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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini 

1. Pengertian Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini 

Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk 

berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, 

konsep atau perasaan. Dalam Dhieni, (2009: 11) bahasa adalah alat 

penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari 

individu – individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya.  

Menurut Santrock (2007 : 353) bahasa merupakan bentuk 

komunikasi lisan, tertulis, atau isyarat yang berdasarkan pada suatu sistem 

atau simbol – simbol. Bahasa terdiri dari kata – kata yang digunakan oleh 

masyarakat beserta aturan – aturan untuk menyusun berbagai variasi dan 

mengkombinasikannya. 

Menurut Yusuf (2007:118) Bahasa merupakan kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Disini mencakup semua cara untuk 

berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk 

lambang atau simbol untuk mengungkapkan lisan, tulisan, isyarat, 

bilangan, lukisan ataupun dengan mimik muka.  

Menurut Dhieni (2009:19) kemampuan bahasa dipelajari dan 

diperoleh anak secara alami untuk beradaptasi dengan lingkungannya. 
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Bahasa digunakan sebagai alat sosialisasi dan bahasa merupakan cara 

merespon orang lain. 

Dalam studi sosiolinguistik bahasa diartikan sebagai sebuah 

lambang berupa bunyi.Bahasa adalah system, artinya bahasa dibentuk oleh 

sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat 

dikaidahkan.Sistem bahasa berupa lambang – lambang bahasa 

melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep.Karena setiap 

lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, 

maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki 

makna. 

Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang 

digunakan oleh seseorang dalam pergaulan atau hubungannya  dengan 

orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu penggunaan 

bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi 

dengan orang lain. Sejak seorang bayi mulai berkomunikasi dengan orang 

lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan 

hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang (bayi – anak) 

dimulai dengan meraba (suara atau bunyi tanpa arti) dan diikuti dengan 

bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan 

seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang 

kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. 
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2. Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Santrock (2007: 353) perkembangan bahasa anak dibagi atas fase 

prelinguistik dan fase linguistik. Fase prelinguistik adalah perkembangan 

bahasa anak usia 0 – 1 tahun, yaitu mulai tangisan pertama sampai fase 

anak mengoceh. Pada fase ini anak mengungkapkan keinginannya dengan 

tangisan ataupun erangan. Bisa juga dengan jeritan untuk mengungkapkan 

kesenangan atau kepuasannya. 

Sedangkan fase linguistik yaitu anak mulai mengucap kata – kata 

pertama sampai anak dapat berbicara lancar, fase ini dimulai sejak 1 tahun 

sampai 5 tahun. Pada periode ini dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase satu 

kata, disini anak menggunakan satu kata untuk mengungkapkan suatu 

pikiran yang kompleks, baik berupa keinginan, perasaan atau kemauannya 

tanpa perbedaan yang jelas. Misalnya “duduk” itu artinya bisa “saya mau 

duduk” atau “ kursi tempat duduk”. Yang kedua fase lebih dari satu kata, 

yaitu anak mengungkapkan keinginannya dengan kalimat dua kata, 

komunikasi dengan orang dewasa mulai lancar, mulai tanya jawab 

sederhana, anak bercerita dengan sederhana, anak bercerita dengan kalimat 

sederhana. Dan yang terakhir adalah fase diferensiasi dimana kosakata 

semakin bertambah, mampu mengucap sesuai jenisnya, bisa menggunakan 

kata ganti “saya”. 

Dalam proses belajar bahasa, anak akan jauh lebih dulu memahami 

bahasa yang ia dengar (bahasa reseptif), baru kemudian berkembang 

bahasa ekspresifnya. Seorang bayi akan menoleh bila dipanggil, jauh 
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sebelum ia bisa menyebut namanya sendiri.Saat belajar memahami dan 

mengekspresikan bahasa, yang harus dikembangkan tidak hanya 

Mendengar (Audition), tapi juga Bahasa (Language), Bicara (Speech), 

Kognisi (Cognition) dan kemampuan Komunikasinya (Communication) 

agar dapat menggunakannya secara tepat dalam komunikasi sehari-

hari.Saat yang paling menentukan dalam kehidupan seorang anak dimulai 

sejak lahir sampai dengan usia sekolah (Golden Age). Dari seorang bayi 

yang sangat tergantung,  akan tumbuh menjadi anak yang mandiri dalam 

berfikir dan berkomunikasi saat memasuki usia sekolah. 

Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang 

berarti faktor intelek/ kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

kemampuan berbahasa. Bayi, tingkat intelektualnya belum berkembang 

dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang 

serta mulai mampu memahami lingkungan, maka bahasa mulai 

berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju ke bahasa yang 

kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena 

bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak 

(bayi) belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, “meniru” dan 

“mengulang” hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa 

awal. Bayi bersuara “mmm mmm”, ibunya tersenyum dan mengulang 

menirukan dengan memperjelas arti suara itu menjadi “maem maem”. 

Bayi belajar menambah kata – kata dengan menirukan bunyi – bunyi yang 

didengarkannya.   
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Perkembangan bahasa pada anak merupakan suatu bentuk 

komunikasi baik lisan, tertulis, maupun isyarat yang didasarkan pada 

sebuah system symbol.Bahasa terdiri atas kata – kata yang digunakan oleh 

masyarakat (perbendaharaan kata) dan aturan – aturan untuk 

memvariasikan dan mengombinasikan kata – kata tersebut (tata bahasa 

dan sintaksis).Semua bahasa manusia mempunyai sejumlah karakteristik 

yang umum (dalamTadkirotun Musfiroh, 2005 :60).Perkembangan bahasa 

anak dapat dipelajari dalam kejadian pada masa bayi, masa kanak – kanak 

awal, pertengahan dan akhir masa anak – anak, serta masa remaja.Masa 

bayi, pengenalan bahasa mengalami kemajuan melalui sebuah kejadian 

dalam masa bayi. Celotehan dimulai pada usia 3 – 6 bulan. Bayi biasanya 

mengutarakan kata pertama mereka pada usia 10 – 13 bulan. Pada usia 18 

– 24 bulan, bayi biasanya telah mulai merangkai dua kata bersama – sama.    

