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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini

1. Pengertian Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini

Perkembangan berpikir anak usia taman kanak-kanak atau

prasekolah berlangsung sangat pesat. Perkembangan anak yang sangat 

pesat pada setiap aspek terjadi pada kurun usia 0 sampai usia 6 th. Masa 

usia taman kanak-kanak itu dapat disebut sebagai masa peka belajar. 

Dalam masa-masa ini segala potensi kemampuan anak dapat 

dikembangkan secara optimal, tentunya dengan bantuan orang tua dan 

guru taman kanak-kanak. 

Dhini (2009: i) menyatakan bahwa terdapat 5 aspek perkembangan 

anak usia dini yaitu meliputi: perkembangan fisik, perkembangan 

intelegensi, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan 

moral. Robert, dkk (2007:327) menyatakan bahwa dari salah satu aspek 

perkembangan tersebut, perkembangan bahasa sangat terkait untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. Perkembangan bahasa 

merupakan cerminan sebuah abstraksi yang unik, yang menjadi dasar 

kognisi manusia. Menurut para ahli psikologi kognitif, bahasa merupakan 

suatu system komunikasi yang dalam pikiran-pikiran dikirimkan 

(transmitted) dengan perantara suara sebagaimana dalam percakapan atau 

simbol. 
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Menurut Santrock (2007: 353) Bahasa merupakan suatu 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.

Susanto (2011: 37) mengemukakan bahwa pada umumnya, setiap 

anak memiliki dua tipe perkembangan bahasa yaitu: egocentric speech 

dan socialized speech. Keduanya mempunyai pengertian sebagai berikut, 

egocentric speech anak berbicara pada dirinya sendiri atau monolog, 

sedangkan socialized speech merupakan bahasa yang berlangsung ketika 

terjadi kontak antara anak dan teman maupun lingkungannya.

Soemiarti (2003: 29) mengatakan bahwa perkembangan bahasa 

terdapat 3 butir yang perlu dibicarakan, perbedaan antara bahasa dan 

kemampuan berbicara. Bahasa biasanya dipahami sebagai sistem tata 

bahasa yang rumit dan bersifat semantik, sedangkan kemampuan bicara 

terdiri dari ungkapan dalam bentuk kata-kata. Terdapat pula dua daerah 

pertumbuhan bahasa yaitu bahasa yang bersifat pengertian/reseptif 

(understanding) dan pernyataan/ekspresif (producing). Bahasa pengertian 

(misal mendengarkan dan membaca) sedangkan bahasa ekspresif (bicara 

dan tulisan) menunjukkan ciptaan bahasa yang dikomunikasikan kepada 

orang lain. Komunikasi diri atau bicara dalam hati juga merupakan 

perkembangan bahasa pada anak. Anak akan berbicara dengan dirinya
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sendiri apabila berkhayal, pada saat merencanakan menyelesaikan 

masalah dan menyerasikan gerakan mereka. 

Anak menerima dan mengekspresikan bahasa dengan berbagai cara. 

Keterampilan menyimak dan membaca merupakan keterampilan bahasa 

reseptif karena dalam keterampilan ini makna bahasa diperoleh dan 

diproses melalui simbol visual dan verbal. Ketika anak membaca dan 

menyimak mereka memahami bahasa berdasarkan konsep pengetahuan 

dan pengalaman mereka. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan 

bahasa ekspresif yang melibatkan pemindahan arti melalui simbol visual 

dan verbal yang diproses dan diekspresikan oleh anak. 

Perkembangan bahasa mengikuti suatu urutan yang dapat 

diramalkan secara umum sakalipun banyak variasinya diantara anak yang 

satu dengan anak yang lain, dengan tujuan mengembangkan kemampuan 

anak untuk berkomunikasi. Kebanyakan anak memulai perkembangan 

bahasanya dari menangis untuk mengekspresikan responnya terhadap 

bermacam-macam stimuli. 
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Montessori (dalam William Crain, 2007:103) mengungkapkan 

bahwa kemahiran bahasa anak-anak banyak dengan konsep pencetakkan/ 

imprinting. Secara bawaan anak bersiap-siap menyerap suara, kata-kata, 

dari lingkungannya. Karena kemahiran bahasa diatur oleh faktor-faktor 

pendewasaan bawaan.  

Terdapat karakteristik bahasa yang menjadikan bahasa sebagai 

bentuk khas komunikasi.  (Nurbiana Dhini , 2009:1.17) Sistematis bahasa 

merupakan suatu cara menggabungkan bunyi-bunyian maupun tulisan 

yang bersifat teratur, standar, dan konsisten. Arbitrari merupakan 

karakteristik bahasa yang terdiri dari hubungan-hubungan antara berbagai 

macam suara dan visual, objek, maupun gagasan.  Sedangkan fleksibel 

merupakan karakteristik yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. 

Kosa kata terus bertambah mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Beragam juga merupakan bentuk khas dari karakteristik dalam 

hal pengucapan, bahasa memiliki berbagai variasi dialek atau cara. 

