk mata pelajaran Anda. 
Gunanya agar temuantemuan yang Anda peroleh nanti tidak menyimpang dari 
karakteristik mata pelajaran yang Anda ampu. Sebaiknya penyajian hakikat 
variabel bebas didahulukan agar pembaca langsung dapat mengetahui 
inovasi yang ditawarkan pada kesempatan pertama. Berikut ini adalah contoh 
deskripsi teori untuk judul “Peningkatan Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas I 
SMA X Jakarta melalui Metode Concept Attainment”. 
 

Bab 2 Kajian Pustaka 
A. Deskripsi Teori 

1. Concept Attainment 
Pendekatan pembelajaran pemrosesan informasi dengan model 

concept attainment menurut Uno (2008) dikembangkan berdasarkan 
karya Jerome Brunner, dkk. yang yakin bahwa lingkungan sekitar 
manusia beragam dan sebagai manusia kita harus mampu 
membedakan, mengkategorikan dan menamakan semua itu. 
Kemampuan manusia dalam membedakan, mengelompokkan dan 
menamakan sesuatu inilah yang menyebabkan munculnya sebuah 
konsep. 

Concept attainment adalah suatu metode pembelajaran yang 
bertujuan untuk membantu siswa memahami suatu konsep tertentu. 

Metode ini dapat diterapkan untuk semua umur, dari anak-anak 
sampai orang dewasa. Untuk taman kanak-kanak, tentunya, 
pendekatan ini dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep yang 
sederhana. Pendekatan ini, lebih tepat digunakan ketika penekanan 
pembelajaran lebih pada pengenalan konsep baru, melatih 
kemampuan berpikir induktif dan melatih berpikir analisis. 

Prosedur pembelajarannya melalui tiga tahap yaitu: 
kategorisasi, penemuan konsep, penyimpulan. Kategorisasi adalah 
upaya mengkategorikan sesuatu yang sama atau tidak sesuai dengan 
konsep yang diperoleh. Setelah kategori yang tidak sesuai disingkirkan, 
kategori yang sesuai digabungkan sehingga membentuk suatu konsep. 
Setelah itu, suatu konsep tertentu baru dapat disimpulkan. Tahap 
terakhir inilah yang dimaksud dengan concept attainment. 

2. Hasil Belajar 
Belajar merupakan suatu kekuatan atau sumber daya yang tumbuh 
dari dalam diri sesorang (individu). Belajar berhubungan dengan 
tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh 
pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana 
perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atas dasar 
kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan 
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sesaat seseorang seperti kelelahan dan pengaruh obat (Purwanto, 
2003). Jadi perubahan perilaku adalah hasil belajar (Munir, 2008); 
perilaku itu meliputi aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan 
keterampilan (psikomotorik). Hasil belajar pada aspek pengetahuan 
adalah dari tidak tahu menjadi tahu, pada aspek keterampilan dari 
tidak mampu menjadi mampu. 
Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang meliputi perubahan 
dalam persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dalam bentuk 
perilaku yang dapat diamati. Proses belajar dipandang sebagai proses 
pengolahan informasi yang meliputi tiga tahap, yaitu: perhatian 
(attention), penulisan dalam bentuk simbol (encoding), dan 
mendapatkan kembali informasi (retrieval). Mengajar merupakan 
upaya dalam rangka mendorong (menuntun dan menemukan 
hubungan) antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang 
telah ada. 

 
3. Pembelajaran Sejarah 

Sesuai dengan yang disampaikan Suparno (2005) bahwa selama 
proses pembelajaran terjadi interaksi yang khas antara siswa dan guru, 
siswa berupaya menyerap informasi dan guru bertugas mendampingi 
siswa dalam belajar. Dalam filsafat pendidikan modern, siswa 
dipandang bukan sebagai objek dalam pembelajaran tetapi juga 
sebagai subjek. Siswa tidak dipandang sebagai orang yang tidak tahu, 
tapi dipandang sebagai orang yang tahu meskipun belum sempurna. 

Sejarah merupakan cabang dari ilmu sosial yang mempelajari 
tentang manusia pada masa lampau yang mencakup konsep  ruang 
dan waktu serta perubahan. Dalam standar isi mata pelajaran sejarah 
dijelaskan bahwa pembelajaran. 

Pembelajaran sejarah dengan pendekatan proses sains baik bagi 
saintis maupun guru-guru sains karena dirasakan sebagai yang paling 
baik dan tepat (Druxes, 1996). Di samping itu siswa dapat 
menikmatinya sebab mereka adalah subjek belajar yang aktif. 
Keaktifan siswa dalam pembelajaran menimbulkan suasana yang 
menyenangkan. Melihat pemaparan di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran fisika merupakan rangkaian pengembangan, 
pengetahuan dan keterampilan yang menekankan proses berpikir 
dengan menggunakan keterampilan sains. 

 

Penelitian yang relevan diperlukan untuk mengetahui state of the art atau 
perkembangan terbaru tentang masalah yang diteliti. Penelitian seperti itu 
dapat diperoleh dari jurnal ilmiah. Berbeda dengan buku, jurnal ilmiah 
menyajikan informasi yang relatif lebih baru. Berikut ini adalah contohnya. 

 
B. Penelitian yang Relevan 

Concept attainment didesain untuk memberi latihan pada siswa 
menganalisis data dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis tanpa 
menggunakan alat-alat lab. yang merepotkan. Struktur pelajaran induktif 
membimbing siswa untuk memahami materi pelajaran tahap demi tahap 
menuju pemahaman yang mendalam atas ide-ide baru dan memberi 
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kerangka berpikir sistematis seiring dengan proses menggabung-
gabungkan atribut-atribut esensial dari konsep yan dituju. (Reid, 2010). 

Rerata hasil belajar kelas yang diajar menggunakan model concept 
attainment  berbantuan CD Interaktif yaitu X1= 75,83 jauh lebih besar dari 
kelas yang diajar menggunakan model konvensional yaitu X2 = 67,93. 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat diperoleh bahwa kelas yang diajar 
menggunakan model concept attainment berbantuan CD Interaktif lebih 
baik dari pada kelas yang diajar menggunakan model konvensional 
(Winasmadi, 2011). 

 
 

Setelah mendeskripsikan berbagai teori tentang concept attainment 
berdasarkan buku teks dan temuan-temuan terbaru dari artikel jurnal, Anda 
perlu mengemukakan kerangka berpikir. Isinya adalah uraian singkat, sekitar 
2—3 paragraf, untuk meyakinkan pembaca bahwa metode concept 
attainment memang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kerangka 
berpikir merupakan hasil pemikiran Anda sendiri, yang merupakan sintesis 
dari berbagai teori yang Anda rujuk sebelumnya. Kerangka berpikir yang baik 
dapat membuat pembaca mengemukakan sendiri kesimpulannya sebelum 
Anda menuliskan di bagian akhir. Berikut ini adalah contohnya: 

 
C. Kerangka Berpikir 

Siswa akan memperoleh pemahaman yang mantap jika dilibatkan 
secara aktif dalam pembelajaran, menemukan sendiri konsep-konsep 
yang dipelajari. Contoh-contoh yang cukup banyak akan menghindarkan 
siswa dari under-generalization atau penyimpulan terlalu sempit. 
Sementara penyajian noncontoh akan menghindarkan siswa dari 
overgeneralization atau penyimpulan terlalu luas. Baik under-generalizatin 
maupun over-generalization dua-duanya akan membuat pemahaman 
konsep siswa menjadi lemah. 

Metode concept attainment memberi contoh yang cukup banyak 
kepada siswa, disertai dengan noncontohnya. Siswa diberi kesempatan 
yang luas untuk berpikir secara aktif dalam mengelompokkan contoh-
contoh itu ke dalam konsep-konsep yang dipelajari. Karena masing-
masing siswa mempunyai pendapat sendiri yang dipercayai 
kebenarannya, proses pengelompokkan itu akan menimbulkan perbedaan 
pendapat yang mendorong terjadinya diskusi yang seru dan 
menyenangkan.  

Dapat disimpulkan bahwa metode concept attainment akan 
meningkatkan pemahaman siswa. 

 
Hipotesis tindakan merupakan bagian akhir dari kajian teori di Bab 2. Isinya 
sama dengan kalimat terakhir kerangka berpikir, yang merupakan kesimpulan. 
Dalam proposal sederhana yang sudah Anda buat di pasal sebelumnya, 
sudah terdapat hipotesis tendakan. Anda tinggal memindahkannya ke sini. 
Seperti telah dijelaskan, hipotesis tindakan sebaiknya disertai dengan 
tindakan operasional, yang merupakan operasionalisasi dari hipotesis itu. 
Analoginya dengan kedokteran, hipotesis tindakan adalah resepnya; tindakan 
operasional adalah dosis atau aturan minumnya. Inilah contohnya. 
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D. Hipotesis Tindakan 
Metode concept attainment akan meningkatkan hasil belajar sejarah 
siswa kelas I SMA X Jakarta. 

Tindakan Operasional: 
1. Tiap peristiwa yang esensial disajikan menggunakan metode concept 

attainment. Sejumlah contoh yang berupa nama-nama peristiwa 
diletakkan dalam kolom-kolom yang diberi kata “Ya” dan “Tidak”. 
Siswa kemudian diminta menambahkan tiga nama peristiwa lain di 
masing-asing kolom. Di antara contoh-contoh itu disertai noncontoh. 

2. Contoh soal yang diberikan guru harus cukup banyak dan bervariasi. 
3. Dihindari pemberian contoh soal yang terbatas tetapi pemberian PR 

yang terlalu banyak. 
 
 
Metodologi Penelitian (Bab 3) 
Metodologi penelitian diawali dengan mendeskripsikan setting; sebagaimana 
sudah disinggung sebelumnya. Gunanya adalah untuk memberikan gambaran 
kepada pembaca tentang konteks penelitian Anda. Setelah itu uraian Bab 3 ini 
disusul berturut-turut dengan: metode penelitian, siklus penelitian, kriteria 
keberhasilan, instrumen penelitian, analisis data, kolaborasi, dan jadual 
penelitian. Berikut ini adalah contohnya. 
 

Bab 3 Metodologi Penelitian 

A. Setting 
Penelitian ini akan dilakukan dalam mata pelajaran sejarah pada semester 
ke ... tahun ... di SMA X Jakarta. Subyek penelitian adalah siswa kelas I 
yang berjumlah 32 orang siswa. Sekolah ini merupakan Sekolah Standar 
Nasional yang berukuran besar, mempunyai 27 kelas. Gurunya 80% 
berkualifikasi S1 dengan program studi yang relevan dengan mata 
pelajaran yang diampu. Yang sudah memperoleh Sertifikat Pendidik 
Profesional sekitar 50%. 

B. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) model 
Kemmis dan McTaggart yang prosesnya disajikan seperti pada Gambar 
berikut. 

 
Gambar. PTK Model Kemmis & McTaggart 
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Penelitian direncanakan akan berlangsung selama tiga siklus, yang masing-
masing terdiri dari: perencanaan (plan), pelaksanaan (act), pengamatan 
(observe), dan refleksi (reflect). Tiap siklus minimal akan terdiri dari tiga 
pertemuan tatap muka sehingga keseluruhan penelitian akan terdiri dari 
sekitar sembilan pertemuan tatap muka. 

 
C. Siklus Penelitian 

Plan yang tidak lain adalah hipotesis tindakan akan dilaksanakan 
secara berulang-ulang dalam siklus I, sebanyak beberapa kali pertemuan 
tatap muka. Pelaksanaan tindakan akan diamati dan dicatat dengan 
seksama. 

Pada akhir siklus pengamatan terhadap variabel terikat dilakukan 
dengan tes. Data hasil tes dianalisis atau direfleksi untuk mengetahui 
keberhasilan dan kegagalannya. Refleksi diakhiri dengan merencanakan 
tindakan alternatif atau revised plan, yang akan diterapkan pada siklus II. 

Plan untuk siklus II sepenuhnya tergantung pada hasil refleksi siklus 
I; demikian juga plan untuk siklus III sepenuhnya tergantung pada hasil 
refleksi siklus II. 

D. Kriteria Keberhasilan 
Siklus “plan-act-observe-reflect” akan berlangsung terus sampai criteria 
keberhasilannya tercapai, yaitu skor rata-rata kelas mencapai 75, yang 
disebut kriteria ketuntasan minimal (KKM). Walaupun penelitian telah 
berlangsung sebanyak tiga siklus, akan terus dilanjutkan selama KKM 
belum tercapai. 

E. Instrumen Penelitian 
Instrumen untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa (variable yang 
ditingkatkan) akan dilakukan dengan tes hasil belajar. Kisi-kisinya adalah 
sebagai berikut: 

 
Tabel. Kisi-kisi Tes Hasil Belajar 

Kompetensi dan 
Indikator 

Proses Kognitif 

In
ga

ta
n 

Pe
m

ah
am

an
 

Ap
lik

as
i 

An
al

isi
s 

Ev
al

ua
si 

Kr
ea

si 

KD 1       
Indikator 1.1       
Indikator 1.2       
KD 2       
Indikator 2.1       
Indikator 2.2       

 
Di samping itu peningkatan hasil belajar akan diukur juga dengan 
menggunakan lembar observasi dan pedoman wawancara atau tes lisan. 
Kedua instrumen itu akan dibuat berdasarkan kisi-kisi pada Tabel di atas. 
Tujuannya adalah untuk melakukan triangulasi, yaitu melihat satu variabel 
dari berbagai instrumen yang berbeda. Pengukuran akan dilakukan secara 
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sampling, yaitu terhadap beberapa orang siswa yang dipilih secara acak. 
Teknik ini dipilih karena jika dilakukan terhadap seluruh siswa akan 
memakan waktu yang lama; peneliti praktis akan sangat sibuk dan 
kehilangan waktu untuk membimbing siswa secara intensif. 
Pelaksanaan metode concept attainment, sebagai variabel bebas atau 
tindakan yang diberikan, tidak akan diukur secara kuantitatif, tetapi cukup 
secara kualitatif menggunakan catatan lapangan. Sifatnya lebih global dan 
fleksibel dengan memperhatikan hal-hal yang penting, yaitu: 
1.  Kemampuan siswa menambahkan nama-benda baru pada kolom “ya” 

dan “Tidak” 
2.  Kemampuan siswa menemukan konsep yang ada pada kolom “Ya” dan 

“Tidak” 
3.  Kemampuan siswa berargumentasi dalam diskusi kelompok atau 

diskusi kelas. 
Data tidak akan ditabulasi seperti halnya skor hasil belajar, tetapi cukup 
dituliskan secara naratif berupa catatan lapangan, seperti telah disinggung 
di atas, sebanyak ½--1 halaman tiap akhir pertemuan tatap muka. 

 
F. Analisis Data 

Data hasil belajar siswa akan dianalisis dengan statistik deskriptif, seperti 
rata-rata dan persentase. Peningkatan hasil belajar akan dilihat dari 
kecenderungan kenaikan skor rata-rata dari siklus ke siklus. Data dari 
lembar observasi dan pedoman wawancara akan dianalisis secara 
kualitatif, kemudian dilihat juga kecenderungannya dari siklus ke siklus. 