Masa kanak – kanak awal, seiring anak – anak meninggalkan 

tahapan dua kata, mereka bergerak lebih cepat ke dalam kombinasi tiga, 

empat dan lima kata. Transisi dari kalimat sederhana untuk 

mengekspresikan proposi tunggal menjadi kalimat kompleks, dimulai 

antara umur 2 – 3 tahundan berlanjut ke tahun – tahun sekolah dasar. 

Ketika memasuki taman kanak – kanak, pada usia 4 tahun telah dapat 

memberikan sejumlah informasi dan menggunakan berbagai bentuk 

pertanyaan dengan menggunakan kata “apa”, “mengapa”, “kapan”, 

“dimana”, dan “siapa”. Anak usia 4 tahun memiliki selera humor yang 

relative baik, senang terhadap rima atau persajakan, teka – teki, lelucon 
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sederhana, dan gurauan lisan. Mereka juga dapat menikmati cerita yang 

dibicarakan kepada mereka, khususnya ketika melihat ke ilustrasi gambar 

yang menyertai ceritai tersebut. 

Perkembangan bahasa anak usia 4 tahun, menurut NAEYC 

(National Assiciation for Education of Young Children)(dalam, 

Tadkirotun, 2005 :83) adalah; memperluas kosakata dari 4000 kata 

menjadi 6000 kata, memperlihatkan perhatian pada kata – kata abstrak, 

berbicara dalam 4 – 6 kata dalam satu kalimat, suka menyanyikan lagu – 

lagu yang sederhana tahu beberapa persajakan dan permainan jari – jari, 

berbicara didepan kelompok dengan malu – malu suka bercerita dengan 

keluarga dan teman mereka, menggunakan perintah lisan untuk menuntut 

sesuatu, mulai menggoda teman sebayanya, mulai menggunakan beberapa 

kata abstrak, sering membuat pertanyaan menggunakan kata “mengapa”, 

mengekspresikan emosi melalui gerak air muka dan membaca isyarat 

tubuh orang lain serta meniru tingkah laku anak yang lebih dewasa atau 

orang tua, dapat mengontrol volume suara untuk beberapa saat jika 

diingatkan, mulai “membaca” konteks isyarat sosial, dapat menggunaka 

struktur kalimat kompleks seperti menggunakan klausa relatif misal 

“orang yang duduk disana itu pintar main layang – layang” tanyaan “dia 

pintar banget, iya kan?” dan mencoba – coba konstruksi baru menyusun 

beberapa kalimat yang sulit untuk pendengarnya, mencoba 

mengkonsumsikan kata – kata yang melibihi kosakatanya meminjam dan 

menyusun kata – kata untuk membentuk makna, mempelajari kata – kata 
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baru dengan cepat jika  berkaitan dengan pengalamannya sendiri, dapat 

menceritakan kembali 4 hingga 5 babak dalam urutan sebuah cerita (dalam 

Tadkiroatun Musfiroh 2005 : 82). 

Dhieni (2009 : 3.1) mengatakan bahwa anak usia dini, khususnya 

usia 4 – 5 tahun dapat mengembangkan kosakata secara mengagumkan. 

Anak usia 4 – 5 tahun rata – rata dapat menggunakan 900 – 1000 koskata 

yang berbeda. Mereka menggunakan 4 – 5 kata dalam kalimat yang dapat 

berbentuk kalimat pertanyaan, negatif, tanya, dan perintah. Anak usia 4 

tahun sudah mulai dapat menggunakan kalimat yang beralasan seperti 

“saya menangis karena sakit”. Pada usia 5 tahun pembicaraan mereka 

mulai berkembang dimana kosa kata yang digunakan lebih banyak dan 

rumit.  

Anak usia 4 tahun mulai menunjukkan minat aktifitas literasi 

seperti mengeja huruf bunyi, menjiplak huruf, dan aktifitas lain yang 

berkaitan dengan buku. 

Kecepatan anak dalam berbicara (bahasa pertama) merupakan 

salah satu keajaiban alam dan menjadi bukti kuat dari dasar biologis untuk 

memperoleh bahasa. Pada saat yang sama, perkembangan kompetensi 

berbahasa, yaitu kemampuan untuk menggunakan seluruh aturan 

berbahasa baik untuk ekspresi (berbicara) maupun interpretasi (memberi 

makna), dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan anak (dalam 

Tadkiroatun Musfiroh, 2005 :77). Selama tahun – tahun awal pra – 

sekolah, khususnya di Taman Kanak – Kanak, interaksi dengan orang 
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dewasa dan penutur yang lebih tua, memainkan peranan yang penting 

dalam mendukung perkembangan kemampuan berkomunikasi anak. 

Perkembangan bahasa anak usia dini secara umum adalah 

menangis/ menjerit, merambat/ mendengkut, tersenyum, tertawa, bercakap 

– cakap, memanggil dengan satu kata, obrolan tak terarah, mengulangi 

perkataan saat dibujuk/ dirayu, kalimat dengan satu kata, kalimata dengan 

dua kata, pengucapan kata – kata umum, perputaran percakapan, kata – 

kata kreatif, keingintahuan kata – kata verbal dan kata – kata dari huruf 

cetak (Suryadi, 2010:98). 

Menurut Yusuf (2007:120) ada dua tipe perkembangan bahasa 

anak, yakni: “Egosentric speech”, dimana anak berbicara kepada dirinya 

sendiri dan “Sosialized speech”, yaitu bentuk komunikasi ketika ada 

kontak antara anak dengan temannya atau dengan lingkungannya. 

Egosentric speech berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak pada saat berusia 2 – 3 

tahun. Sedangkan Socialized speech bisa mengembangkan kemampuan 

penyesuaian sosial anak. 