Perbedaan dialek terjadi dalam pengucapan kosa kata dan sintaks. 

Kompleks yaitu bahwa kemampuan berpikir dan bernalar dipengaruhioleh 

kemampuan menggunakan bahasa yang menjelaskan berbagai konsep, 

ide, maupun hubungan-hubungan yang dapat dimanipulasikan saat 

berpikir dan bernalar.

Kemampuan bahasa dipelajari dan diperoleh anak usia dini secara 

alamiah untuk  beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagai alat 

sosialisasi, bahasa merupakan suatu cara merespon orang lain. 
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Perkembangan bahasa mereka meningkat dalam kuantitas, keluasaan, dan 

kerumitannya. 

Secara bertahap berubah dari melakukan ekspresif suara saja lalu 

berekspresi dengan berkomunikasi, dan hanya berkomunikasi dengan 

menggunakan gerakan dan isyarat untuk menunjukkan kemauannya, 

berkembang menjadi komunikasi melalui ujaran yang tepat dan jelas. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa kemampuan 

perkembangan bahasa anak usia dini sangat pesat pada setiap aspeknya 

hal ini terjadi pada kurun usia 0-6 tahun. Terdapat lima aspek yang 

berpengaruh pada perkembangan anak yaitu meliputi: perkembangan 

fisik, perkembangan intelegensi, perkembangan bahasa, perkembangan 

sosial, perkembangan moral. Dari kelima aspek tersebut perkembangan 

bahasa merupakan perkembangan yang sangat terkait untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. 

Terdapat 3 butir yang perlu dibicarakan, perbedaan antara bahasa 

dan kemampuan berbicara. Bahasa biasanya dipahami sebagai sistem tata 

bahasa yang rumit dan bersifat semantik, sedangkan kemampuan bicara 

terdiri dari ungkapan dalam bentuk kata-kata. Terdapat pula dua 

pertumbuhan bahasa yaitu bahasa pengertian/reseptif (understanding) dan 

pernyataan/ekspresif (producing). Bahasa pengertian (mendengarkan dan 

membaca) sedangkan bahasa ekspresif (bicara dan tulisan) menunjukkan 

ciptaan bahasa yang dikomunikasikan kepada orang lain. Komunikasi diri 

atau bicara dalam hati juga merupakan perkembangan bahasa pada anak. 
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2. Tahap Perkembangan Bahasa Dan Bicara Anak Secara Umum

Perkembangan bahasa tergantung pada kematangan sel korteks, 

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

mengatakan bahwa tahap 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 dari 

menangis, cooing, dan celoteh.

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, bayi pertama kali mendekut kira-kira pada usia 1-2 bulan. 

Mereka umumnya mendekut selama berinteraksi dengan pengasuh. 

Celoteh juga terjadi pertama kali dipertengahan tahun pertama kali dan 

termasuk menggabung-gabungkan kombinasi konsonan-vokal, seperti 

“ba, ba, ba, ba.” Gerakan, dengan gerakan bayi mulai menggunakan 

gerakan seperti menunjuk (pamer), kira-kira pada usia 8-12 bulan. Mereka 

melambaikan tangan “da..da..”, mengangguk untuk mengatakan “ya”, 

menunjuk ke gelas kosong bila ingin minum susu.

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 
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menyusun kalimat tanya dan kalimat negatif, pada usia ini juga anak 

mulai menggunakan dan memahami kalimat-kalimat yang lebih rumit.

Menurut Musfiroh (2008:7) Perkembangan merupakan suatu 

perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang saling berinteraksi seperti biologis, kognitif, dan sosio-

emosional. Bahasa adalah suatu system symbol untuk berkomunikasi yang 

meliputi fonologi (unit suara), morfologi (unit arti), sintaksis (unit bahasa), 

semantik (variasi arti), dan pragmatik (penggunaan bahasa). Dengan 

bahasa anak dapat mengkomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran, 

maupun perasaanya pada orang lain. Perkembangan bahasa juga terbagi 

atas dua periode besar, periode tersebut yaitu  periode Prelinguistik (0-1 

tahun) dan Linguistik (1-5 tahun).

Brown (dalam Santrock, 2002:238) lima tahap perkembangan

bahasa seorang anak berdasarkan panjang rata-rata pengucapan (Mean 

Length of Utterance, MLU). Pada tahap pertama ini, berlangsung sejak 

usia 12-26 bulan, panjang rata-rata pengucapannya 100-200 kosa kata. 

Perbendaharaan kata, utamanya terdiri atas kata benda dan kata kerja, 

dengan sedikit kata sifat dan kata bantu. Kalimat-kalimat khasnya ialah 

“dada mama”, “dada papa”. 