 
G. Kolaborasi 

Kolaborator penelitian adalah teman sejawat, semata pelajaran, di SMA X 
Jakarta. Proses kolaborasi dilakukan pada saat penulisan proposal 
penelitian dan pengembangan perangkat-perangkat pembelajaran. Pada 
saat-saat tertentu, kolaborator ikut masuk kelas untuk membantu 
mengamati pelaksanaan metode concept attainment, sebagai variable 
bebas atau tindakan dalam PTK, dan pada akhir pembelajaran diadakan 
diskusi singkat. Pada akhir minggu pertemuan kolaborasi kembali 
dilakukan untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan penelitian 
dalam satu minggu, dan merencanakan tindakan untuk minggu 
berikutnya. 

 
H. Jadwal Penelitian 

Tabel Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan 
Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Persiapan            

a. Menyusun RPP            

b. Membuat 
Perangkat 
Pembelajaran 

           

c. Membuat Media            
d. Menyusun Jadual            
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No. Kegiatan 
Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
e. Menyusun 

Instrumen 
           

2 Pelaksanaan            
a. Menyiapkan Siklus 

1 
           

b. Membuat Laporan 
Siklus 1 

           

c. Melaksanakan 
Siklus 2 

           

d. Membuat Laporan 
Siklus 2 

           

e. Melaksanakan 
Siklus 3 

           

f. Membuat Laporan 
Siklus 3 

           

3 Pelaporan            
a. Membuat Laporan 

Gabungan Siklus 1, 
2, dan 3 

           

b. Membuat Makalah 
Seminar 

           

c. Seminar hasil 
penelitian 

           

d. Merevisi Laporan 
Berdasarkan  Hasil 
Seminar  

           

e. Menulis Artikel 
Jurnal 

           

f. Mengirimkan 
Artikel Jurnal Ke 
Pengelola Jurnal 

           

 
Berbeda dengan penelitian formal, pada penelitian tindakan kelas laporannya 
sebaiknya dibuat secara bertahap, per siklus. Maksudnya agar hal-hal yang 
bersifat kualitatif tidak terlupakan; dengan demikian laporan akan bersifat lebih 
holistik, melihat berbagai aspek pembelajaran. pembuatan laporan secara 
bertahap juga akan membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Laporan akhirnya 
lebih berupa kompilasi dari laporan per siklus. 
Bagian terakhir dari Bab 3 adalah Daftar Pustaka. Semua referensi yang ada 
dalam proposal harus didukung dengan daftar pustaka. Daftar pustaka 
hendaknya bersifat asli dan baru. Asli artinya diambil dari penulisnya secara 
langsung; baru artinya tahun penerbitan sedapat mungkin 10 tahun terakhir. 
Satu atau dua yang usianya lebih dari 10 tahun masih dapat diterima. Anda 
bebas memilih cara penulisan daftar pustaka asalkan konsisten. Berikut ini 
adalah contoh dari daftar pustaka: 
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d. Penyusunan Laporan Penelitian Tindakan Kelas 

Untuk menyusun laporan akhir penelitian harus mengikuti acuan penulisan 
Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam upaya meningkatkan jabatan/golongan guru 
melalui pengembangan profesi. 
 
1) Kelengkapan laporan dan sistematika sebagai berikut: 

 
SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN 
ABSTRAK 
KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
DAFTAR TABEL (KALAU ADA) 
DAFTAR GAMBAR (KALAU ADA) 
DAFTAR LAMPIRAN 
 

BAB 1   PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
 
BAB 2  KAJIAN PUSTAKA 
A. Deskripsi Teori 
B. Hasil Penelitian Yang Relevan 
C. Kerangka Pikir 
D. Hipotesis Tindakan 
 
BAB 3 METODE PENELITIAN 
A. Settin Penelitian 
B. Metodologi Penelitian 
C. Siklus Penelitian 
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D. Kriteria Penelitian 
E. Instrumen Penelitian 
F. Analisis Data  
G. Kolaborasi 
H. Jadual Penelitian 
 
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil 
B. Pembahasan 
 
BAB 5  SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
B. Saran 

 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
1. Contoh perangkat pembelajaran 
2. Instrumen 
3. Personalia 
4. Data 
5. Bukti lain pelaksanaan (foto, CD, hasil pekerjaan siswa, berita acara 

seminar hasil penelitian) 
 

2) Deskripsi dari tiap-tiap komponen di atas adalah sebagai berikut: 
SAMPUL LAPORAN 
Format sampul laporan sesuaikan dengan format yang berlaku di 
Kementrian Pendidikan Nasional 
 
HALAMAN PENGESAHAN 
Format halaman pengesahan sesuaikan dengan format yang berlaku di 
Kementrian Pendidikan Nasional 
 
ABSTRAK 
Abstrak berisi ringkasan permasalahan dan cara pemecahan masalahnya, 
tujuan, prosedur, dan hasil penelitian. Abstrak diketik satu spasi dalam 
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (lebih baik bila ada). Jumlah kata 
dalam abstrak tidak melebihi 200 kata (ada juga yang menetapkan 250 
kata) dan dilengkapi dengan kata kunci 3 – 5 kata 
 
KATA PENGANTAR 
Kata pengantar berisi hal-hal yang akan disampaikan oleh peneliti 
sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Di bagian ini 
dapat pula disampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
berjasa dalam pelaksanaan penelitian. 
 
DAFTAR ISI 
Daftar isi memuat bagian awal laporan, bab dan sub-bab, bagian akhir, 
disertai pencantuman nomor halamannya. 
 
DAFTAR TABEL  
Daftar tabel memuat nomor dan judul semua tabel yang ada dalam laporan 
disertai pencantuman nomor halamannya. Judul tabel berada di bagian 
atas tabel. 
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DAFTAR GAMBAR 
Daftar gambar memuat nomor dan judul semua gambar yang ada dalam 
laporan disertai pencantuman nomor halamannya. Judul gambar berada di 
bagian bawah gambar. Gambar yang dimaksud adalah gambar yang 
diambil selama proses penelitian berlangsung dan berguna antara lain 
untuk menggambarkan situasi kelas/laboratorium,respon/mimik siswa 
selama dilaksanakan tindakan, hasil karya siswa, grafik/diagram batang 
yang menggambarkan data hasil penelitian.  
 
BAB 1 – 3  
Isi sama dengan proposal Penelitian Tindakan Kelas pada pembahasan 
sebelumnya. 
 
BAB 4 HASIL PENELITIAN 
Pada awalnya dideskripsikan setting penelitian secara lengkap kemudian 
uraian masing-masing siklus dengan desertai data lengkap beserta aspek-
aspek yang direkam/diamati tiap siklus. Rekaman itu menunjukkan 
terjadinya perubahan akibat tindakan yang diberikan. Ditunjukkan adanya 
perbedaan dengan pelajaran yang biasa dilakukan. Pada refleksi diakhir 
setiap siklus berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan 
yang terjadi ke dalam bentuk grafik. Kemukakan adanya 
perubahan/kemajuan/ perbaikan yang terjadi pada diri siswa, lingkungan 
kelas, guru sendiri, minat, motivasi belajar, dan hasil belajar. Untuk bahan 
dasar analisis dan pembahasan kemukakan hasil keseluruhan siklus 
kedalam suatu ringkasan tabel/grafik. Dari tabel/grafik rangkuman itu akan 
dapat memperjelas adanya perubahan yang terjadi disertai pembahasan 
secara rinci dan jelas. 
 
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 
Sajikan simpulan dari  hasil penelitian sesuai dengan analisis dan tujuan 
penelitian yang disampaikan sebelumnya. Berikan saran sebagai tindak 
lanjut berdasarkan simpulan yang diperoleh baik yang menyangkut segi 
positif maupun segi negatifnya. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustaka yang dicantumkan dalam laporan hanya yang benar-benar   
dirujuk dalam naskah. Daftar pustaka ditulis secara konsisten dan 
alphabetis. Daftar pustaka dapat bersumber dari buku, jurnal, majalah, dan 
internet. 
 
LAMPIRAN 
Lampiran memuat contoh perangkat pembelajaran: RPP, kurikulum, 
silabus, instrumen yang digunakan, personalia, data, foto pelaksanaan 
penelitian dan bukti lain pelaksanaan termasuk berita  acara seminar hasil 
penelitian. 
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B. Contoh Penelitian Tindakan Kelas dalam PAUD 
 
 

“PENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK USIA 6-7 TAHUN  
MELALUI PERMAINAN TEKA-TEKI  

(PENELITIAN TINDAKAN DI SDN 05  UTAN KAYU, JAKARTA TIMUR)” 
 
 

Bab 1 Pendahuluan 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Masa usia dini merupakan masa anak mulai mengenal diri dan lingkungan. Masa usia 

dini merupakan masa berlangsungnya proses pendidikan, yaitu sejak anak berada dalam 
kandungan, masa bayi hingga anak berumur delapan tahun. Masa usia dini merupakan masa 
keemasan untuk mengembangkan berbagai aspek kemampuan anak dengan memberikan 
berbagai rangsangan atau stimulasi yang positif. Usia dini merupakan usia anak membutuhkan 
berbagai stimulasi positif yang dapat diberikan baik dari keluarga maupun lingkungan 
sekitarnya. Anak usia dini memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dengan 
anak yang usianya berada di atas delapan tahun, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, 
kreativitas, bahasa dan sosial. 

Banyak aspek kemampuan dalam diri anak yang perlu mendapat stimulasi agar dapat 
teraktualisasikan. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu kemampuan yang harus 
dikembangkan pada usia dini disamping aspek kemampuan yang lain, seperti kognitif, motorik 
dan sosial emosional. Kemampuan berbahasa memungkinkan manusia untuk dapat saling 
berkomunikasi, baik itu mengkomunikasikan pikiran, perasaan maupun sikap dan dengan 
bahasa pula manusia dapat meningkatkan kemampuan intelektual. Tanpa memiliki 
kemampuan berbahasa, maka kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur tidak akan dapat 
dilakukan. Tanpa bahasa manusia juga tidak akan dapat mengembangkan diri dan 
lingkungannya, karena tanpa bahasa tidak dapat mengkomunikasikan pengetahuan yang 
dimiliki pada orang lain. 

Bahasa memiliki banyak fungsi dalam kehidupan. Bahasa merupakan salah satu alat 
komunikasi. Semiawan menyatakan bahwa bahasa berfungsi untuk menyatakan diri (fungsi 
ekspresi), menyampaikan pendapat, menangkap pikiran dan perasaan orang lain (fungsi  
sosial).1 Fungsi tersebut dapat dimiliki seseorang terutama jika anak mempunyai ragam 
kemampuan terutama kemampuan berbahasa. Mampu berbahasa, berarti mampu 
mengekspresikan suatu hal dengan mempergunakan kosa kata yang dimiliki. Semakin banyak 
kosa kata yang dimiliki anak, semakin besar kemungkinan anak mampu berbicara. 
Pengembangan dan penguasaan berbagai macam kosa kata merupakan sarana untuk 
membantu anak untuk terampil berbahasa terutama dalam terampil berbicara, maka tidaklah 
mengherankan jika anak-anak banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada orang di 
sekitarnya (misalnya: orang tua, guru) tentang hal-hal yang dilihat, serta akan memberikan 
wawasan yang lebih luas keberagamannya, yang membuat belajar dalam segala hal akan lebih 
mudah. 

Penguasaan kosa kata merupakan unsur penting dalam usaha peningkatan kemampuan 
berbahasa. Pembelajaran kosa kata merupakan penguasaan sejumlah kosa kata yang harus 
dikuasai anak sesuai dengan jenjang pendidikan di kelas. Penguasaan kosa kata dapat 
membantu anak dalam meningkatkan pemahamannya, sehingga memudahkannya dalam 
menjalankan proses belajar mengajar. Semakin meningkatnya kosa kata, maka anak akan 

1 Conny R Semiawan, Belajar dan Pembelajaran dalam Taraf Usia Dini (Jakarta: PT Prenhalindo, 2002), h. 49 
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memahami banyak hal dan dapat mempergunakan kosa kata tersebut dalam berbagai bentuk 
dan situasi, misalnya dalam bentuk kalimat ketika anak ingin mengungkapkan perasaannya 
atau ingin menyampaikan informasi. Dengan demikian pembelajaran kosa kata perlu 
mendapat perhatian khusus dalam proses pembelajaran anak usia dini. 

Banyak hal yang perlu diperhatikan agar pembelajaran kosa kata pada anak berhasil 
sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, diantaranya dalam sistem pembelajaran harus 
menggunakan dan mengoptimalkan berbagai macam strategi dan metode agar dapat berhasil 
melakukan perbaikan bahasa anak khususnya kosa kata. Guru, terutama guru kelas satu harus 
selalu berusaha memperkaya kosa kata anak didiknya. Penggunaan media secara efektif harus 
selalu diterapkan agar tujuan pembelajaran kosa kata tercapai. Penerapan metode dan teknik 
yang tepat bagi anak juga harus diperhatikan  karena usia antara 6-7 tahun merupakan masa 
peralihan dari prasekolah ke masa Sekolah Dasar (SD), dimana pada masa ini kemampuan 
berbahasa anak berkembang pesat. Pemilihan media dan teknik yang tepat dalam 
pembelajaran akan membantu pengembangan kosa kata anak. 

Salah satu teknik pengembangan pembelajaran kosa kata adalah dengan permainan. 
Permainan merupakan kebutuhan bagi anak usia dini, mengingat bermain merupakan 
kebutuhan dasar bagi anak. Permainan adalah suatu bentuk kegiatan yang memiliki aturan dan 
peserta. Peserta yang terlibat didalamnya atau pemain-pemainnya bertindak sesuai dengan 
aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Permainan juga merupakan 
selingan dari kegiatan-kegiatan belajar secara rutin yang dapat menghilangkan kejenuhan, 
membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, santai, bahagia, namun tetap memiliki 
tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak pada berbagai aspek perkembangan. 

Masa bermain adalah masa yang cocok untuk usia dini, tidak hanya senang dengan 
permainan fisik, tetapi juga dengan keterampilan intelektual, bahasa, fantasi, serta mulai 
terlibat dalam permainan kelompok atau tim untuk belajar memahami tentang persaingan 
alamiah. Freud menyatakan bahwa perasaan orang yang terlibat dalam bermain diwarnai oleh 
emosi-emosi yang positif.2 Anak didik, terutama dalam masa pertumbuhan segera secara 
langsung menanggapi dengan positif bila ada ajakan bermain. Sebagai salah satu kebutuhan, 
maka dengan berbagai teknik dan cara anak akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan 
bermainnya. Ada banyak cara dan alat yang dapat digunakan anak untuk bermain. Dengan 
demikian, akan ditemukan keanekaragaman teknik dan alat bermain anak. Oleh karena itu, 
pengembangan teknik dan alat permainan sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas 
bermain anak usia dini. 