Dalam Dhieni(2009: 19) menyebutkan ada empat macam bentuk 

bahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dhieni (2009: 

3) melanjutkan  bahwa individu dilahirkan dengan alat penguasaan bahasa 

dan menemukan sendiri cara kerja bahasa tersebut. Dalam mempelajari 

bahasa, setiap individu memiliki kemampuan tata bahasa bawaan.  
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3. Tujuan Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Masa perkembangan bicara dan bahasa yang paling intensif pada 

manusia terletak pada masa usia dini, tepatnya pada tiga tahun dari 

hidupnya, yakni suatu periode dimana otak manusia berkembang dalam 

proses mencapai kematangan. Masa usia dini merupakan masa keemasan 

(golden age) disepanjang rentang usia perkembangan manusia. Montesori 

(Sujiono, 2009 : 54) menyatakan bahwa masa tersebut merupakan periode 

sensitif (sensitive period), dimana secara khusus mudah menerima 

stimulus – stimulus dari lingkungannya.  

Berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh sumber diatas maka 

harus ada lingkungan yang kondusif, yang mengupayakan pengembangan 

berbahasa anak, termasuk anak usia dini secara intensif. Perkembangan 

kemampuan berbahasa anak (Direktorat Pembinaan TK dan SD, 2007 : 3) 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, yakni : pertama, agar anak dapat 

mengolah kata secara komprehensif. Kedua, agar anak dapat 

mengekspresikan kata – kata dalam bahasa tubuh yang dapat dipahami 

oleh orang lain. Ketiga, agar anak mengerti setiap kata yang didengar dan 

diucapkan, mengartikan dan menyampaikan secara utuh kepada orang lain. 

Dan yang keempat, agar anak dapat berargumentasi, meyakinkan orang 

melalui kata – kata yang diucapkannya. 
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4. Manfaat dan Fungsi Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini 

Dalam pembahasan fungsi berbahasa bagi anak taman kanak – 

kanak, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Terutama ditunjukan 

pada fungsi secara langsung pada anak itu sendiri. Ada beberapa sumber 

yang telah mencoba memberikan penjabaran fungsi bahasa bagi anak. 

Dalam Moeslichatoen (2004 :94) ada beberapa fungsi bahasa 

sebagai alat yang dapat memuaskan kebutuhan anak untuka menyatakan 

keinginanya. Hal ini biasanya dinyatakan dengan “saya ingin”. Bahasa 

juga dapat berfungsi mengatur anak untuk dapat mengendalikan tingkah 

laku orang lain. Bahasa berfungsi sebagai hubungan antar pribadi dalam 

lingkungan sosial. Selanjutnya bahasa juga berfungsi bagi diri anak 

srndiri. Anak menyatakan pandangannya, perasaannya, dan sikapnya yang 

unik serta melalui bahasa anak dalam membangun jati diri anak.  

Dalam Mulyana (2005: 17) bahasa mempunyai tiga fungsi, fungsi 

yang pertama yaitu penamaan atau penjulukkan merujuk pada 

mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namaya 

sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Selanjutnya fungsi bahasa yang 

kedua adalah sebagai interaksi dimana bahasa menekankan pada berbagai 

gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau 

kemarahan dan kebingungan. Bahasa juga berfungsi sebagai informasi 

yang dapat disampaikan kepada orang lain, ini yang disebut fungsi 

transmisi dari bahasa. Dengan bahasa anak – anak tumbuh dari organisme 

biologis menjadi pribadi dalam kelompok. 
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Menurut Gardner (dalam Susanto 2011: 8) bahwa fungsi bahasa 

bagi anak taman kanak – kanak adalah sebagai alat mengembangkan 

kemampuan intelektual dan kemampuan dasar anak serta mengembangkan 

ekspresi, perasaan, imajinasi, dan pikiran. 

Bromley (dalam Dhieni 2007 : 1.21) menyebutkan 5 macam fungsi 

bahasa sebagai berikut : 1) Bahasa menjelaskan keinginan dan kebutuhan 

individu, 2) Bahasa dapat mengubah dan mengontrol perilaku, 3) Bahasa 

membantu perkembangan Kognitif, 4) Bahasa membantu mempererat 

interaksi dengan orang lain, 4) Bahasa mengekspresikan keunikan 

individu.  

Bahasa mungkin bukan prasyarat dalam kemampuan berpikir yang 

luas. Namun bahasa membantu kemampuan berpikir anak karena 

keduanya berkembang bersama. 

 

5. Langkah dan Tahapan Bahasa dan Bicara Anak Usia Dini 

Perkembangan bahasa tergantung pada kematangan sel korteks, 

dukungan lingkungan, dan keterdidikan lingkungan, Santrock (2007 : 357) 

mengemukakan bahwa tahapan perkembangan bicara anak bermula pada 

celoteh dan vokalisasi bayi secara efektif mengeluarkan suara sejak ia 

dilahirkan. Suara bayi dan gerak isyaratnya mengikuti rangkaian berikut 

selama tahun – tahun pertama. Komunikasi awal bayi yaitu dimulai 

dengan menangis, cooing dan celoteh. 
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Menangis dapat mengindikasikan keadaan yang tidak nyaman pada 

bayi. Tetapi banyak pula tipe menangis yang berbeda – beda yang 

menandai hal – hal yang berbeda – beda pula. Cooing (mendengkur) 

pertama kali bayi mendengkur kira – kira pada usia 1 – 2 bulan. Mereka 

umumnya mendengkur selama berinteraksi dengan pengasuh. Celoteh juga 

terjadi pertama kali dipertengahan tahun pertama dan termasuk ketika 

menggabung – nggabungkan kombinasi konsonan – vokal, seperti “ba, ba, 

ba, ba”. 

Perkembangan bahasa belum sempurna sampai akhir masa bayi, 

dan akan terus berkembang sepanjang kehidupan seseorang. 

Perkembangan bahasa berlangsung sepanjang mental manusia aktif dan 

sepanjang tersedianya lingkungan untuk belajar. Anak usia 3 – 4 tahun 

mulai belajar menyususn kalimat tanya dan kalimat negatif, pada usia ini 

juga anak mulai menggunakan dan memahami kalimat – kalimat yang 

lebih rumit. 

Adapun tahap – tahap perkembangan bahasa anak menurut William 

dan Clara Stern (dalam Yusuf, 2007: 158)yakni pada usia 6 – 12 bulan 

(masa permulaan), masa ini disebut mas merban yang artinya masa  

mengeluarkan bermacam – macam asuara yang tidak berarti. Pada masa 

ini anak sering mengulang beberapa suku kata, seperti ba-ba-ba, ma-ma-

ma dan pa-pa-pa. Usia 12 – 16 bulan (masa pertama), pada masa ini anak 

sudah dapat mengucapkan kata, misalnya mama, papa,mamam 
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William Stern dan Clara Stern (dalam Yusuf, 2007 : 158) 

melanjutkan bahwa tahap perkembangan bahasa usia 16 – 24 bulan (masa 

kedua) pada masa ini anak sudah mulai timbul kesadaran bahwa orang 

atau benda mempunyai nama. Anak sering berbicara sendiri (monolog0, 

baik dengan diri sendiri, maupun dengan benda – benda mainannya. Usia 

24 – 30 bulan (masa ketiga) pada masa ini anak bisa menyusun kalimat 

tunggal, mampu memahami perbandingan, menanyakan nama dan tempat, 

serta menggunakan kata – kata yang berawalan dan yang berakhiran. Dan 

usia 30 – 74 bulan (masa keempat) pada masa ini anak dapat 

menggunakan kalimat majemuk beserta anak kalimatnya, anak bnyak 

menanyakan soal waktu sebab – akibat melalui pertanyaan – pertanyaan.  

Gleason (dalam Santrock, 2007 :353) bahasa ditata dan 

diorganisasikan dengan sangat baik. Organisasi tersebut melibatkan sistem 

aturan sebagai berikut : fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan 

pragmatik. 

Fonologi setiap bahasa dibentuk dari suara – suara dasar. Fonologi 

adalah sistem suara dari sistem bahasa, termasuk suara – suara yang 

digunakan dan bagaimana suara – suara tersebut dikombinasikan. Dalam 

bahasa inggris memiliki bunyi “sp”, “ba”, dan “ar”. Tetapi rangkaian 

bunyi “zx” dan “qp” tidak ada. Fonem adalah unit terkecil dari suara yang 

mempengaruhi makna. 

Morfologi mengacu pada unit – unit makna yang membentuk 

formasi kata. Morfologi merupakan unit terkecil yang masih memiliki 
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makna yang berupa kata (bagian kata) yang tidak dapat dipecah lagi 

menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Beberapa kata terdiri dari 

sebuah morfem tunggal. 

Sintaksis meliputi bagaimana kata – kata dikombinasikan sehingga 

membentuk frasa – frasa dan kalimat – kalimat yang dapat di mengerti. 

Seiring dengan perkembangan dalam berbahasa, anak mulai melibatkan 

komponen fonologi maupun morfologi lebih banyak dalam mengucapkan 

kalimat tiga atau empat kata. 

Semantik berkaitan dengan kemampuan anak membedakan 

berbagai arti kata. Perkembangan semantik bermula saat anak berusia 9 – 

12 bulan, yaitu ketika anak menggunakan kata benda, kata kerja, dan 

sering dengan perkembangannya anak menggunakan kata sifat maupun 

kata keterangan. 

Pragmatik merupakan sistem terakhir dari aturan bahasa, pragmatik 

yaitu penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks – konteks yang 

berbeda. Sejak anak sudah melibatkan komponen pragmatik agar 

keinginanya tercapai. Ada beragam aturan dalam menggunakan bahasa 

yang tepat disituasi yang berbeda. Seseorang dapat dikatakan memiliki 

kompetensi berkomunikasi ketika ia telah memahami penggunaan bahasa 

tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Berdasar uraian diatas dapat disimpulkan bahwa awal langkah atau 

tahap perkembangan bahasa anak dimulai dari celoteh dan vokalisasi sejak 

anak dilahirkan. Anak usia dini, khususnya usia 4 – 5 tahun dapat 
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mengembangkan kosakata secara mengagumkan. Pada usia tersebut anak 

dapat menggunakan 900 – 1000 kosa kata yang berbeda, dalam kalimat 

yang dapat terbentuk kalimat pernyataan, negatif, tanya dan perintah. Lalu 

terjadi peningkatan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas bicaranya. 

Secara bertahap kemampuan anak meningkat, bermula dari 

mengekspresikan suara, hingga mengekspresikan dean komunikasi. Anak 

mengetahui tentang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik 

bahasa. 

 

B. Metode Permainan Rantai Nama 

1. Pengertian Bermain 

Bermain dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan demi 

kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan bermain 

dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar 

(dalam Tadkiroatun Musfiroh 2005;2). Bermain merupakan kebutuhan 

manusia sepanjang rentang kehidupan, dalam culture (budaya) manapun.  

Menurut para ahli, bagi anak – anak bermain memiliki fungsi dan 

manfaat yang sangat penting. Bagi mereka, bermain bukan hanya menjadi 

kesenangan tapi juga menjadi suatu kebutuhan yang mau tak mau harus 

terpenuhi. Jika tidak, menurut Conny R. Semiawan (2002 : 55) ada satu 

tahapan perkembangan yang berfungsi kurang lebih yang akan terlihat 

kelak jika si anak sudah menjadi remaja. Bermain merupakan wahana 

yang memungkinkan anak – anak berkembang optimal.  
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Bermain secara langsung mempengaruhi seluruh wilayah 

perkembangan anak. Kegiatan bermain memungkinkan anak belajar 

tentang diri sendiri, orang lain dan lingkunganya. Dalam kegiatan bermain 

anak bebas untuk berimajinasi, bereksplorasi, dan menciptakan sesuatu. 