Bermain tidak akan berhasil jika tidak ada interaksi dan komunikasi baik secara aktif 
maupun pasif, karena kedua hal tersebut merupakan sarana efektif dalam proses terjadinya 
kegiatan bermain ataupun permainan (selain media yang digunakan dalam kegiatan bermain). 
Dengan berinteraksi dan berkomunikasi dalam bermain, secara tidak langsung dapat 
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berbahasa anak, karena bahasa merupakan 
sarana komunikasi bagi seorang anak untuk mengungkapkan berbagai keinginan maupun 
kebutuhannya. Anak-anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik umumnya memiliki 
kemampuan yang baik pula dalam mengungkapkan pemikiran, perasaan, serta tindakan 
interaktif dengan lingkungannya.  

Permainan yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berbahasa 
anak dapat disebut permainan bahasa. Melalui permainan bahasa anak dapat memperluas 
kosa kata, bercerita secara sederhana serta lancar dalam mengeluarkan kata-kata sederhana 
yang bermakna. Perkembangan kemampuan berbahasa anak secara tepat dapat dilihat dari 
kemampuan anak dalam menggunakan kalimat dengan baik dan benar. Kegiatan yang dapat 

2 Robyn Gee dan Susan Meredith, Entertaining and Educating Your Preschool Child (London: Usborne 
Publishing Ltd, 1997), h. 94 
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dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa diantaranya adalah bercakap-cakap, 
bercerita dan tanya jawab.  

Kegiatan permainan bahasa sangat bermanfaat bagi anak usia dini, karena pada masa 
tersebut anak mengalami peningkatan kosa kata yang sangat pesat, baik yang didapat melalui 
pengalaman baru, pengajaran langsung, membaca pada waktu senggang, ataupun 
mendengarkan radio dan menonton televisi. Melalui kegiatan permainan bahasa, anak dapat 
mengembangkan berbagai aspek yang ada dalam dirinya. Permainan bahasa yang dilakukan 
akan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan anak dalam berkreasi membuat 
kata-kata sederhana, mencari sebanyak-banyaknya kosa kata baru serta merangkai kata-kata 
yang ada menjadi suatu kalimat sederhana atau bahkan membuat suatu cerita sederhana yang 
dibuat sendiri oleh anak.  

Salah satu teknik pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berbahasa adalah 
permainan bahasa, khususnya permainan teka-teki yang dapat dimodifikasi menjadi beberapa 
jenis permainan, yaitu tebak benda, tebak gambar, dan tebak kata. Pembelajaran dengan 
konsep bermain yang menarik dan sesuai dengan perkembangan anak tanpa melepaskan 
proses pembelajaran dibutuhkan dalam pengembangan kemampuan bahasa anak. Permainan 
bahasa dapat memberikan suatu situasi belajar yang santai dan informal, bebas dari 
ketegangan dan kecemasan namun terarah. Dalam permainan teka teki anak dilibatkan dan 
dituntut untuk aktif dalam memberikan hasil pemikiran, tanggapan dan membuat keputusan 
dalam permainan tersebut. 

Namun, kenyataannya berdasarkan observasi yang dilakukan di SD Negeri 05 Utan Kayu 
khususnya kelas 1 bahwa kemampuan berbahasa anak masih kurang memadai dan permainan 
teka teki belum di terapkan dalam pembelajaran bahasa di sekolah. Hal ini terlihat masih 
banyak anak yang belum mampu: (1) mengembangkan  kosa kata dalam berbicara, (2) 
bertanya dan menjawab pertanyaan, (3) mengembangkan karangan yang dibuatnya, dan (4) 
mengungkapkan tentang sesuatu hal yang diketahui dari apa yang dilihat dan didengarnya. Hal 
ini berarti anak kurang mampu mengungkapkan suatu hal dengan baik dan benar mengingat 
kemampuan berbahasa anak kurang terutama dalam penguasaan kosa kata. Bahkan ada yang 
tidak berani berbicara sama sekali, padahal kemampuan berbicara ini sangat penting bagi anak 
sebagai generasi bangsa dan negara, karena kualitas bangsa dan negara ditentukan oleh 
sumber daya manusianya. 

Menyadari kelemahan-kelemahan tersebut peneliti terdorong untuk mengembangkan 
kosa kata anak khususnya kosa kata Bahasa Indonesia yang harus bertambah, baik yang 
berasal dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Hal ini tentu akan berdampak pada 
pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu bertambahnya kosa kata yang harus dikuasai anak. 
Untuk itu diperlukan cara agar anak mau ikut aktif dalam proses pembelajaran. Berbagai 
kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan harus disiapkan untuk merangsang 
keaktifan anak. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba untuk membahas penerapan permainan 
teka teki untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak usia 6-7 tahun. Peneliti mencoba 
untuk terjun langsung dalam kegiatan belajar mengajar dengan memberikan stimulasi melalui 
kegiatan bermain teka teki untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak. 

 
B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah permainan teka teki dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, khususnya 
kemampuan mendengar atau menyimak dan kemampuan berbicara pada anak usia 6-7 tahun 
di SD Negeri 05 Utan Kayu, Jakarta Timur? 

C. Tujuan Penelitian 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak. 
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D. Manfaat Penelitian 

Bagi Sekolah, memberikan masukan pada pihak sekolah dalam usaha peningkatan mutu 
pendidikan khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan berbahasa anak, seperti media, metode, proses pembelajaran, 
perpustakaan, area bahasa, dan seni serta area lain yang dapat menunjang kemampuan anak 
dalam berkreasi. Bagi pendidik, dapat memotivasi guru dalam berkreasi guna membantu anak 
mengembangkan kemampuan berbahasa anak melalui berbagai kegiatan permainan bahasa. 
Bagi orang tua, memberikan informasi tentang upaya pengembangan berbahasa anak dengan 
penerapan permainan teka-teki. Bagi masyarakat umum, memberikan informasi 
pengembangan kemampuan berbahasa anak agar dapat diterapkan di lingkungan masing-
masing.Bagi peneliti selanjutnya, menjadi acuan untuk meneliti kembali bagaimana cara yang 
dapat dilakukan dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa anak selain permainan teka 
teki. 

 
 

Bab 2 Kajian Pustaka 
 

A. Acuan Teori Area dan Fokus yang Diteliti 
1. Hakikat Kemampuan Berbahasa 
a. Pengertian Bahasa 

Bahasa merupakan alat komunikasi bagi seorang anak untuk mengungkapkan berbagai 
keingintahuan maupun kebutuhannya. Anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik pada 
umumnya memiliki kemampuan yang baik pula dalam mengungkapkan pemikiran, perasaan, serta 
tindakan interaktif dengan lingkungannya. Kemampuan berbahasa anak tidak hanya mengarah 
pada kemampuan membaca saja, namun didukung oleh kemampuan menguasai kosa kata, 
pemahaman serta kemampuan berkomunikasi.  

Bahasa merupakan tanda atau simbol dari benda-benda serta menunjukkan pada maksud 
tertentu. Menurut Hurlock, bahasa mencakup setiap sarana komunikasi dengan menyimbolkan  
pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Termasuk di dalamnya 
perbedaan bentuk komunikasi yang luas, seperti tulisan, bicara, bahasa simbol, ekspresi muka, 
isyarat, pantomim, dan seni.3 Pendapat tersebut menyatakan bahwa kata dan kalimat di dalam 
bahasa selalu menyampaikan arti-arti tertentu di dalam komunikasi dengan orang dewasalah 
bahasa anak itu muncul dan bisa berkembang.  

Bahasa adalah alat transformasi yang merupakan cermin peradaban. Montessori 
berpendapat ”language is an instrument of collective thought”.4 Pendapat ini mengandung arti 
bahwa bahasa adalah alat bagi sekelompok masyarakat untuk mengekspresikan pemikirannya. 
Manusia berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan manusia lain. Proses komunikasi 
terjadi melalui perantara bahasa. Hal-hal yang akan diungkapkan manusia antara lain pikiran, 
perasaan, kebutuhan, dan keinginan kepada orang lain diutarakan melalui perantara bahasa. 

Chaer mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, 
yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan 
diri.5 Pendapat ini mengandung arti bahwa bahasa sebagai sistem terdiri atas beberapa subsistem 
(fonologi, sintaksis dan leksikon) yang dalam kinerjanya bersifat sistematis. Sistem lambang 
bahasa berupa bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Sistem bahasa bersifat arbitrer 
mempunyai arti bahwa antara lambang yang berupa bunyi tidak memiliki keterkaitan atau 

3 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak I (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 176 
4 Maria Montessori, Curriculum Planning (London: Modern Montessori International, 2002), h. 74 
5 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoretik (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 30 
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hubungan dengan konsep yang dilambangkan atau diwakili. Sistem bahasa mempunyai fungsi 
sosial sebagai alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi di dalam masyarakat.   

Bahasa pada anak meliputi kemampuan mendengar atau menyimak, berbicara, membaca 
dan menulis. Berbicara dan mendengar atau menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah 
yang langsung dan merupakan komunikasi tatap muka.6 Pada usia awal sekolah dasar yang paling 
umum dikuasai anak yaitu kemampuan mendengar atau menyimak dan berbicara. Berbicara 
merupakan suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada individu yang didahului 
keterampilan mendengar atau menyimak.  

Banyak pihak menganggap bahwa mendengar atau menyimak merupakan keterampilan 
yang paling penting diantara keterampilan lain. Pada usia ini anak mudah sekali beraksi terhadap 
suara atau bunyi yang didengar, isyarat atau perkataan dan gambar yang menarik. Kemampuan 
membaca dan menulis biasanya berawal ketika anak senang melihat gambar melalui buku-buku 
cerita bergambar. Pada masa ini anak-anak senang sekali meniru baik meniru tulisan maupun 
gambar yang dilihatnya.  

Bahasa merupakan sesuatu yang berlaku umum dan dimiliki setiap orang. Bahasa 
merupakan kesepakatan bersama yang berlaku secara universal. Bahasa merupakan kemampuan 
yang harus dikembangkan untuk menunjang kemampuan berkomunikasi. Pengembangan 
kemampuan bahasa dapat dilakukan melalui permainan-permainan yang sifatnya menyenangkan 
bagi anak.  

 
b. Fungsi Bahasa 

Bahasa memiliki banyak fungsi dalam kehidupan. Dengan bahasa manusia dapat berpikir 
dan belajar dengan lebih baik. Bahasa memungkinkan manusia dapat mengekspresikan sikap dan 
perasaan. Dengan bahasa manusia dapat memberi nama kepada segala sesuatu, baik yang 
kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain.  

Menurut Bromley, bahasa adalah “an ordered system of symbols for transmitting 
meaning. Language is a refinement of communication that involves a specified symbol system 
recognized and used by a certain group to communicate ideas and information.”7 Pendapat ini 
mengandung arti bahwa bahasa adalah sistem simbol yang ditata untuk menyampaikan arti. 
Bahasa adalah suatu kehalusan tutur kata dalam komunikasi yang meliputi suatu simbol yang 
telah ditetapkan, dikenali dan digunakan oleh kelompok tertentu untuk mengkomunikasikan ide-
ide dan informasi. Bahasa sebagai sistem yang mengandung simbol, tanda aturan tertentu 
disusun secara sistematis dan telah disepakati dalam suatu kelompok tertentu yang 
menggunakannya. Bahasa yang digunakan dalam suatu kelompok sosial dapat berbeda dengan 
kelompok lainnya. 

Bahasa mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan. Lubis menjelaskan bahwa bahasa 
mempunyai tiga fungsi, yaitu: alat untuk menyatakan ekspresi, alat untuk mempengaruhi orang 
lain, alat untuk memberi nama.8 Berdasarkan fungsi di atas dapat dikatakan bahwa bahasa 
berfungsi untuk menyatakan ekspresi seseorang akan suatu hal, mempengaruhi orang lain, dan 
memberikan nama untuk mewakili benda.  

Bahasa memungkinkan seseorang untuk dapat menyatakan ekspresi, keinginan, 
permohonan, alasan, perasaan atau empati, menunjukkan kepunyaan, mempengaruhi orang lain, 
berfantasi, dan sebagai alat penghubung sosial. Heyster berpendapat bahwa fungsi bahasa bagi 
anak dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu bahasa sebagai pernyataan jiwa, bahasa sebagai 
peresapan atau mempengaruhi orang lain dan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan 

6 Soemiarti Patmonodewo, Pendidikan Anak Pra Sekolah (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 28 
7 Karen D. Bromley, Language Arts: Exploring Connections Second Edition (New York: Simon and Schuster, 
1992), h. 15 
8 Zulkifli Lubis, Psikologi Perkembangan (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), h. 34 
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pandapat.9 Selanjutnya Michel yang dikutip Chaer mengemukakan bahwa fungsi bahasa terdiri 
dari fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi 
entertainmen.10 Dari dua kutipan tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa fungsi bahasa. 
Fungsi tersebut berkaitan dengan diri sendiri dan diri orang lain di lingkungannya. Fungsi tersebut 
berguna untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan diri dalam berinteraksi dalam 
lingkungan. Fungsi ekspresi berkaitan dengan pernyataan perasaan misalnya perasaan senang, 
benci, kagum, marah, dan sedih. Fungsi informasi berkaitan upaya penyampaian pesan atau 
amanat kepada orang lain. Fungsi eksplorasi berkaitan upaya menjelaskan suatu hal, perkara dan 
keadaan. Fungsi persuasi berkaitan dengan penggunaan bahasa yang bersifat mempengaruhi dan 
mengajak orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Fungsi entertainmen berkaitan 
penggunaan bahasa untuk menghibur dan menyenangkan orang lain.  Dengan demikian bahasa 
sangat berguna untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan diri dalam berinteraksi dalam 
lingkungan. Kemampuan bahasa sangat penting dalam kehidupan manusia baik orang dewasa 
maupun anak-anak, dengan demikian kemampuan berbahasa harus diasah dan dikembangkan 
sejak usia dini, khususnya pada masa peka sehingga kemampuan bahasa anak dapat berkembang 
dengan optimal.  

 
c. Komponen Bahasa  

Keterampilan berbahasa berkaitan erat dengan komponen bahasa. Seperti yang telah 
dipaparkan sebelumnya, keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang dalam 
menggunakan pengetahuan tentang bahasa. Pengetahuan tentang bahasa mencakup diantaranya 
komponen bahasa dan kosa kata. Pada aliran linguistik mana pun bahasa selalu dikatakan 
memiliki tiga komponen, yaitu sintaktik, fonologi dan semantik.11 Fonologi atau suara adalah 
sistem suara yang membentuk kata. Sintaktik adalah tata bahasa atau susunan kata yang 
membentuk kalimat. Sematik merupakan hubungan antara ide dan kata yang membentuk arti 
dari kata-kata yang disusun.  