Bermain bagi anak juga berkaitan dengan peristiwa, situasi, interaksi, dan 

aksi. Bermain memacu aktivitas seperti berlaku pura – pura dengan benda, 

sosiodrama dan permainan yang beraturan. Bermain berkaitan dengan tiga 

hal, yakni keikutsertaan dalam kegiatan, aspek afektif, dan orientasi 

tujuan. 

Bermain memiliki arti penting bagi anak, pertama, bermain 

membantu anak membangun konsep dan pengetahuan anak – anak tidak 

membangun konsep atau pengetahuan dalam kondisi yang terisolasi, 

melainkan melalui interaksi dengan orang lain. Pengetahuan tentang 

sekolah, misalnya, dibangun anak lewat informasi yang didengarnya dari 

orang lain (termasuk teman sebaya), mengamati bangunan sekolah, aturan, 

atau apapun tentang sekolah dari berbagai sumber. Begitu anak 

menyimpan memori tentang sekolah, maka hari itu akan di olahnya 

sehingga membentuk konsep untuk konsep yang semakin lama semakin 

sempurna. 

Kedua, bermain membantu anak mengembangkan kemampuan 

mengorganisasi dan menyelesaikan masalah. Anak – anak yang bermain 

mesti berpikir tentang bagaimana mengorganisasikan materi sesuai dengan 

tujuan mereka bermain. Anak – anak yang bermain “dokter – dokteran”, 
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misalnya, harus berpikir dimana ruang dokter, apa yang akan 

dipergunakan sebagai stetoskop (stethoscope). Anak juga akan 

memikirkan tugas dokter dan mempertimbangkan materi – materi tertentu, 

seperti warna, ukuran, dan bentuk agar sesuai dengan karakteristik dokter 

yang diperankan. Selama bermain itu, menurut  anak menemukan 

pengalaman baru, memanipulasi benda dan alat – alat, berinteraksi dengan 

anak lain, dan mulai menyusun pengetahuannya tentang dunia. Bermain 

menyediakan kerangka bagi anak untuk mengembangkan pengetahuan 

mereka tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungannya.. 

Ketiga, bermain membantu anak mengekspresikan dan mengurangi 

rasa takut. Suatu studi melaporkan adanya reaksi sekelompok anak setelah 

mereka menyaksikan kecelakaan di taman bermain dan mendiskripsikan 

melampiaskan tekanan itu melalui bermain. Anak – anak dalam kelompok 

yang berbeda (3, 4, dan 5 tahun) menggambarkan kecelakaan itu kedalam 

kegiatan bermain yang berbeda, tetapi setiap kelompok mengungkapkan 

ketakutan mereka dan mencoba membebaskannya melalui permainan 

“rumah sakit – rumah sakitan” atau permainan lain yang menceritakan 

orang yang kesakitan. Anak – anak yang ketakutan, akan terkurangi rasa 

takutnya setelah mereka mengekspresikan ketakutannya itu kedalam 

kegiatan bermain. 

Keempat, bermain membantu anak meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi. Bermain menyediakan ruang dan waktu bagi anak untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Mereka saling berbicara mengeluarkan 
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pendapat, bernegosiasi, dan menemukan jalan tengah bagi setiap persoalan 

yang muncul. Terlebih – lebih kegiatan bermain peran. Kegiatan bermain 

peran memiliki manfaat yang sangat besar terutama unuk menunjang 

perkembangan bahasa dan berbahasa anak. Bahkan, bermain peran 

memiliki andil yang besar bagi perkembangan kognitif, emosi, dan sosial 

anak. 

Kelima, bermain menyediakan konteks yang aman dan memotivasi 

anak belajar bahasa kedua. Bermain juga menyediakan konteks yang aman 

dan memotivasi anak untuk belajar bahasa kedua, karena pada saat 

bermain, anak – anak mempraktikan serpihan – serpihan bahasa lain, 

seperti “Hallo, I‟am coming” (hei, saya datang). Oleh karena serpihan – 

serpihan bahasa memberikan dampak kebanggaan, anak – anak semakin 

terpacu untuk menambah kosakata bahasa kedua tersebut. Hal ini sangat 

membantu perkembangan bahasa anak, karena masa – masa awal 

perkembangan anak merupakan waktu yang tepat untuk memperoleh 

bahasa kedua (second languange). Anak – anak yang memperoleh bahasa 

kedua pada masa kritis cenderung dapat berbicara sebagaimana penutur 

asli bahasa tersebut. 

 

2. Manfaat Kegiatan Bermain 

Menurut Tadkirotun Musfiroh (2005 : 15) Adapun manfaat kegiatan 

bermain adalah sebagai berikut: 
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1. Bermain membantu anak membangun konsep dan pengetahuan anak – 

anak tidak membangun konsep atau pengetahuan dalam kondisi yang 

terisolasi, melainkan melalui interaksi dengan orang lain.  

2. Bermain membantu anak mengembangkan kemampuan berorganisasi 

dan menyelesaikan masalah. Anak – anak yang bermain mesti berpikir 

tentang bagaimana mengorganisasikan materi sesuai dengan tujuan 

mereka. Selama bermain, anak menemukan pengalaman baru, 

memanipulasi benda dan alat – alat, berinteraksi dengan anak lain, dan 

mulai menyusun pengetahuannya tentang dunia. Bermain menyediakan 

kerangka bagi mereka sendiri, orang lain dan lingkungannya. 

3. Bermain membantu mengembangkan kemampuan anak berpikir abstrak. 

Pada dasarnya anak belum mampu berpikir secara abstrak. Makna dan 

objek masih berbaur menjadi satu. Fokus perkembangan intelektual 

dapat dilihat melalui bahasa dan literasi, serta berpikir logika – 

matematis. 

4. Bermain mendorong anak untuk berpikir kreatif. Bermain membantu 

tumbuhnya pikiran kreatif, karena didalam bermain anak memilih 

sendiri kegiatan yang mereka sukai, belajar membuat identifikasi 

tentang banyak hal, belajar menikmati proses sebuah kegiatan, belajar 

mengontrol diri mereka sendiri dan belajar mengenali makna sosialisasi 

dan keberadaan diri diantara teman sebaya. 

Bahwa permainan membentuk satu bagian dari enam wilayah 

pembelajaran ( yang salah satunya disebut wilayah kreatif). Wilayah – 
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wilayah ini merupakan suatu esensial dan harus diberikan oleh Taman 

Kanak – Kanak kepada anak didik . 

5. Bermain meningkatkan kompetensi sosial anak. Bermain mendukung 

perkembangan sosialisasi. 

6. Bermain membantu anak mengekspresikan dan mengurangi rasa takut.  

Suatu studi melaporkan adanya reaksi sekelompok anak setelah mereka 

menyaksikan kecelakaan di taman bermain dan mendeskripsikan 

bagaimana melampiaskan tekanan itu dengan bermain. 

7. Bermain membantu anak menguasai konflik dan trauma sosial. Bermain 

membantu perkembangan emosi yang sehat dengan cara menawarkan 

kesembuhan dari rasa sakit dan kesedihan. Melalui bermain anak – anak 

belajar menyerap, mengekspresikan, dan menguasai perasaan mereka 

secara positif dan konstruktif. 

8. Bermain membantu anak mengenali diri mereka sendiri. Bermain 

memberi kesempatan kepada anak – anak untuk menjadi diri mereka 

sendiri, untuk mengenal diri mereka sendiri, demi membentuk desain 

kehidupan yang lebih baik. Mengenal diri sendiri mempunyai implikasi 

yang penting bagi hubungan antar manusia.  

9. Bermain membantu anak mengontrol gerak motorik. Melalui bermain 

anak – anak dapat mengontrol gerak motorik kasar dan halus. Pada saat 

bermain itulah anak – anak dapat mempraktekkan semua gerakan 

motorik kasar seperti berlari, melompat dan meloncat. Anak – anak 

membutuhkan kesempatan untuk memanjat, berayun, mendorong, 
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menarik, berlari, meloncat, melompat, dan berjalan dalam rangka 

menguasai tubuh mereka. 

 

3. Aktivitas Bermain Anak Usia Dini 

Pada saat memasuki taman kanak – kanak, anak – anak sudah 

mahir bermain bebas diluar ruangan. Mereka juga telah mampu bermain 

konstruktif dengan balok – balok, papan besar, dan puzzle. Selain itu 

mereka juga biasa melakukan permainan didalam ruangan - ruangan 

sepertidiatas meja atau  dilantai dan permainan sosiodrama. Permainan ini 

biasanya berkembang dan dilaksanakan sehari – hari, serta ditandai oleh 

meningkatnya pemahaman akan kebutuhan anak untuk berdiskusi, 

merencankan, berbagi, mengambil giliran, dan bermain dengan menyetujui 

aturan. 

Bermain merupakan wahana yang memungkinkan anak – anak 

berkembang optimal. Dalam Tadkirotun Musfiroh (2005;1) bermain secara 

langsung mempengaruhi seluruh wilayah dan seluruh aspek perkembangan 

anak. kegiatan bermain memungkinkan anak belajar tentang diri mereka 

sendiri, orang lain dan lingkungannya. Dalam kegiatan bermain, anak 

bebas untuk bereksplorasi, berimajinasi, dan menciptakan sesuatu. 

NAEYC (National Association for the Education of Young 

Children) dan ACEI (Association for Childhood Education International), 

(dalam Tadkirotun Musfiroh, 2005 : 13) menegaskan bahwa 

memungkinkan anak mengeksplorasi dunianya, mengembangkan 
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pemahaman sosial dan kultural, membantu anak – anak mengekspresikan 

apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan, memberi kesempatan bagi 

anak untuk menemukan dan menyelesaikan masalah, serta 

mengembangkan bahasa dan keterampilan serta konsep beraksara. 

Bermain merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam periode 

perkembangan diri anak, meliputi dunia fisik dan sosial, sistem 

komunikasi. Pendek kata, bermain berkaitan erat dengan pertumbuhan 

anak. Kegiatan bermain mempengaruhi perkembangan keenam aspek 

perkembangan anak, yakni aspek kesadaran diri (personal awareness), 

emosional, sosial, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik. 

Bermain memiliki kekuatan untuk menggerakkan perkembangan anak. 

Pada masa anak – anak, bermain merupakan landasan bagi perkembangan 

mereka karena bermain merupakan bagian dari perkembangan sekaligus 

sumber energi bagi perkembangan itu sendiri. 

 

4.  Permainan Rantai Nama 

Anak “mempelajari bahasa dengan berbagai cara, yakni meniru, 

menyimak, mengekspresikan, dan juga bermain. Melakukan bermain, anak 

dapat belajar menggunakan bahasa secara tepat dan belajar 

mengkonsumsikannya secara efektif dengan orang lain. Melalui bermain 

pula, sebenarnya anak belajar tentang daya bahasa. Ada beberapa aktivitas 

yang dapat dipergunakan untuk merangsang kecerdasan bahasa anak. 

Aktivitas yang dimaksud adalah permainan untuk merangsang minat 
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membaca dan menulis, merangsang kepekaan struktur, pengembangan 

kosakata, serta merangsang minat bersastra dan berbicara. 

Dalam Diana Mutiah(2010: 164), menyatakan bahwa dasar utama 

perkembangan bahasa adalah melalui pengalaman – pengalaman 

berkomunikasi yang kaya. Pengalaman – pengalaman yang kaya itu akan 

menunjang faktor – faktor bahasa antara lain: Mendengarkan, 

berbicara,membaca, menulis.Mendengarkan dan membaca adalah 

termasuk keterampilan secara perseptif (menerima), sedangkan menulis 

dan berbicara adalah ekspresif. Dalam permainan ini anak mampu 

mengembangkan kemampuan bahasa melalui rangsangan kepekaan 

struktur anak.  