Pendapat di atas mengandung arti bahwa fonem merupakan suara atau bunyi untuk 
membentuk kata atau unit bahasa terkecil yang disebut morfem. Morfem dapat berupa 
keseluruhan kata atau bagian dalam satu kata. Morfem disusun dalam susunan kata atau sintaksis 
sehingga menjadi kalimat yang disusun oleh kata-kata. Dengan demikian dapat dideskripsikan 
secara singkat bahwa bahasa memiliki tiga komponen, yaitu fonologi (suara), semantik (arti), dan 
sintaksis (aturan tata bahasa). Ketiga komponen bahasa saling berkaitan dalam penggunaannya 
sebagai alat berkomunikasi dengan lingkungan sosial.  

 
d. Tahapan Perkembangan Bahasa 

Berpijak pada pemikiran kaum behavioris bahwa bahasa merupakan sesuatu yang 
dipelajari dari lingkungan, maka faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa adalah 
faktor lingkungan. Lingkungan yang pertama dan utama bagi setiap anak (individu) adalah 
Iingkungan keluarga. Artinya, di dalam keluarga itulah terjadi interaksi antara orang tua (ayah dan 
ibu) dan anak dalam proses pengasuhan. Semua anak mempelajari bahasa ibu. Pada usia yang 
kira-kira sama, anak mewujudkan pola perkembangan bicara yang hampir sama, walaupun 
berbeda latar belakang budaya.  

Tugas-tugas perkembangan bahasa tidak hanya meliputi pengendalian mekanisme suara 
tetapi juga kemampuan untuk memperluas arti dan menghubungkannya dengan kata-kata yang 
berfungsi sebagai simbol arti. Tugas-tugas perkembangan ini jauh lebih sulit daripada apa yang 
tampak mula-mula, maka dapat dimengerti bahwa yang akan diletakkan hanyalah dasar-dasar 

9 RP. Tambunan, Ilmu Jiwa Berkembang (Jakarta: IKIP,1978), h.13 
10 Abdul Chaer, op. cit., h. 33 
11 Soenjono Dardjowidjojo, Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2003), h. 18 
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keterampilan yang terlibat dalam bicara. Pola perkembangan bahasa secara umum, yaitu belajar 
mengenal suara baik vokal maupun konsonan, belajar penggabungan suara, belajar kata-kata, 
belajar fungsi kata yaitu kata benda, kata kerja, dan kata sifat lalu dilanjutkan dengan belajar 
penggabungan kata dan yang terakhir adalah membuat kalimat. Pola perkembangan bahasa 
dimulai dari urutan yang termudah yaitu, belajar mendengar sampai pada kemampuan berbicara 
yang melibatkan kemampuan mendengar dan membuat kata-kata dalam sebuah kalimat.  

Tugas dan pola perkembangan bahasa masing-masing individu memiliki irama dan waktu 
yang berbeda. Namun, secara umum beberapa pakar dapat mengidentifikasi dalam beberapa 
tahap. Dalam pola belajar berbicara biasanya terdapat empat bentuk prabicara: menangis, 
bergumam (bubling), berceloteh, isyarat, dan mimik serta untuk pengungkapan emosi. Menangis 
amat sering dilakukan selama bulan-bulan pertama, meskipun dari sudut pandang jangka panjang, 
mengoceh atau berceloteh merupakan tindakan yang paling penting karena sebenarnya inilah 
yang mengembangkan kemampuan berbicara. 

Belajar berbicara mencakup tiga tugas yang sulit dan tidak saling berhubungan. Bayi 
belajar bagaimana mengucapkan kata-kata, menggunakan kosa kata dengan rnenghubungkan 
pengertiannya dengan kata-kata yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan maksudnya pada 
orang lain, dan menggabungkan kata-kata menjadi kali mat yang dimengerti oleh orang lain. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa tahapan 
perkembangan bahasa terdiri dari pengucapan huruf, membangun kosakata, dan membangun 
kalimat. Pengucapan dimulai dari saat bayi belajar mengucapkan kata-kata sebagian melalui coba-
coba tetapi terutama dengan meniru ucapan orang dewasa. Huruf mati dan campuran huruf mati 
lebih sulit diucapkan bayi daripada huruf hidup dan diftong. Anak-anak sulit belajar mengucapkan 
bunyi tertentu dan kombinasi bunyi, seperti dua huruf mati , w, d, s, dan g dan kombinasi huruf 
rnati st- str, dr, dan fl. Ada anak usia dua tahun telah dapat membunyikan huruf [p], [b], [t], [d], 
[h], fm], [n], [1L [wj, [y], [k], [s], [rj]. Banyak ucapan bayi yang tidak dapat dimengerti sampai usia 
delapan belas bulan, setelah itu berangsur-angsur terjadi kemajuan yang mencolok.  

Membangun kosa kata dimulai saat bayi mulai belajar nama-nama orang dan benda. 
Sesaat sebelum masa bayi belajar beberapa kata sifat seperti "manis" dan "nakal," dan juga bebe-
rapa kata keterangan. Kata depan, kata penghubung dan kata ganti umumnya belum dipelajari 
sampai awal masa kanak-kanak. Kosa  kata meningkat dengan bertambahnya usia. Kosa kata 
anak-anak rneningkat pesat ketika ia belajar kata-kata baru dan arti-arti baru untuk kata-kata 
lama. Peningkatan kosa kata yang pesat selama awal rnasa kanak-kanak. Dalam menambah kosa 
kata anak-anak mudah belajar kata-kata yang umum seperti "baik" dan "buruk," "memberi" dan 
"menerima" dan juga banyak kata-kata dengan penggunaan khusus seperti bilangan dan nama-
nama warna. Anak usia tiga tahun telah dapat menyebutkan kata sebagai berikut dengan bunyi 
[datal] "gatal",  [ladi] "lagi", [dalpu] [galpu] "garpu", [dulita] [gulita] "gurita". 

Menyusun kalimat dengan "kalimat" bayi yang pertama muncul antara usia dua belas dan 
delapan belas bulan, biasanya terdiri dari satu kata yang disertai dengan isyarat. Lambat laun 
kata-kata merambat dalam kalimat, tetapi isyarat masih banyak digunakan sampai memasuki 
masa kanak-kanak. Kalimat biasanya terdiri dari tiga atau empat kata sudah mulai disusun oleh 
anak usia dua tahun dan biasanya oleh anak usia tiga tahun. Kalimat ini banyak yang tidak 
lengkap, terutama terdiri dari kata benda dan kurang kata kerja, kata depan dan kata 
penghubung. Sesudah usia tiga tahun, anak membentuk kalimat yang terdiri dari enam sampai 
delapan kata.  

Pada mulanya, isi pembicaraan anak-anak bersifat egosentris dalam arti ia terutama 
bicara tentang dirinya sendiri, berkisar pada minat, keluarga, dan miliknya. Menjelang akhir awal 
masa kanak-kanak mulailah pembicaraan yang bersifat sosial dan anak berbicara tentang orang 
lain di samping dirinya sendiri. Namun banyak dari pembicaraan sosial awal ini sebenarnya tidak 
bersifat sosial karena isinya lebih banyak mengarah pada kritik kepada orang lain dalam bentuk 
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pengaduan atau keluhan. Kebanyakan anak-anak juga memberi komentar buruk, komentar yang 
merendahkan orang lain, mengenal perilaku dan miliknya.  

Lain halnya dengan Piaget dalam Sinolungan mengajukan pola perkembangan bahasa 
sebagai berikut :  

(1) Tahap sensori motor usia 0-2 tahun, bergantung para refleks dan bawaan, (2) Tahap 
fungsi semiotis usia 2 – 4 tahun, dengan kemampuan berpikir simbolis, (3) Tahap 
egosentris 4 – 7 tahun, yang berpusat pada aku (ego) dimana anak belum memperhatikan 
pendapat orang lain. Mereka yang berusia 7 tahun atau lebih mampu berkomunikasi 
secara verbal.12 
 
Secara umum setiap anak pada usia tertentu mempunyai pola perkembangan bahasa 

yang sama meskipun ada perbedaan individu. Pola tersebut meningkat secara bertahap dan 
berkesinambungan, dimulai dengan menangis, mengoceh, membentuk satu kata, banyak kata dan 
kalimat. Oleh karena itu, anak selalu terlibat dalam berbagai peristiwa, banyak melihat 
(mengamati), belajar mendengar dan mengekspresikan berbagai keinginan sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasa. 

 
e. Aspek Kemampuan Bahasa 

Bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi mempunyai beberapa aspek. Sower 
menyatakan bahwa aspek bahasa dapat dibagi menjadi jenis yaitu aspek reseptif dan aspek 
ekspresif/produktif. Jika ditinjau dari cara penyampaiannya maka aspek bahasa dibedakan 
menjadi dua, yaitu secara lisan dan secara tertulis.13 Aspek reseptif (menerima informasi) bahasa 
meliputi keterampilan menyimak dan membaca. Aspek ekspersif/ produktif (menyampaikan 
informasi) bahasa meliputi keterampilan berbicara dan menulis. 

Kemampuan mendengar atau menyimak adalah kemampuan pertama yang dimiliki oleh 
anak, bahkan sejak dalam kandungan. Jalongo menerangkan bahwa 80 persen informasi yang ada 
kita peroleh dengan kemampuan mendengar.14 Kemampuan mendengar merupakan salah satu 
pintu gerbang masuknya  pengetahuan. Oleh karena itu kemampuan ini harus distimulasi sedini 
mungkin dengan cara yang tepat. Salah satunya dengan adanya anjuran bagi para orang tua untuk 
sesering mungkin berkomunikasi dengan anak mereka sedini mungkin, bahkan sejak anak berada 
dalam kandungan. Mengajak anak berbicara adalah stimulasi yang tepat untuk mengembangkan 
kemampuan mendengar anak. 

Kemampuan berbahasa yang berkembang setelah kemampuan mendengar adalah 
kemampuan berbicara. Ketika anda mengajak anak anda berbicara, ia akan menyerap semua 
kata-kata yang anda ucapkan. Setelah alat berbicaranya matang maka anak akan mengeluarkan 
semua informasi berupa kata-kata yang didengarnya. Jalongo menerangkan bahwa berbicara 
berkaitan dengan interaksi sosial. Ketika di dalam kelas, bagaimanapun juga guru secara 
keseluruhan mengumpulkan penggunaan bahasa anak dengan mendefinisikan ketika anak 
berbicara, apa yang mereka bicarakan dan untuk berapa lama.15 Dengan demikian, untuk 
mengembangkan kemampuan berbicara dapat dilakukan dengan merancang pembelajaran yang 
melibatkan anak dalam interaksi sosial. 

Kemampuan berbahasa dapat dikaitkan dengan aspek perkembangan yang lain. 
Membaca, menulis, dan bahasa lisan bukanlah komponen yang terpisah satu sama lain dalam 
kurikulum atau merupakan komponen yang berdiri sendiri, namun komponen tersebut ada dalam 

12 A. E. Sinolungan, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Manado: Universitas Negeri Manado, 2001), h. 
139 
13 Jayne Sower, Language Art in Early Education (Georgia: George Fox University, 2000), h. 2 
14 Mary Renck Jalongo, Early Childhood Language Arts (USA: Pearson Education, Inc., 2007), h. 76 
15 Ibid., h. 102 
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setiap kegiatan yang dilakukan anak usia dini, seperti sains dan pelajaran sosial, serta juga dapat 
terintegrasi dengan kegiatan seni.16 

Aspek dalam kemampuan berbahasa tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. 
Mengenai hubungan antara kemampuan berbahasa, Zuchdi dan Budiasih menyatakan bahwa 
empat kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis memiliki 
hubungan yang sangat erat, meskipun masing-masing keterampilan memiliki ciri tertentu. Oleh 
karena itu, adanya hubungan yang sangat erat ini, pembelajaran dalam satu jenis keterampilan 
sering meningkatkan keterampilan lain.17 Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang 
dalam menggunakan pengetahuan tentang bahasa berdasarkan aspek-aspek kemampaun bahasa. 
Pengetahuan tentang bahasa mencakup komponen bahasa dan kosakata. Semua keterampilan 
berbahasa bergantung pada kekayaan kosa kata yang diperlukan untuk berkomunikasi yang 
dimiliki seseorang.  

 
2. Karakteristik Kemampuan Bahasa Anak Usia 6-7 Tahun 

Perkembangan bahasa pada anak mempunyai bentuk yang berbeda-beda tiap masanya. 
Papilaya menguraikan tentang kemampuan berbahasa anak sebagai berikut: 

Anak usia 5-7 tahun sudah dapat mengartikan kata sederhana, tahu beberapa lawan kata. 
Anak sudah dapat menggunakan beberapa kata sambung, kata depan dan kata sandang 
dalam pembicaraan sehari-hari. Bahasa egosentrisnya mulai berkembang dan lebih 
banyak bahasa sosial. Pada usia ini anak sudah memiliki kurang lebih 2000-25.000 
perbendaharaan kata.18 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anak usia 6-7 tahun masuk ke 
dalam masa kalimat majemuk dimana kemampuan berbahasa anak mulai meningkat. Anak 
mampu mengucapkan kalimat yang panjang, dapat menyatakan pendapatnya dengan kalimat 
majemuk dan mempunyai perbendaharaan kata yang cukup tinggi. Hurlock secara terperinci juga 
memperkirakan bahasa anak usia kurang lebih 7 tahun (kelas satu) memiliki 20.000-24.000 
perbendaharaan kata, anak kelas enam mengetahui kira-kira 50.0000 kata.19 Kutipan tersebut 
menunjukkan tingginya perbedaharaan kata yang dimiliki anak usia 6 – 7 tahun dilihat dari 
perbedaharaan kata. Kemampuan tersebut akan berkembang optimal bila memperoleh motivasi 
yang tepat.  
 

B. Acuan Teori Rancangan-rancangan atau Disain-disain Alternatif Intervensi Tindakan yang 
Dipilih 

1. Hakikat Permainan 
a. Pengertian Permainan 

Bermain merupakan bagian yang penting dalam seluruh kehidupan anak. Bermain bersifat 
alamiah, menyenangkan, sukarela, spontan dan tidak mempunyai tujuan secara langsung.20 Istilah 
permainan berasal dari kata “main-main”, yang berarti perbuatan untuk menyenangkan hati yang 
dilakukan baik menggunakan alat atau tidak. Bermain dan permainan pada dasarnya mengandung 
makna yang sama, namun permainan lebih ditekankan pada kegiatan yang dilakukan dengan 
aturan-aturan yang telah disepakati bersama.  

16 Weafer, Constance, Reading Process and Practice: From Socio-psycholinguistic to Whole Language 
(Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1988), h. 44-45  
17 Darmiyati Zuchdi dan Budiasih, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsia di Kelas Rendah (Jakarta: 
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), h. 100 
18 Diane E Papilaya, A Child World Infancy Through Adolescence (New York: Mc Graw Hill, 1982), h. 318 
19 Elizabeth Hurlock, op. cit., h. 189 
20 George W. Maxim, The Very Young (USA: Macmillan Publishing Company, 1993), h. 144 
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Bermain adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan anak, karena terdapat 
unsur kegembiraan. Bermain merupakan cara bagi anak untuk meniru dan menguasai perilaku 
orang dewasa untuk mencapai kematangan, dalam hal ini bukan hanya terkait dengan 
pertumbuhan fisik tetapi juga perkembangan sosial dan mentalnya.  

Para ahli menyatakan bahwa bermain sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang 
dilakukan secara spontan dan dalam suasana riang gembira.21 Anak-anak tidak pernah 
merencanakan kegiatan bermain yang akan dilakukan. Ketika melihat objek yang menarik maka 
saat itu juga dapat timbul minat untuk bermain, dengan kata lain kapan saja, dimana saja, dan 
dengan objek apa saja anak dapat bermain.  

Setiap permainan yang dilakukan anak mempunyai makna dan fungsi sendiri bagi anak 
yang akan berguna dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang. Menurut Gross, permainan 
dipandang sebagai latihan fungsi-fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dewasa nanti.22 
Sebagai contoh, permainan peran, anak perempuan yang bermain dengan bonekanya dianggap 
sebagai latihan bagi perannya kemudian sebagai seorang ibu. Dari contoh tersebut dapat dilihat 
bahwa permainan yang dilakukan anak merupakan latihan yang akan berguna di masa yang akan 
datang. 

Hurlock mengemukakan bahwa bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk 
kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain dilakukan 
secara suka rela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar.23 Didalam permainan terdapat 
unsur rintangan atau tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu kadang berupa masalah 
kadang pula berupa suatu kompetisi. Bermain memberikan anak kesempatan untuk menghadapi 
tantangan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Bermain dapat memberikan dampak dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Dockett 
dan Fleer berpendapat bahwa pendidik perlu memahami mengapa bermain mempunyai potensi 
untuk menjadi faktor yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran dan perlu menyadari 
dampak dari perbedaan pandangan secara teoretik tentang bermain .24 Pendapat tersebut dapat 
diartikan bahwa bermain mempunyai potensi besar dan dampak yang berarti dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran.  

Bermain tidak hanya berfungsi sebagai metode pembelajaran. Schaller mengutarakan 
pendapatnya bahwa permainan sebagai kelonggaran seseorang sesudah melakukan tugasnya dan 
sekaligus mempunyai sifat membersihkan.25 Maksud dari pendapat tersebut bahwa permainan 
dapat berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan lelah atau relaksasi saat seseorang berada 
dalam situasi yang membosankan, dengan demikian bukan hanya anak-anak yang membutuhkan 
permainan untuk mendapatkan kesenangan tetapi juga orang dewasa.  

Permainan berisi aktivitas yang dapat memberikan kesempatan pada anak untuk 
memperoleh suatu kemampuan dengan cara yang menggembirakan. Aktivitas dalam bermain 
dapat berbentuk menagkap, mengejar, melempar, berbicara, mendengarkan dan memecahkan 
masalah. Aktivitas-aktivitas tersebut kadang kala dapat dilakukan dengan mudah, namun juga 
mempunyai kesulitan dan unsur rintangan berbeda yang harus dihadapi oleh anak saat bermain. 
Situasi ketika melakukan aktivitas tersebut memberikan latihan yang menyenangkan dan akhirnya 
membentuk pengalaman. Melalui aktivitas dan pengalaman yang dilakukan, anak akan memiliki 
keterampilan atau kemampuan tertentu.  

 

21 Seto Mulyadi, Bermain dan Kreativitas (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2004), h. 54 
22 F.J. Monks, A.M.P. Knoers dan Siti Rahayu, op.cit., h. 129 
23 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, Jilid I, Edisi Keenam (Jakarta:  Erlangga, 1997), h. 320 
24 Sue Dockett dan Marilyn Fleer, Play and Pedagogyin Early Childhood (Australia: Nelson Australia Pty 
Limited, 2002), h. 14 
25 Mayke S. Tedjasaputra, Bermain, Main dan Permainan (Jakarta: Grasindo Widia Sarana Indonesia, 2001), 
h. 6 
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b. Manfaat Bermain dan Permainan 
Semakin banyak kegiatan bermain yang dilakukan anak, maka semakin banyak manfaat 

yang diperoleh anak. Kegiatan bermain yang dilakukan anak memberikan begitu banyak manfaat 
untuk pengembangan berbagai aspek perkembangan diri antara lain fisik, motorik kasar dan 
motorik halus, sosial, emosi atau kepribadian, kognisi, mengasah ketajaman penginderaan serta 
mengembangkan keterampilan olahraga dan menari.26 Bermain merupakan kegiatan yang 
menyenangkan. Kegiatan bermain sangat digemari oleh  anak-anak pada masa usia dini dan 
sebagian waktu anak digunakan untuk bermain sehingga ada ahli yang berpendapat bahwa usia 
dini adalah usia bermain.  

Anak yang mendapatkan kesempatan bermain dengan melibatkan gerakan-gerakan tubuh 
akan membuat tubuhnya menjadi sehat dan akan melatih serta menguatkan otot-ototnya. 
Dengan menggerakkan tubuh secara optimal, anak akan dengan mudah menyalurkan energi yang 
berlebihan sehingga tidak membuat anak merasa gelisah, seperti yang diungkapkan oleh Spencer 
bahwa dalam diri anak terdapat kelebihan tenaga, sehingga kelebihan tenaga tersebut harus 
dilepaskan dalam kegiatan bermain.27 Bermain merupakan salah satu sarana untuk melepaskan 
energi. Semua kegiatan yang dilakukan anak ketika bermain membutuhkan energi, baik itu untuk 
bergerak atau untuk berpikir. 

Dari segi aspek perkembangan sosial, permainan dapat melatih anak untuk belajar 
berbagi, menggunakan mainan secara bergantian, melakukan kegiatan bersama, 
mempertahankan hubungan yang sudah terbina, mencari cara pemecahan masalah yang dihadapi 
oleh teman mainnya serta dapat belajar berkomunikasi dengan sesama teman baik dalam hal 
mengemukakan pikiran dan perasaan maupun memahami perkataan yang diucapkan oleh teman 
tersebut, sehingga hubungan dapat terbina dan dapat saling bertukar informasi. 

Bermain juga dapat menyalurkan perasaan tegang, tertekan dan menyalurkan dorongan-
dorongan yang muncul dalam diri anak, yang dapat membuat anak merasa lebih nyaman dan 
relaks, misalnya jika anak merasa sering gagal untuk meraih prestasi yang bagus, ia dapat 
menyalurkan keinginannya dengan bermain dengan boneka-bonekanya seolah-olah ia adalah 
anak terpandai di kelasnya, dan sebagainya. 

Manfaat  yang paling penting saat melakukan kegiatan bermain adalah mengembangkan 
kemampuan kognitif anak, seperti kemampuan berbahasa, kreativitas, daya pikir serta daya ingat. 
Cara paling mudah dalam meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri anak  adalah dengan 
memberikan kebebasan dan membiarkan anak untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya 
melalui bermain, dengan bermain akan lebih mudah bagi anak untuk menyerap dan menyimpan 
informasi yang diterima daripada mengajarkan anak secara formal karena rentang perhatian anak 
usia prasekolah sangat singkat, sehingga anak akan merasa cepat bosan. Beda halnya jika 
pengetahuan yang akan disampaikan dilakukan sambil bermain. Dengan bermain, akan mudah 
melihat minat dan kemampuan anak tanpa harus bersusah payah mengajarkannya.  

Senada dengan Tedjasaputra, Hurlock mengemukakan bahwa: 
Bermain dapat memberikan berbagai manfaat bagi anak, seperti: mengembangkan aspek 
fisik, dorongan komunikasi, penyaluran energi emosional yang terpendam, penyaluran 
bagi kebutuhan dan keinginan, sumber belajar, rangsangan bagi kreativitas, 
perkembangan wawasan diri, belajar bermasyarakat, standar moral, belajar bermain 
sesuai dengan peran jenis kelamin dan perkembangan ciri kepribadian yang diinginkan.28 

 
Dari pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa 

kegiatan bermain dapat membantu anak dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan 

26 Ibid., h. 39-46 
27 Zulkifli Lubis, op. cit.,  h. 39 
28 Hurlock, loc.cit.  
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yang ada dalam dirinya, serta dapat memberikan kebebasan pada anak untuk menjelajah 
lingkungannya sehingga akan menghadirkan kesenangan tersendiri bagi anak serta  dapat 
menumbuhkan kreativitasnya.  

Mulyadi mengemukakan manfaat kegiatan bermain bagi anak dari segi yang tidak jauh 
berbeda dengan pendapat ke dua ahli sebelumnya, yaitu bermain memberikan manfaat bagi fisik, 
terapi, edukatif, kreativitas, pembentukan konsep diri, sosial serta moral anak.29 Dari pendapat di 
atas dapat diutarakan bahwa dengan bermain akan meningkatkan potensi-potensi kritis dalam 
diri anak, mempersiapkan fungsi intelektual serta mempersiapkan aspek emosi dan sosial anak 
pada saat memasuki masa sekolah. Dengan demikian, bermain berkembang bukan hanya menjadi 
sarana yang dapat dinikmati dan menyenangkan saja tetapi juga bersifat mendidik anak sejak dini. 

 
c. Tahap-tahap Perkembangan Bermain 

Bermain, selain berfungsi penting bagi perkembangan pribadi juga memiliki fungsi sosial 
dan emosional. Melalui bermain, anak merasakan berbagai pengalaman emosi, senang, sedih, 
bergairah, kecewa, bangga, marah dan sebagainya. Melalui bemain pula anak memahami kaitan 
antara dirinya dan lingkungan sosialnya, belajar bergaul dan memahami aturan ataupun tata cara 
pergaulan. Selain itu, kegiatan bermain berkaitan erat dengan perkembangan kognitif anak.  

Sejalan dengan jalannya kognitif anak Jean Piaget mengemukakan tahap bermain sebagai 
berikut: “(1) sensory motor play, (2) symbolic atau make belive play, (3) social play games rules, 
(4) games with rules and sport.”30 Pada tahap sensor motor/sensory motor play (3,4 bulan-1 
bulan), bermain dimulai pada periode perkembangan kognitif sensor motor, sebelum usia 3-4 
bulan. Pada tahap ini anak belum mampu bermain. Kegiatan bermain merupakan suatu kegiatan 
yang dilakukan sehari-hari. Namun pada usia 7-11 bulan kegiatan yang dilakukan adalah berupa 
pengulangan dan disertai dengan variasi. Pada masa ini adalah masa kreativitas, pada bulan ini 
bayi mulai belajar mengembangkan minat dan sikap yang disebut kreativitasnya kemudian dan 
untuk penyesuaian dirinya dengan pola-pola yang diletakkan orang lain/orang tua. Masa ini 
disebut sebagai masa kritis dalam perkembangan kepribadian karena masa ini merupakan periode 
dimana dasar-dasar kepribadian pada masa ini diletakkan. Tahap yang kedua adalah tahap pra 
operasional/symbolic atau make believe play (2-7 tahun). Pada masa ini menjadikan anak bersikap 
egosentris. Dan anak dapat menggunakan berbagai benda-simbol. Bermain simbol dapat 
berfungsi untuk mengasimilasikan dan mengkonstruksikan atau menggabungkan pengalaman 
emosional anak. Bermain simbol juga merupakan latihan berpikir serta mengarahkan anak untuk 
menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tahap yang ketiga adalah tahap konkrit operasional 
atau social play games rules (8-11 tahun). Berdasarkan teori di atas, tahap perkembangan 
bermain akan terlihat bahwa bermain yang tadinya sekedar kesenangan lambat laun mengalami 
pergeseran. Bukan hanya rasa sayang yang menjadi tujuan, tetapi ada suatu hasil akhir yang 
diinginkan yang ingin menang, memperoleh hasil kerja yang baik. 

Setiap anak pada usia yang berbeda mempunyai tahapan bermain yang berbeda pula. Hal 
ini juga menjadi dasar pemilihan jenis dan konsep permainan yang akan diterapkan. Apabila jenis 
dan konsep bermain tidak disesuaikan dengan tahapan bermain anak, maka tujuan bermain anak 
tidak akan tercapai. Oleh karena itu pendidik harus memahami tahapan perkembangan bermain 
anak yang akan melakukan kegiatan bermain. 

 
d. Karakteristik Permainan Anak Usia 6-7 Tahun 

Memasuki masa sekolah bukan berarti anak berhenti bermain. Aktivitas bermain masih 
terus dilakukan dalam berbagai kesempatan. Pada saat itu anak bermain dengan bersunggguh 

29 Seto Mulyadi, op.cit., h. 60-62. 
30 Meyke Tejdasaputra, op. cit., h. 24-27 
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dengan lebih mengembangkan daya imajinasinya.31 Bila memperhatikan defenisi tersebut dapat 
dinyatakan bahwa dengan bermain tersebut justru anak dapat belajar.  

Ada beberapa asumsi yang secara khusus mendasari bermain bersungguh-sungguh 
sebagai model pembelajaran, yaitu : 

(1) desain dimaksudkan sebagai pembelajaran yang alami, (2) materi pelajaran selalu 
digunakan dalam lingkungan pendidikan formal, (3) lingkungan belajar termasuk guru 
yang profesional yang bekerja berkaitan dengan siswa, (4) desain selalu berdasarkan pada 
teknologi yang ada, (5) sekolah yang menggunakan karya kita memiliki infrastruktur yang 
memadai.32 

 
Semakin jelas bahwa bermain pada masa usia sekolah juga dapat dijadikan sebagai situasi 

belajar. Bahan-bahan material yang digunakan untuk memunculkan kegiatan bermain yang 
mendukung perkembangan aspek motorik, perseptual kognitif dan sosial linguistik kelompok 
masih tetap sama. Namun jenis dan jumlahnya sudah semakin bervariasi. Hal ini tentu disesuaikan 
dengan tingkat perkembangan aspek motorik, perseptual kognitif dan sosial linguistik yang 
dikembangkan. 

Pada aspek motorik rentang kegiatan yang diharapkan dilaksanakan anak berada pada 
kegiatan melibatkan diri dalam aktivitas yang berkaitan dengan otot besar, seperti melompat, 
memanjat, main bola dan lainnya sampai anak termotivasi untuk aktif terlibat dalam kegiatan 
pertandingan atau peningkatan keterampilan. Pada aspek perseptual kognitif berbagai kegiatan 
dilakukan antara lain mulai dari dapat memusatkan perhatian secara langsung pada satu objek 
dalam beberapa tahapan kegiatan sampai menunjukkan perhatian yang besar pada berbagai 
waktu dan tempat. Pada aspek sosial linguistik ditunjukkan dalam kegiatan yang menaruh minat 
pada teman sebaya dan merasa bagian dari kelompok itu, memiliki teman spesial dalam 
kelompok, ada kecocokan antar kelompok dan simbol-simbol khusus kelompok sampai mulai 
menunjukkan minat yang besar pada masyarakat dan merasa menjadi bagian dari masyarakat. 