Pada dasarnya anak masa kanak-kanak memiliki minat belajar 

mereka dengan bermain, selain bersenang-senang dengan permainan yang 

mereka mainkan juga mereka secara tidak langsung belajar dengan 

berbagai aspek. Pada permainan rantai nama anak belajar tentang 

perkembangan bahasa mereka, dengan menyimak setiap intruksi dari 

pemandu atau guru pendamping, serta melatih anak agar focus pada yang 

mereka kerjakan. Permainan rantai nama ini adalah permainan yang 

mampu merangsang kepekaan struktur. Anak mampu mengingat dari apa 

yang mereka dengar dan mengulangi (berbicara) nama sebelumnya secara 

berurutan. Permainan ini cenderung mencampurkan kemampuan antara 

ekspresif (berbicara) dan kemampuan reseptif (mendengarkan). 
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5. Langkah – Langkah dalam Permainan Rantai Nama 

Permainan rantai nama memiliki peserta sebanyak 5-10 anak, 

sebagai persiapan pemandu berdiri dalam lingkaran, anak-anak diberikan 

penjelasan agar mengingat setiap anak yang mengenal dirinya. 

Cara bermain; 

 Salah seorang anak menyebutkan namanya dengan suara keras agar 

terdengar oleh setiap peserta, kemudian peserta yang berdiri disebelahnya 

(kiri atau kanan) menyebutkan nama peserta pertama tadi ditambah dengan 

nama sendiri. Peserta ketiga menyebutkan nama peserta pertama dan 

kedua kemudian namanya sendiri begitu seterusnya hingga selesai. Proses 

tersebut diulangi lagi dengan arah berlawanan, dimulai dengan peserta 

terakhir menyebutkan rantai nama tersebut. 

 

C. Pedoman Penilaian Kemampuan Bahasa 

1. Pedoman Penilaian 

Menurut Departemen Agama RI (2004:50) penilaian merupakan 

usaha mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara 

sistematik, berkala, berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil 

dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik 

melalui kegiatan pembelajaran. Cara pencatatan hasil penilaian harian 

dilaksanakan sebagai berikut : 

o :  Untuk anak yang perilaku ya belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 
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 : Untuk anak yang berada pada tahap proses menuju apa yang 

diharapkan. 

 : Anak yang perilakunya melebihi dengan yang diharapkan dan 

sudah dapat menyelesaikan tugas melebihi yang direncanakan 

guru. 

Pencatatan hasil penilaian harian berdasarkan pedoman penilaian 

tahun 2010 (Kemendiknas dirjen Mandas dan menengah Direktorat 

Pembinaan TK SD) yakni sebagai berikut: 

a. Catatan hasil penilaian harian perkembangan anak dicantumkan 

pada kolom penilaian di RKH 

b. Anak yang belum berkembang (BB) sesuai dengan indikator 

seperti; dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru, maka 

pada kolom penilaian ditulis nama anak dan diberi tanda satu 

bintang (       ) 

c. Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai dengan 

indikator seperti yang diharapkan RKH mendapatkan tanda dua 

bintang (              ) 

d. Anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) pada 

indikator dalam RKH mendapat tanda tiga bintang (                    ) 

e. Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator 

seperti yang diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda empat 

bintang (                          ) 
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Menurut Dimyati (2013 : 95) pedoman penilaian dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

Tanda   = berhasil / tuntas 

Tanda   = berhasil dengan bantuan guru 

Tanda   = belum berhasil 

Dari beberapa pendapat dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pedoman penilaian tahun 2010 (Kemendiknas Dirjen 

Mandas dan menengah Direktorat Pembinaan TK SD), yaitu 

menggunakan tanda bintang untuk penilaian perkembangan anak. 

Anak yang belum berkembang (BB) sesuai dengan indikator 

seperti; dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru, maka pada kolom 

penilaian ditulis nama anak dan diberi tanda satu bintang 

Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai dengan 

indikator seperti yang diharapkan RKH mendapatkan tanda dua bintang 

 

Anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) pada 

indikator dalam RKH mendapat tanda tiga bintang  

Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator 

seperti yang diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda empat bintang 
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2. Indikator Hasil Belajar 

Pengembangan metode bermain dengan permainan rantai nama di 

BA „Aisyiyah Mertasari bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

bahasa anak dalam berbahasa, menyusun kalimat sederhana, menjawab 

pertanyaan secara kompleks. Dengan menggunakan metode bermain 

dengan permainan rantai nama dapat melaksanakan kegiatan 

perbendaharaan kata mengembangkan bahasa.  

Adapun indikator yang akan dicapai dalam perkembangan bahasa 

penelitian ini menurut Permendiknas (2011 : 44) adalah sebagai berikut : 

No Indikator /yang diamati     

1 
Anak mampu menyebut nama diri, 

jenis kelamin alamat rumah secara 

sederhana 

 
   

2 
Anak mampu menjawab pertanyaan 

secara sederhana  
   

3 
Anak dapat melakukan 2 – 3 perintah 

sederhana  
   

4 
Anak mampu menirukan kembali 3 

urutan kata  
   

Dari indikator diatas dapat disimpulkan bahwa : 

Anak mampu menyebut nama diri, orang tua, jenis kelamin 

alamat rumah secara sederhana. Guru memberi pengarahan kepada anak 

untuk memperkenalkan identitas diri seperti menyebut nama,  jenis 

kelamin, alamat rumah secara sederhana. Anak yang mampu 

menyebutkan identitas diri mereka dengan menyebutkan nama, jenis 

kelamin dan alamat rumah maka anak tersebut mendapat bintang empat  (         

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Putri Mayni Rahmawati, FKIP UMP, 2014



34 

 

)  karena pada indikator ini anak berkembang sesuai harapan , ada pula 

anak yang hanya menjawab nama dan alamat rumahnya maka anak 

mendapat duabintang  (         ) karena anak mampu menyebutkan  meski 

belum sempurna, dengan demikian anak dapat dikatakan mulai 

berkembang (MB) sesuai indikator. Anak mendapat satu bintang  (      )  

jika dia masih dibantu oleh guru, dalam penilaian ini anak belum   

berkembang (BB), Anak mendapat empat bintang (    )  jika anak sudah 

berkembang sangat baik (BB) melebihi indikator yang diharapkan, 

seperti anak mampu menyebutkan identitas diri seperti nama diri, alamat, 

jenis kelamin serta dapat menyebutkan nama orang tua. 