Bahan bermain digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan konsep, 
seperti adanya kegiatan menimbang untuk mengetahui ukuran berat, menentukan mana yang 
lebih berat dan lainnya. Pada aspek seni juga ditunjukkan dengan melakukan aktivitas yang 
menghasilkan karya seni yang lebih membutuhkan perhatian dan ketelitian yang lebih banyak. 
Kegiatan ini selain melatih imajinasi juga melatih perkembangan motorik halus dan perseptual 
kognitif. Dengan demikian, semakin banyak bahan atau objek bermain yang dapat dieksplorasi 
anak maka akan semakin banyak aspek kemampuan yang dapat dikembangkan.  

 
2. Hakikat Permainan Bahasa 
a. Pengertian Permainan Bahasa 

Permainan bahasa adalah suatu metode yang kuat untuk mengajarkan keterampilan 
berbahasa kepada anak-anak. Anak-anak memperluas kosa kata dan meningkatkan keterampilan 
berbahasa reseptif dan ekspresif melalui interaksi dengan anak-anak yang lain maupun orang 
dewasa dalam situasi permainan yang alamiah.33 Interaksi dan komunikasi memungkinkan anak 
mempelajari kosa kata baru tentang berbagai hal. Dengan demikian, interaksi dan komunikasi 
dengan lingkungan juga akan mendukung perkembangan bahasa anak. 

Permainan bahasa memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan 
kemampuan berbahasanya dalam berbagai aspek dengan cara yang menyenangkan. Carton 
mendefinisikan bahwa permainan bahasa adalah sebagai alat untuk mengajar atau 
mengembangkan kemampuan bahasa anak.34 Dalam permainan bahasa anak dapat memperluas 

31 Rieber, L P., Smith, L, & Noah, D.. The Value of Serious Play. Educational Technology (1998), h. 29-37 
32 Ibid. p. 34 
33 Carol E. Catron, Jean Allen, op.cit., h. 25. 
34 Ibid,.h. 25. 
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kosa kata dan meningkatkan bahasa yang bersifat ekspresif. Permainan bahasa dikembangkan 
sejak anak usia dini atau dikembangkan oleh individu sepanjang proses belajar terutama melalui 
pengalaman berkomunikasi dengan lingkungan. 

Berdasarkan teori di atas dapat dilihat bahwa permainan bahasa adalah permainan yang 
dapat menyenangkan dan dapat menggembirakan anak tanpa ada unsur paksaan. Permainan 
bahasa dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak melalui kegiatan bercerita, bermain 
peran atau bermain kartu huruf/kata, bernyanyi, mendongeng, dan sebagainya, sehingga dapat 
menambah perbendaharaan kata dalam berbicara atau berkomunikasi dengan teman sebaya. 
Permainan bahasa akan memunculkan kreativitas anak, dimana dengan sendirinya akan keluar 
ide-ide baru yang ada dalam pikirannya yang dapat berkembang dengan baik, anak juga 
berkesempatan mengembangkan imajinasinya sehingga anak menjadi kreatif dalam permainan 
bahasa, oleh karena itu anak harus diberi kesempatan. Sebagai penunjang kreativitas anak dalam 
permainan, bahasa dapat merangsang keinginan anak untuk mencoba dan menjajakinya, dengan 
bahan yang ada, anak dapat menyalurkan keinginan dan menambah rasa ingin tahu dan 
pengetahuannya, selain itu juga menunjang kreativitas anak jika anak dibimbing dan didorong 
untuk mengeksplorasi bahan permainan yang telah disiapkan.  

b. Jenis Permainan Bahasa 
Agar anak tertarik dalam mengembangkan kemampuan bahasanya diperlukan stimulasi 

yang menarik misalnya melalui permainan bahasa. Permainan bahasa diperlukan karena biasanya 
anak-anak senang dengan aktivitas yang menyenangkan bagi mereka. Pernyataan Kemp yang 
dikutip oleh Soeparno mengklasifikasikan permainan bahasa menjadi 14 macam, yaitu: (1) bisik 
berantai, (2) simon says, (3) sambung suku, (4) kategori bingo, (5) silang datar, (6) teka teki, (7) 
scable, (8) sramble, (9) 20 pertanyaan, (10) spelling bee, (11) piramid kata, (12) berburu kata, (13) 
mengarang bersama, (14) ambil-ambilan.35 Dari jenis permainan bahasa yang diuraikan di atas 
dapat dilihat bahwa dalam mengembangkan bahasa anak dapat dilakukan dengan berbagai 
macam permainan dan dengan permainan bahasa tersebut kreativitas anak dapat dikembangkan 
dengan optimal. Melalui permainan di atas, pendidik dapat melatih anak dalam perkembangan 
mendengar, bicara, menulis, dan membaca.  

Pelaksanaan permainan berbahasa membutuhkan perencanaan. Kaufman mengatakan 
bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai 
tujuan absah dan bernilai.36 Pelaksanaan permainan bahasa memerlukan perencanaan dalam hal 
materi, media, metode dan evaluasi. Oleh karena itu dalam melaksanakan permainan bahasa 
harus memperhatikan komponen-komponen tersebut. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam 
setiap komponen tersebut meliputi:  

1) Materi  
Materi kegiatan permainan bahasa pada masa usia dini merupakan dasar 

pengembangan dari kemampuan dasar berbahasa yang dijadikan pedoman guru dalam 
rangka kegiatan permainan bahasa pada masa usia dini. Menyusun materi kegiatan 
permainan bahasa berorientasi pada kemampuan-kemampuan dan kebutuhan anak di 
usianya. Kemampuan-kemampuan yang dikembangkan disesuaikan dengan prinsip dasar 
pembelajaran pada masa usia dini yaitu bermain sambil belajar.  

Persiapan kegiatan pelaksanaan permainan bahasa yang melatih motorik anak antara 
lain menjejak huruf, kata dan kalimat sederhana, menjejak dan menjiplak huruf, mengurutkan 
dan menceritakan gambar seri, bercerita secara sederhana melalui gambar yang 
diperlihatkan, menirukan kembali urutan kata, menyebutkan sebanyak-banyaknya nama 

35 Soeparno, Media Pengajaran Bahasa (Jakarta: Intan Pariwara, 1988), h. 61 
36 Roger A. Kaufman, Educational System Planning, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1972), h. 6-8 
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benda, binatang, tanaman yang mempunyai warna, bentuk atau ciri-ciri tertentu, bicara 
lancar dengan kalimat sederhana, bernyanyi dan mengucapkan syair.  

Bentuk permainan bahasa meliputi mencontoh dan melukis bentuk huruf secara 
bertahap, menjiplak huruf dan kata yang sesuai dengan gambar, mengurutkan dan 
menceritakan gambar seri, menyebutkan kembali kata-kata melalui gambar yang 
diperlihatkan, bercerita gambar yang dibuat sendiri, mengenal suara huruf awal dari kata yang 
berarti, menyebutkan sebanyak-banyaknya nama benda, binatang, tanaman yang mempunyai 
warna, bentuk atau ciri-ciri tertentu, memberikan keterangan, bicara lancar dengan kalimat 
sederhana, bernyanyi dan mengucapkan syair.37 Dengan demikian, variasi kegiatan 
pembelajaran yang diterapkan dapat menghindarkan anak dari kejenuhan dalam belajar.  

Semua aspek perkembangan anak pada masa usia dini dikembangkan melalui tema 
yang berdekatan dengan lingkungan anak, termasuk juga dalam kegiatan permainan bahasa. 
Decker and Decker menerangkan  bahwa tema pembelajaran harus berkaitan dengan 
pengalaman kehidupan anak setiap harinya, pembelajaran yang diberikan harus meliputi 
objek yang nyata.38 Pemilihan tema yang dekat dengan kehidupan anak akan memudahkan 
anak dalam memahami materi. 

 
2) Metode  

Dalam pelaksanaan pengembangan kemampuan berbahasa dapat menggunakan 
beberapa metode/teknik mengajar, seperti metode bercerita, sandiwara boneka, bercakap-
cakap, dramatisasi, bermain peran/sosiodrama, mengucapkan syair, dan karyawisata. 39 

Keseluruhan metode mengembangkan keaktifan dan memunculkan minat serta 
motivasi yang tinggi pada anak. Moeslichatoen mengungkapkan, guru mengembangkan 
kreativitas anak, metode yang dipilih adalah metode yang dapat menggerakkan anak untuk 
meningkatkan motivasi rasa ingin tahu dan mengembangkan imajinasi.40 Metode yang 
diterapkan harus dapat melibatkan anak secara aktif dalam pembelajaran yang berlangsung, 
agar pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi anak. 

Metode atau teknik yang diterapkan dapat dipilih dari salah satu metode atau 
gabungan dari beberapa metode yang sesuai dengan kemampuan yang ingin dicapai, fasilitas, 
kegiatan belajar mengajar yang disajikan dan disesuaikan pula dengan bahan pengembangan 
dan kebutuhan minat, kemampuan anak serta lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas, 
dapat diutarakan bahwa permainan bahasa adalah suatu reaksi yang menyenangkan pemain 
dengan menggunakan kegiatan bahasa dan seperangkat aturan permainan dan bertujuan 
untuk menyenangkan pemain. 
3) Media  

Salah satu upaya yang dilakukan dalam permainan bahasa adalah dengan 
menyediakan pojok bahasa/sentra bahasa sebagai tempat untuk memotivasi anak 
bereksplorasi secara alami dengan menyediakan perangkat-perangkat yang dapat mendorong 
dan merangsang tumbuh dan kembang anak melalui komunikasi yang bermakna 
menggunakan media.  

Media yang akan digunakan dalam pembelajaran adalah media yang dapat 
mendukung atau memperlancar proses pembelajaran. Menurut Harjanto menerangkan 
bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih media 
antara lain: media hendaknya menunjang pengajar yang telah dirumuskan, tepat dan berguna 
bagi pemahaman bahan yang dipelajari, kemampuan daya pikir dan daya tangkap peserta dan 

37 Ibid., h. 15-16 
38 Anita Decker and John Decker, Administering Early Childhood Programs  (Ohio: Merril Publishing 
Company, 1988), h. 248 
39 Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., h.28 
40 Ibid., h. 20 
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besar kecilnya kelemahan peserta didik, memperhatikan ketersediannya di sekolah serta sulit 
dan mudahnya memperoleh media tersebut, memiliki kejelasan dan kualitas yang baik, dan  
ada keseimbangan antara biaya yang dikaluarkan dengan  hasil yang akan didapat.41 Adanya 
pemiliham media yang tepat dalam bermain, maka akan menunjang pelaksanaan bermain 
dan tercapainya tujuan bermain. 

Media, termasuk sarana pendidikan yang tersedia, sangat berpengaruh terhadap 
pemilihan kegiatan permainan bahasa. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar tidak 
tergantung dari modern atau tidaknya media yang digunakan, tetapi dari ketepatan dan 
keefektifan media yang digunakan oleh guru.  

4) Evaluasi  
Tujuan kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui ketercapaian kemampuan yang 

telah direncanakan sesuai dengan materi pembelajaran. Hal ini berguna sebagai upaya untuk 
mengadakan perbaikan kegiatan belajar mengajar, menentukan kemampuan yang didasari 
oleh minat anak dan memberikan informasi kepada orangtua tentang pertumbuhan dan 
perkembangan anak didik.  

Bentuk evaluasi yang digunakan harus disesuaikan dengan proses dan situasi 
pembelajaran. Bentuk kegiatan evaluasi dapat berupa pengamatan, catatan anekdot, dan 
pemberian tugas.42 Pengamatan dilakukan selama proses interaksi edukatif berlangsung dari 
awal hingga akhir pembelajaran, kejadian-kejadian yang menarik pada perkembangan dan 
pola perilaku anak yang memerlukan stimulasi yang sifatnya segera ataupun tertunda dapat 
dicatat di catatan anekdot, sedangkan pemberian tugas merupakan upaya untuk mengetahui 
sampai sejauh mana pemahaman anak terhadap pembelajaran yang diberikan.  

 
3. Hakikat Permainan Teka Teki 

Pada hakikatnya permainan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau 
kelompok untuk memperoleh hiburan. Permainan merupakan suatu bentuk kegiatan yang 
pemainnya bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Permainan tidak hanya 
memperoleh kesenangan, namun permainan yang ada hubungannya dengan pembelajaran 
bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adenan mengatakan ”Puzzles and games are 
obvious motivating material. They have strong an appeal”.43 Teka teki juga dapat menimbulkan 
minat dan motivasi dalam mengikuti mata pelajaran, karena teka teki merupakan suatu bentuk 
permainan.  Bermain teka-teki dapat dilakukan anak dengan berbagai cara, seperti tebak benda, 
tebak gambar dan tebak kata.  

Permainan teka teki dapat mengembangkan kemampuan anak usia dini dalam berbagai 
aspek, termasuk aspek bahasa. Jeffree, McConkey dan Hewson mengemukakan bahwa bermain 
teka-teki bermanfaat bagi perkembangan anak khususnya untuk mengembangkan keterampilan 
berpikir anak, menimbulkan rasa ingin tahu anak, membangun kemandirian anak44 Inti dari 
permainan teka teki adalah menggabungkan bagian-bagian yang terpisah menjadi sesuatu yang 
utuh, bagian itu dapat berupa benda maupun informasi. Bermain teka-teki dapat dilakukan 
dengan berbagai cara. Misalnya kepada anak diberikan beberapa potong yang dapat disusun 
menjadi sesuatu dalam berbagai bentuk. Anak diminta untuk menyusun potongan-potongan 
benda tersebut.  

Pada anak-anak di Indonesia, bermain teka teki dapat dilakukan untuk mengembangkan 
aspek kemampuan yang lain, misalnya matematika. Permainan teka teki dapat dilakukan dengan 

41 Harjanto, Perencanaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 238-239 
42 Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., h. 9 
43 Ferry Adenan, Puzzles and Games (Bandung: Kanijiwa 1984), h. 9 
44 Jeffree, Dorothy, M,. Mcconkey, Roy, dan Hewson, Simon, Let me play (Kanada: A Condor Book Souvenir 
Press (E&A) Ltd, 1988), h. 22 
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menggunakan guli atau kelereng, batu atau apa saja. Anak diminta menebak berapa banyak 
benda yang disimpan. Atau bentuk permainan teka taki yang lain, anak diminta untuk menebak 
ada pada siapa benda yang tadi dilihat setelah ia menutup mata (dalam permainan daerah, 
seperti cublek-cublek sueng). 

Permainan ini dilakukan dalam situasi gembira dan bahkan dapat diiringi nyanyian. Anak 
bersama-sama bernyanyi sambil melakukan aktivitas sesuai dengan bentuk teka-teki yang 
diberikan. Permainan teka teki melalui menyusun bangunan di dalamnya terdapat unsur 
kebebasan dan berkreasi. Anak bebas menyusun dalam berbagai bentuk. Bila ini dilakukan 
berulang kali akan memunculkan kreasi bentuk yang baru. Dengan demikian permainan ini dapat 
mengembangkan kreativitas anak. 