Anak mampu menjawab pertanyaan secara sederhana. 

Guru : anak – anak ayo siapa yang tahu ciri – ciri anak laki – laki dan 

anak perempuan?? 

Beberapa anak menjawab, perempuan berambut panjang, memakai rok, 

memakai perhiasan dan suaranya lebih kecil. Sedangkan laki – laki 

berambut pendek,  memakai celana dan suaranya lebih besar. Anak yang 

mampu menjawab dengan sempurna dan melebihi indikator akan 

mendapat empat bintang (                 )oleh peneliti dan anak tersebut 

sudah berkembang sangat baik (BSB), anak yang menjawab sesuai 

dengan indikator yang diharapkan mendapat tiga bintang (           )dan 

anak tersebut dinyatakan berkembang sesuai harapan (BSH), anak yang 

menjawab namun belum sesuai indikator yang diharapkan oleh peneliti/ 

guru maka akan mendapat dua bintang (        )dan anak tersebut sudah 
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mulai berkembang (MB), sedangkan anak yang belum berkembang (BB) 

atau anak yang belum mengerti apapun akan mendapat satu bintang(     ) 

dari peneliti/guru. 

Anak dapat melakukan 2 – 3 perintah sederhana. Guru 

memberikan perintah kepada anak untuk maju kedepan membentuk 

sebuah kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 6 anak dan kemudian 

guru memberi perintah kembali untuk berhitung secara urut 

perkelompoknya, anak yang  mampu melakukannya dengan baik dan 

sempurna bahkan melebihi indikator maka akan mendapat bintang empat 

(                    ) dan anak tersebut sudah berkembang sangat baik (BSB), 

anak yang mampu melakukan perintah dengan baik sesuai indikator yang 

diharapkan peneliti / guru  mendapat bintang tiga (              ) anak 

tersebut sudah berkembang sesuai harapan (BSH), anak yang melakukan 

perintah meski belum sempurna atau hanya melakukan satu perintah akan 

mendapat dua bintang (           ) anak tersebut dinyatakan sebagai anak 

yang mulai berkembang (MB) sesuai indikator, sedangkan anak yang 

belum bisa melakukan perintah yang diberikan oleh peneliti/ guru akan 

mendapat satu bintang (   ) dan dinyatakan bahwa anak tersebut belum 

berkembang (BB) sesuai harapan. 

Anak mampu menirukan kembali 3 urutan kata. Guru memberikan 

tugas kepada anak untuk menirukan kembali 3 urutan kata  “ dua mata 

saya” anak yang sudah mampu melakukannya dengan sangat baik dan 

melebihi indikator akan mendapat empat bintang (                   ) oleh 
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peneliti/guru, anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang berkembang 

sangat baik (BSB), anak yang sudah menirukan 3 kata sesuai indikator 

yang diharapkan oleh guru/peneliti maka akan mendapatkan tiga bintang 

(                ) anak tersebut sudah berkembang sesuai harapan (BSH), anak 

yang masih salah dalam menirukan 3 urutan kata dari guru / peneliti akan 

mendapat dua bintang (           ) anak tersebut dinyatakan anak yang 

mulai berkembang sesuai indikator (MB), anak yang masih belum 

berkembang (BB) sesuai indikator karena anak tersebut belum mampu 

menirukan 3 urutan kata dari peneliti/ guru maka akan mendapat satu 

bintang (      ). 

 

D. Kerangka Pikir 

Melalui bermain anak lebih tertarik dan semangat mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan bahasa pada anak, anak aktif 

mengikuti kegiatan tersebut, anak mampu melakukan perintah guru secara 

sederhana, mampu menyebutkan identitas diri, dan mampu mengulang dan 

mengurutkan tiga kata. 

Untuk mempermudah pelaksanaan tindakan maka perlu disusun 

kerangka berfikir yang merupakan landasan pelaksanaan Penelitian Tindakan 

Kelas. Secara jelas dapat dilihat pada gambar 1, dibawah ini : 
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  Bagan 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

Kondisi 

Awal 

Kegiatan pembelajaran 

monoton, dalam 

pembelajaran guru belum 

menggunakan permainan 

rantai nama 

Dilakukan 

perbaikan dengan 

PTK 

Siklus I 

Permainan Rantai Nama  

3 X Pertemuan 

Hasil belajar 

meningkat,ada 

perbaikan tetapi 

belum optimal 

1.Guru mengenalkan 

permainan rantai nama, 

anak memperkenalkan diri, 

menyebutkan nama dan 

alamat. 

2. Guru mengajarkan 

permainan rantai nama 

 

Siklus II: 

Permainan Rantai Nama  

3 x pertemuan 

Hasil belajar meningkat: 

1. Terjadi peningkatan yang maksimal dalam 

perkembangan bahasa sesuai dengan 

indikator 

2. Anak lebih antusias dalam menerima 

pembelajaran dari guru Melakukan permainan Rantai Nama 

untuk melatih kemampuan bahasa anak 
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif berbentuk penelitian tindakan kelas dan dirancang dalam 

2 siklus. Masing – masing siklus terdiri dari 4 tahapan yakni : 

Perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (action), pengamatan 

(observation), refleksi (reflection). Subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah siswa – siswa kelompo A BA „Aisyiyah Mertasari, Purwanegara, 

Banjarnegara. Metode pengumpulan data diperoleh melalui lembar observasi 

aktivitas anak selama proses pembelajaran dan dokumentasi berupa foto 

selama pembelajaran. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian landasan teori kerangka berpikir diatas, maka 

hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “melalui metode bermain 

permainan rantai nama dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak di 

kelompok A BA „Aisyiyah Mertasari Kecamatan Purwanegara Kabupaten 

Banjarnegara Semester Genap Tahun Ajaran 2013 - 2014”. 
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