Permainan ini pada dasarnya dapat dilakukan pada anak usia sekitar satu tahun sampai 
dengan delapan tahun. Hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesulitan teka-tekinya. Anak-
anak yang masih sangat kecil diminta atau diberi tebakan yang sangat sederhana, misalnya ada 
pada siapa benda yang tadi ditunjukkan. Kalau membuat bangunan tentu alat yang digunakan 
harus sesuai ukurannya dengan kondisi fisik anak.  

Banyak permainan yang termasuk dalam jenis permainan teka-teki. Permainan maze dan 
puzzle menurut Jeffree, McConkey dan Hewson juga termasuk dalam kelompok permainan teka-
teki.45 Permainan sudah lebih terikat menggunakannya dibanding dengan alat untuk menyusun. 
Anak sudah harus mengikuti aturan dari maze atau puzzle yang digunakan. Pada bentuk 
permainan ini lebih mengasah ketepatan dan keterampilan berpikir anak. 

Bermain teka-teki dapat dilakukan anak dengan berbagai cara. Jeffree, McConkey dan 
Hewson mengemukakan bahwa bermain teka-teki bermanfaat bagi perkembangan anak 
khususnya untuk: (1) mengembangkan keterampilan berpikir anak; (2) menimbulkan rasa ingin 
tahu anak; (3) membangun kemandirian anak.46 Misalnya kepada anak diberikan beberapa potong 
yang dapat disusun menjadi sesuatu dalam berbagai bentuk. Anak diminta untuk menyusun 
potongan-potongan benda tersebut. Permainan teka teki dapat divariasi dan dimodifikasi sesuai 
dengan kebutuhan anak.  
 
C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Teka-teki dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan kosa-kata. 
Wittizar dalam Project Paper-nya mengemukakan bahwa karena dalam teka-teki ada unsur 
permainan dan daya tarik, maka kemungkinan teka-teki akan berpengaruh terhadap prestasi 
belajar.47  

Susanti pada skripsinya mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang positif permainan 
teka-teki silang pada penguasaan kosakata bahasa Indonesia dengan menunjukan bahwa 
penguasaan kosakata siswa yang dibelajarkan dengan teka-teki silang lebih tinggi dari pada siswa 
yang tidak dibelajarkan teka-teka teki silang.48 Dengan demikan bahwa permaianan teka-teki 
silang dapat berpengaruh positif untuk mengembangkan kosakata siswa sekolah dasar. 

Teka-teki silang dapat digunakan juga sebagai media peningkatan kemampuan verbal 
dalam menulis. Purwatiningsih dalam skripsinya menyimpulkan bahwa media teka-teki silang 
berpengaruh pada penalaran verbal dalam penulisan karangan.49  Untuk meningkatkan penalaran 
verbal dalam menulis karangan, guru perlu mengefektifkan penggunaan media teka-teki silang. 

 

45 Ibid., h. 40 
46 Ibid., h. 41 
47 Wittizar, Pengajaran Kosakata melalui Teka-teki, Project Paper (Jakarta: IKIP Jakarta, 1983) h.24 
48 Indah Susanti, “Pengaruh Permainan Teka-Teki Silang terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia 
Siswa Kelas V SDN 05 Rawa Barat, Jakarta Selatan”, Skripsi (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2001), h.i 
49 Purwatiningsih, Pengaruh Penggunaan Media Teka-teki Silang terhadap penalaran verbal dalam karangan 
siswa kelas V SDN Sempur Kaler Bogor, Skripsi (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2006), h.65 
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D. Pengembangan Konseptual Perencanaan Tindakan 
Anak usia dini mempunyai banyak kemampuan potensial yang perlu diaktualisasikan 

melalui stimulus yang tepat. Salah satu kemampuan potensial tersebut adalah kemampuan 
berbahasa. Kemampuan berbahasa tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis 
saja, namun termasuk juga kemampuan menyimak dan berbicara. Untuk mengembangkan 
kemampuan berbahasa, anak perlu mempelajari tentang penguasaan kosa kata dan maknanya. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif diterapkan pada anak adalah melalui 
kegiatan bermain. Bermain adalah kegiatan yang memberi kesenangan dalam diri anak dan 
menjadi bagian dalam keseharian anak. Bermain menjadi tempat untuk menyalurkan semua 
imajinasi anak dan merupakan sarana untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak. 
Melalui bermain secara tidak sadar anak juga sedang melakukan proses belajar. Dengan demikian 
proses pembelajaran dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. 

Ketika anak melakukan kegiatan bermain, maka akan terjadi interaksi dan komunikasi 
dengan lawan mainnya. Dengan terjadinya interaksi dan komunikasi tersebut berarti anak juga 
sedang mengembangkan kemampuan berbahasa yang dimiliki. Peran serta dan kerja sama 
pendidik atau orang dewasa dalam pengembangan kemampuan berbahasa anak sangat 
dibutuhkan, yaitu dengan memberikan permainan yang bermanfaat untuk proses pembelajaran 
anak. Dengan menerapkan konsep bermain sambil belajar, diharapkan informasi yang diberikan 
dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh anak. 

Kegiatan bermain juga dapat diterapkan dalam usaha pengembangan kemampuan 
berbahasa anak usai dini. Salah satu permainan bahasa yang dapat diterapkan dalam rangka 
mengembangkan kemampuan bahasa anak usia dini adalah dengan permainan teka teki. 
Permainan teka teki memungkinkan anak untuk mengembangkan penguasaan kosakata, 
mengembangkan kemampuan membentuk kalimat, serta kemampuan komunikasi anak, selain itu 
dengan konsep bermain yang diterapkan, permainan teka-teki dapat memberikan suasana yang 
menyenangkan dalam proses pembelajaran bahasa anak. 

Permainan teka teki dapat dilakukan dalam berbagai bentuk permainan, seperti tebak 
benda, tebak gambar atau pun tebak kata. Penyajian permainan dengan cara yang beragam ini 
dapat mengindarkan anak dari rasa bosan. Modifikasi permainan juga dapat dilakukan sesuai 
dengan perkembangan kemampuan bahasa anak. Pendidik dapat menerapkan permainan teka 
teki dengan berbagai variasi untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa permainan teka teki dapat meningkatkan kemampuan 
berbahasa anak, khususnya pada kemampuan menyimak dan berbicara. 

 
E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan pengembangan konseptual perencanaan tindakan, maka hipotesis tindakan 
dari penelitian ini adalah jika permainan teka teki diberikan, maka kemampuan berbahasa anak 
dapat ditingkatkan. Dengan kata lain permainan teka teki dapat meningkatkan kemampuan 
berbahasa anak usia 6-7 tahun. 

 
 

Metodologi Penelitian (Bab 3) 
Metodologi penelitian diawali dengan mendeskripsikan setting; sebagaimana sudah 
disinggung sebelumnya. Gunanya adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca 
tentang konteks penelitian Anda. Setelah itu uraian Bab 3 ini disusul berturut-turut 
dengan: metode penelitian, siklus penelitian, kriteria keberhasilan, instrumen penelitian, 
analisis data, kolaborasi, dan jadual penelitian. Berikut ini adalah contohnya. 
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Bab 3 Metodologi Penelitian 
A. Setting 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 05 Utan Kayu, Jakarta Timur pada bulan April-
Juni 2007. Peneliti memilih SD tersebut karena masalah pada penelitian ini ditemukan pada anak-
anak kelas 1 SD Negeri 05 Utan Kayu, Jakarta Timur.  

 
B. Metode dan Disain Intervensi Tindakan/Rancangan Siklus Penelitian  
1. Metode Intervensi Tindakan/Rancangan Siklus Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode action research atau penelitian 
tindakan. Menurut Ebbut, seperti dikutip oleh Rochiati menjelaskan penelitian tindakan adalah 
kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru 
dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka 
mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut.50 Dari pengertian tersebut dapat diterangkan 
bahwa dalam penelitian tindakan dilakukan upaya perbaikan suatu praktek pendidikan melalui 
pemberian tindakan berdasarkan refleksi dari pemberian tindakan tersebut.  

Arikunto menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam penelitian tindakan ini, peneliti 
melakukan suatu tindakan, eksperimen yang secara khusus diamati terus menerus, dilihat 
kelebihan dan kekurangannya, kemudian diadakan pengubahan terkontrol sampai pada upaya 
maksimal dalam bentuk tindakan yang paling tepat.51 Bentuk penelitian tindakan pada penelitian 
ini yaitu dengan memberikan suatu tindakan pada subjek yang diteliti dalam bentuk permainan 
teka teki (variabel bebas) untuk diketahui pengaruhnya dalam bentuk kemampuan berbahasa 
(variabel terikat) yang timbul karena adanya pemberian tindakan yang dilakukan.   

2. Disain Intervensi Tindakan/Rancangan Siklus Penelitian 
Disain penelitian yang digunakan adalah model spiral dari Kemmis dan Taggrat.52 

Rancangan ini terdiri dari 4 tahap, yaitu: (a) perencanaan (planning); (b) tindakan (acting); (c) 
pengamatan (observing); dan (d) refleksi (reflecting). Berdasarkan refleksi, peneliti mendapatkan 
peningkatan hasil intervensi tindakan dan memungkinkan untuk melakukan perencanaan 
tindakan lanjutan dalam siklus selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : David Hopkins, A Teacher’s guide to classroom research (Buckingham: Open University 

Press, 2002), h. 28 
Gambar 2. Desain Penelitian 

50 Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) h. 12  
51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi revisi V (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), h. 2 
52 Wiriaatmadja, op. cit., h. 66 
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Subjek dan Partisipan yang Terlibat dalam Penelitian 
1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anak-anak kelas 1 SD Negeri 05 Utan Kayu, 
Jakarta Timur dengan rentangan usia 6-7 tahun.  
2. Partisipan yang Terlibat 

a. Guru kelas  
 Ibu Karti, beliau adalah guru di SD Negeri 05 Utan Kayu. Selama proses 
pelaksanaan penelitian beliau akan berperan sebagai kolaborator.  

b. Teman Sejawat 
 Nesna Agustriana, beliau adalah mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini. Selama 
proses pelaksanaan penelitian beliau akan berperan sebagai kolaborator.  
 

C. Peran dan Posisi Peneliti dalam Penelitian 
1. Peran Peneliti 

Dalam penelitian tindakan tersebut, peneliti berperan sebagai pemimpin 
perencanaan (planner). Peneliti melakukan persiapan-persiapan pra penelitian seperti 
membuat surat perizinan penelitian, menentukan waktu penelitian, menentukan subjek 
penelitian, mencari sumber data dan membuat perencanaan tindakan penelitian. 
2. Posisi Peneliti 

Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai partisipan aktif, yaitu peneliti ikut 
serta dalam melakukan pengamatan selain juga memberikan tindakan pada subjek penelitian. 
Peneliti membuat perencanaan tindakan yang akan dilakukan secara sistematik, lalu 
memberikan tindakan pada subjek yang diteliti. Selama menjalani proses penelitian, peneliti 
dan kolaborator melakukan pengamatan yang hasil dari pengamatan tersebut akan dievaluasi 
secara kolaboratif. Hasil pengamatan dan refleksi dari tindakan yang telah dilakukan dapat 
digunakan sebagai bahan analisis data dan perencanaan untuk siklus selanjutnya. 

 
D. Tahapan Intervensi Tindakan 

1. Kegiatan Pra-Penelitian 
Sebelum peneliti melakukan siklus I, peneliti melakukan persiapan-persiapan pra-

penelitian sebagai berikut: 
a. Mencari dan mengumpulkan informasi atau data anak yang menjadi subjek dalam 

penelitian. Informasi atau data tersebut diperoleh dari hasil observasi langsung terhadap 
anak-anak yang menjadi subjek dalam konteks pembelajaran. Berdasarkan observasi awal 
ke sekolah dapat diketahui bahwa kemampuan berbahasa anak belum berkembang baik 
yang dapat dilihat dari perbendaharaan kata dan kemampuan menangkap isi 
pembicaraan atau petunjuk.  

b. Menentukan waktu pelaksanaan penelitian, yaitu pada bulan April-Juni dengan waktu 
pelaksanaannya sebanyak 4 kali pertemuan dalam setiap siklus. 

c. Mempersiapkan media dan alat yang akan digunakan selama penelitian, seperti benda 
tiruan ’si mulut besar’, alat tulis perlengkapan sekolah, kartu bergambar, kartu kata, 
papan planel, tape recorder dan kaset. 

2. Kegiatan Siklus I 
Setelah melakukan persiapan-persiapan pra penelitian, selanjutnya peneliti 

melakukan langkah-langkah penelitian tindakan yang dimulai dari siklus I dengan tahapan 
sebagai berikut: 
a. Perencanaan (planning) 

Dari hasil observasi pra-penelitian, peneliti menyusun perencanaan untuk 
pelaksanaan penelitian tindakan siklus I, yaitu: 
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1) Membuat satuan perencanaan tindakan yang akan diberikan pada anak pada siklus I. 
Pada siklus I ini ditekankan pada pemberian tindakan, yaitu kegiatan permainan teka 
teki dengan menggunakan benda konkret (tebak benda) dan dengan menggunakan 
kartu kata (tebak kata). Satuan perencanaan disusun berdasarkan tujuan, kegiatan, 
media, dan alat pengumpul data yang terbagi dalam 4 kali pertemuan yang 
direncanakan. 

2) Menyiapkan media yang sesuai dengan tindakan yang akan diberikan, yaitu alat 
permainan tebak benda yang terdiri dari ”si mulut besar” dan benda-benda konkret 
dan alat permainan tebak kata, yaitu kartu kata. 

3) Menyiapkan alat yang akan digunakan sebagai alat pengumpul data, yaitu catatan 
lapangan dan lembar pedoman observasi. 

 
b. Tindakan (acting) 

Dalam tahapan ini peneliti bersama dengan kolaborator melaksanakan satuan 
perencanaan tindakan yang telah dibuat, yaitu permainan teka teki yang mencakup 
permainan tebak benda dan tebak kata. 

 
Tabel 1. Satuan Perencanaan Tindakan Siklus I 

Materi    : Kegiatan bermain teka teki dengan menggunakan alat permainan 
Tujuan   : Mengembangkan kemampuan berbahasa anak 
Waktu    : 4 x pertemuan (@ 35 menit) 
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Media Alat Pengumpul 

Data 
1. Pertemuan ke-1 

(8 Mei 2007) 
 
 
2. Pertemuan ke-2 

(9 Mei 2007) 
 
 
3. Pertemuan ke-3 

(10 Mei 2007) 
 
4. Pertemuan ke-4 

(11 Mei 2007) 

Permainan Tebak Benda 
 
 
 
Permainan Tebak Benda 
 
 
 
Permainan Tebak Kata 
 
 
Permainan Tebak Kata  

Benda tiruan ”si mulut 
besar” dan benda 
konkret 
 
Benda Tiruan ”si mulut 
besar” dan benda 
konkret 
 
Kartu kata 
 
 
Kartu kata  

• Pedoman 
Observasi 

• Catatan 
Lapangan 

• Tape recorder 
• Kaset 

 
c. Pengamatan (observing) 

Selama kegiatan permainan teka teki berlangsung, peneliti dan kolaborator 
mengamati jalannya kegiatan untuk melihat apakah tindakan-tindakan tersebut sesuai 
dengan yang direncanakan. Hasil pengamatan dicatat dalam bentuk uraian pada lembar 
catatan lapangan berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dan kolaborator 
secara langsung. Selain itu mengamati setiap kemampuan berbahasa yang muncul baik 
pada saat pemberian tindakan maupun di luar tindakan selama waktu pembelajaran 
berlangsung dengan memberi tanda cek list (√) pada lembar pedoman observasi 
kemampuan bahasa. 

 
d. Refleksi (reflecting) 

Setelah dilakukan perencanaan, tindakan dan pengematan, peneliti bersama 
kolaborator mengadakan refleksi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan, yaitu 
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permainan teka teki yang mencakup permainan tebak benda dan tebak kata, apakah 
kegiatan permainan tersebut dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Peneliti 
melakukan perbandingan antara kemampuan berbahasa anak sebelum diberikan tindakan 
dengan sesudah diberikan tindakan pada akhir siklus I. Hasil dari pengamatan tersebut 
kemudian dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari seluruh 
pelaksanaan siklus I. Refleksi tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk merevisi 
perencanaan yang telah dilakukan pada siklus I guna merencanakan tindakan lanjutan 
pada siklus selanjutnya. 

 
E. Hasil Intervensi Tindakan yang Diharapkan 

Hasil intervensi tindakan yang diharapkan dari penelitian tindakan yang dilakukan ini 
adalah meningkatnya kemampuan berbahasa anak, yang mencakup kemampuan mendengar atau 
menyimak dan kemampuan berbicara sesudah tindakan diberikan pada anak, yaitu permainan 
teka teki. Berdasarkan hasil observasi dan skor yang diperoleh, kemampuan menyimak anak 
sebelum tindakan masih rendah. Hal tersebut dilihat dari ketidaksanggupan anak dalam 
mengulang kalimat yang diberikan dalam satu kali kesempatan, ketidaksanggupan anak dalam 
membedakan bunyi, ketidaksanggupan anak menjawab tebakan dalam satu kali kesempatan dan 
ketidaksanggupan anak mencari kata kunci pada kalimat dalam satu kali kesempatan. Setelah 
diberikan tindakan, yaitu permainan teka teki diharapkan kemampuan menyimak anak lebih 
meningkat. Indikator keberhasilan tindakan hasil kesepakatan antara kolaborator meliputi 
kesanggupan membedakan bunyi, menangkap isi kalimat pernyataan yang diberikan, 
mengidentifikasi kata-kata kunci dalam kalimat pernyataan dan menemukan jawaban yang benar 
dari kalimat-kalimat pernyataan yang diberikan dalam satu kali kesempatan. Berdasarkan hasil 
observasi dan skor yang diperoleh kemampuan berbicara sebelum mendapatkan tindakan juga 
masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidaksanggupan anak mengucapkan bunyi benda 
sesuai dengan nama benda, menyebutkan deskripsi benda dengan kalimat lebih dari tiga kata dan 
menyebutkan kalimat dengan intonasi berita. Namun, setelah mendapatkan tindakan, diharapkan 
kemampuan berbicara dapat berkembang. Indikator keberhasilan tindakan hasil kesepakatan 
antara kolaborator meliputi kemampuan anak mengucapkan bunyi benda dengan benar, 
kesanggupan menggunakan kata-kata kunci objek dan menggunakan kalimat yang benar dan 
intonasi yang benar pada saat mendeskripsikan benda yang diminta dengan kalimat yang terdiri 
lebih dari tiga kata dalam satu kali kesempatan. 

Secara keseluruhan keberhasilan tindakan tersebut dilihat dari adanya peningkatan skor 
yang diperoleh dari hasil observasi. Peningkatan ini 60 % dari rata-rata sebelum penelitian. 
Signifikansi peningkatan diuji dengan menggunakan uji t. Dengan demikian dapat terlihat dengan 
jelas adanya peningkatan yang diperoleh dan seberapa besar peningkatan tersebut baik pada 
akhir siklus I maupun pada akhir siklus II. 
 
F. Data dan Sumber Data 

1. Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tindakan berupa hasil observasi 

kemampuan berbahasa anak meliputi kemampuan mendengar atau menyimak dan 
kemampuan berbicara, serta rekaman hasil kegiatan anak dalam dalam mengucapkan nama 
benda dan mendeskripsikan benda. 

 
2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian tindakan ini adalah anak-anak kelas 1 dan guru kelas 1 
SD Negeri 05 Utan Kayu, Jakarta Timur, hasil observasi kemampuan anak sebelum diberikan 
tindakan, hasil observasi pelaksanaan tindakan dan hasil observasi kemampuan anak setelah 
diberikan tindakan. 
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G. Instrumen-instrumen Pengumpul Data 
1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang dalam 
menggunakan pengetahuan tentang bahasa berdasarkan aspek-aspek kemampuan bahasa, 
yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

 
2. Definisi Operasional 

Kemampuan berbahasa adalah skor yang diperoleh dari hasil tes dan pengamatan 
terhadap perilaku anak yang meliputi kemampuan menyimak dan berbicara sebagai respon 
yang ditimbulkan dari tindakan yang diberikan. Kemampuan menyimak meliputi kesanggupan 
menangkap isi kalimat pernyataan yang diberikan, mengidentifikasi kata-kata kunci dalam 
kalimat pernyataan, menemukan jawaban yang benar dari kalimat-kalimat pernyataan yang 
diberikan. Kemampuan berbicara meliputi kesanggupan menggunakan kata-kata kunci objek 
dan menggunakan kalimat yang benar dan intonasi yang benar pada saat mendeskripsikan 
benda yang diminta. 

 
3. Kalibrasi Instrumen 

Sebelum instrumen dipakai, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji keabsahan data. 
Uji keabsahan data yang digunakan adalah uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesasihan suatu instrumen.53 Suatu instrumen 
yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya yang kurang valid berarti 
validitasnya rendah. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas internal yang 
berdasarkan pada kesesuaian dengan kemampuan berbahasa anak. Arikunto menyatakan 
bahwa validitas internal dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen 
dengan instrumen secara keseluruhan. Dengan kata lain sebuah instrumen dikatakan memiliki 
validitas internal apabila setiap bagian instrumen mendukung ”misi” instrumen secara 
keseluruhan, yaitu mengungkap data variabel yang dimaksud.54 Setiap bagian instrumen yang 
dibuat mewakilkan tujuan utama dari instrumen tersebut sehingga data yang diperoleh sesuai 
dengan variabel yang diteliti. 
4. Kisi-kisi Instrumen 

Indikator kemampuan bahasa yang akan diteliti, dikembangkan berdasarkan teori dari 
aspek-aspek perkembangan bahasa pada rentang usia 6-7 tahun yang difokuskan pada 
kemampuan menyimak dan berbicara. 

 
Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Berbahasa 

No. Aspek Kemampuan Indikator Subindikator Sebaran Soal 
1 Kemampuan 

Menyimak 
1. Menangkap isi 
 
 
 
2. Mengidentifikasi 

kata kunci 

• Mengenal bunyi 
• Membedakan bunyi 
• Memberi tanda sesuai 

dengan informasi 
• Menentukan nama 

benda 
• Meniru atau mengulang 

deskripsi benda 
• Mendeskripsikan benda 

lain 

1, 2, 4 
5, 7, 8 
3, 6, 9 

 
10, 15 
11, 13 

 
12, 14, 18 

53 Arikunto, op. cit., h. 144 
54 Ibid., h. 147-148 
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No. Aspek Kemampuan Indikator Subindikator Sebaran Soal 
2.  Kemampuan 

Berbicara 
3. Menggunakan kata 

kunci 
 
 
4. Membunyikan 

deskripsi benda 
 
5. Menggunakan 

kalimat sederhana 
 
 
6. Menggunakan 

intonasi 

• Melafalkan bunyi kata 
kunci 

• Menyebutkan nama 
benda 

• Menyebutkan ciri benda 
 

• Menyebutkan benda 
dengan kalimat 
sederhana 

 
• Membunyikan kalimat 

dengan intonasi berita 

20, 23 
 

21, 24 
17, 25 

 
19, 22  

 
 

 
16 

 
H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan non tes. 
Teknik non tes yang digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksaaan tindakan dan data 
kemampuan berbahasa (variabel terikat) yaitu observasi. Observasi adalah metode atau cara-cara 
menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 
melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.55 Berdasarkan keterlibatan 
peneliti dalam penelitian tindakan ini, maka jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, pengamat ikut serta dalam kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan 
bagian dari mereka.56 Teknik observasi yang digunakan adalah observasi berstruktur (structured 
or controlled observation), yaitu observasi yang direncanakan dan terkontrol. Pada observasi 
berstruktur, biasanya pengamat blanko-blanko daftar isian yang tersusun dan di dalamnya telah 
tercantum aspek-aspek atau pun gejala-gejala apa saja yang perlu diperhatikan pada waktu 
pengamatan itu dilakukan.57 Dengan teknik seperti ini observasi yang dilakukan lebih terarah dan 
pencatatan hasil observasi partisipan menjadi lebih teliti.  

Dalam pengisian lembar observasi, pengamat memberikan tanda check list (√) pada skala 
kemunculan kemampuan berbahasa yang sesuai. Model yang digunakan adalah model skala 
Likert, yaitu untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek-objek tertentu. Setiap  butir 
indikator diberikan tanda check list (√) pada kolom baik, cukup dan kurang. Setiap butir indikator 
diberi skor 1-3 sesuai dengan tingkat jawabannya. 

 
Tabel 4. Skala Kemunculan Kemampuan Bahasa 

No. Pilihan Jawaban Skor 
1. Baik  3 
2. Cukup 2 
3. Kurang 1 

 
Teknik tes yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan berbahasa 

anak, khususnya kemampuan menyimak adalah tes tertulis. Teknik tes tertulis merupakan salah 
satu teknik pengumpulan data yang terdiri dari soal-soal yang menghendaki jawaban tertulis dari 

55 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2001), h. 149. 
56 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 70. 
57 Purwanto, log. cit. 
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peserta tes. Soemanto menyatakan bahwa tes tertulis adalah seperangkat soal atau pertanyaan 
yang disusun secara sistematis yang menghendaki jawaban peserta tes secara tertulis.58 Dengan 
adanya tes tertulis ini dapat memberikan data yang lebih konkret tentang kemampuan bahasa 
anak. Jenis tes tertulis yang digunakan pada penelitian ini adalah tes isian, sehingga terlihat 
dengan jelas kemampuan anak dalam menyimak dan menebak suatu benda.  

 
I. Teknik Pemeriksaan Keterpercayaan (Trustworthiness) Studi 

Kriteria teknik pemeriksaan keterpercayaan (trustworthiness) studi yang digunakan dalam 
penelitian tindakan ini adalah credibility (kepercayaan), transferability (keteralihan), dependability 
(kebergantungan), confirmability (kepastian). Penerapan kriteria credibility (kepercayaan) 
berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya 
dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 
pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.59 Teknik pemeriksaan 
keabsahan data penelitian ditempuh dengan memperpanjang waktu keikutsertaan, melakukan 
pengamatan secara terus-menerus, melakukan tanya jawab dengan teman sejawat, mengecek 
keanggotaan, membuat bukti-bukti yang terstruktur atau koheren, membuat referensi yang 
memadai dan menerapkan teknik triangulasi yang terdiri dari peneliti dan kolaborator dengan 
menggunakan data berupa lembar pedoman observasi dan lembar kerja yang dilakukan anak. 
Transferability (keteralihan) merupakan keabsahan hasil penelitian terhadap kelompok yang 
diteliti. Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dilakukan dengan mengoleksi deskripsi 
data secara detail dan mengembangkan secara detail deskripsi data setiap konteks yang diteliti 
untuk membuat keputusan tentang ketidakcocokan dengan konteks lain yang mungkin. 
Dependability (kebergantungan) berkenaan dengan keseimbangan data penelitian. Teknik 
pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan metode yang overlaping yang sama artinya 
dengan proses triangulasi dan mengadakan jejak audit. Confirmability (kepastian) berkenaan 
dengan kenetralan dan objektivitas data penelitian yang dikumpulkan. Teknik pemeriksahan 
keabsahan data dilakukan dengan triangulasi dan membuat refleksi. Setelah melaksanakan 
tindakan, peneliti dan kolaborator merefleksi pemberian tindakan yang telah dilakukan dan 
memeriksa perkembangan bahasa anak berdasarkan lembar observasi dan lembar kerja yang 
telah diberikan. 
 
J. Analisis Data dan Interpretasi Hasil Analisis 

1. Analisis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah dalam bentuk data 

kuantitatif, yaitu data mengenai kemampuan berbahasa anak ditambah dengan data 
pelaksanaan permainan teka teki. Analisis data ini dilakukan dalam setiap siklus dengan 
pengolahan data mentah dan uji hipotesis tindakan. Teknik analisis data yang digunakan 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian tindakan berupa permainan teka teki 
terhadap peningkatan kemampuan berbahasa anak usia 6-7 tahun. 

 
a. Pengolahan Data Mentah 

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) data maksimum 
dan data minimum dari seluruh data; (2) rentangan, yaitu selisih antara data maksimum dan 
data minimum; (3) rata-rata atau mean, yaitu skor rata-rata data tunggal; (4) modus, yaitu 
data yang paling sering muncul; (5) median, yaitu skor tengah dari data yang telah 
diurutkan;(6) varians, yaitu jumlah kuadrat data dikurangi rata-rata dibagi banyak data 
dikurangi satu; (7) simpangan baku, yaitu akar dari varians. 

58 Wasty Soemanto, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 14. 
59 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324 
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b. Uji Hipotesis Tindakan 
Untuk menguji hipotesis tindakan dilakukan dengan menggunakan pengukuran 

prosentase kenaikan. 
 
K. Tindak Lanjut/Pengembangan Perencanaan Tindakan 

Jika pelaksanaan siklus I dan siklus II pada penelitian ini belum menunjukkan peningkatan 
hasil yang optimal, maka dilakukan pengembangan perencanaan tindakan untuk penelitian 
tindakan selanjutnya. Pengembangan perencanaan tindakan ini lebih dikhususkan pada kegiatan-
kegiatan pengembangan bahasa, seperti permainan teka teki, anagram dan bisik berantai yang 
memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan menyimak dan berbicara kepada 
anak usia 6-7 tahun. 

 
 

Bagian terakhir dari Bab 3 adalah Daftar Pustaka. Semua referensi yang ada dalam 
proposal harus didukung dengan daftar pustaka. Daftar pustaka hendaknya bersifat asli 
dan baru. Asli artinya diambil dari penulisnya secara langsung; baru artinya tahun 
penerbitan sedapat mungkin 10 tahun terakhir. Satu atau dua yang usianya lebih dari 10 
tahun masih dapat diterima. Anda bebas memilih cara penulisan daftar pustaka asalkan 
konsisten. Berikut ini adalah contoh dari daftar pustaka: 
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