Lebih lanjut Brown (dalam Suntrock, 2002:238) menyatakan bahwa 

pada tahap dua, berlangsung sejak usia 27-30 bulan, panjang rata-rata 

pengucapannya 200-250 kosa kata. Kata-kata terbentuk secara tepat 

contoh kalimatnya ialah “Boneka tidur”, “Mereka cantik”, “Susu habis”. 
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Lalu pada tahap ketiga, berlangsung sejak usia 31-34 bulan, panjang rata-

rata pengucapannya 250-300 kosa kata, mulai muncul pertanyaan-

pertanyaan siapa, dimana, dan apa. Contoh kalimat khasnya yaitu “ibu 

mengambil susu dimana?”. Tahap empat berlangsung sejak usia 35-40 

bulan, panjang rata-ratanya 300-375 kosa kata, suatu kalimat yang terkait 

dengan kalimat lain. Kalimat khasnya “aku kira itu merah”.  Pada tahap 

lima berlangsung sejak usia 41-46 bulan, panjang rata-rata pengucapannya 

375-450 kosa kata. Kalimat-kalimat sederhana dan hubungan-hubungan 

proposisi terkoordinasi. Contoh kalimatnya yaitu, “Aku mau kelinci 

karena lucu”.  

Dhini (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 kosa kata yang 

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

berbentuk kalimat pernyataan, 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. 

Izaty (Depdiknas 2005:61) mengungkapkan bahwa pemahaman 

anak kadang-kadang melampaui kemampuan bicara mereka. Pada usia 4 

tahun, anak-anak meningkatkan kemampuan berbicaranya tentang sesuatu 

yang tidak ada secara fisik, yaitu mereka meningkatkan penguasaan 
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karakteristik bahasa yang dikenal sebagai displacement. Salah satu cara 

displacement yaitu dalam permainan pura-pura.

Ketika anak tumbuh dan berkembang, terjadi peningkatan baik 

dalam hal kuantitas maupun kualitas (keluwesan dan keuletan) produk 

bicaranya. Secara bertahap kemampuan anak meningkat, bermula dari 

mengekspresikan suara saja, hingga mengekspresikan dengan komunikasi. 

Komunikasi anak yang bermula dengan gerakan dan isyarat untuk 

menunjukan keinginanya secara bertahap berkembang menjadi 

komunikasi melalui ujaran yang tepat dan jelas. Hal ini dapat terlihat 

sejak awal perkembangan dimana bayi mengeluarkan ‘ocehan’ yang 

kemudian berkembang menjadi sistem simbol bunyi yang bermakna. 

Tanpa diberikan intruksi formal, anak mengetahui tentang 

fonologi,morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik bahasa.  

Gleason ( Dalam Santrock 2007:353) bahasa ditata dan 

diorganisasikan dengan sangat baik. Organisasi tersebut melibatkan 

system aturan: fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik

Fonologi setiap bahasa dibentuk dari suara-suara dasar. Fonologi 

adalah system suara dari sistem bahasa, termasuk suara-suara yang 

digunakan dan bagaimana suara-suara tersebut di kombinasikan. Dalam 

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

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

mempengruhi makna. 
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Morfologi mengacu pada unit-unit makna yang membentuk formasi 

kata. Morfologi merupakan unit terkecil yang masih memiliki makna yang 

berupa kata (atau bagian kata) yang tidak dapat dipecah lagi menjadi 

bagian bermakna yang lebih kecil. Beberapa kata terdiri dari sebuah 

morfem tunggal. (contohnya kata “help”), sedangkan kata-kata dari dua 

morfem yaitu: “help”+ “er”, dengan morfem “er” berarti “seseorang 

yang” dalam bahasa inggris “helper” berarti (seseorang yang menolong). 

Jadi, tidak semua morfem adalah adalah kata-kata yang berdiri sendiri.

Sintaksis meliputi bagaimana kata-kata di kombinasikan 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.

Samantik 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 

seiring dengan perkembannganya anak menggunakan kata sifat maupun 

kata keterangan. 

Pragmatik merupakan sistem terakhir dari aturan bahasa, pragmatik  

yakni penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks-konteks yang 

berbeda. Sejak anak masih berusia dini, dimana ia menggunakan hanya 

satu kata, anak sudah melibatkan komponen pragmatik agar keinginannya 

tercapai. Ada beragam aturan dalam menggunakan bahasa yang tepat di 
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situasi yang berbeda. Seseorang dapat dikatakan memiliki kompetensi 

berkomunikasi ketika ia telah memahami penggunaan bahasa tersebut 

sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berbicara bukanlah sekedar pengucapan kata atau bunyi, tetapi 

merupakan suatu alat untuk mengekspresikan, menyatakan, 

menyampaikan, atau mengkomunikasikan pikiran, ide, maupun perasaan.  

Berbicara merupakan suatu ketrampilan berbahasa yang berkembang dan 

dipengaruhi oleh ketrampilan menyimak. Berbicara dan menyimak adalah 

kegiatan komunikasi dua arah atau tatap muka yang dilakukan secara 

langsung.

Pada buku perkembangan anak Hurlock (1978:183) berpendapat 

bahwa bicara merupakan keterampilan yang harus di pelajari. 

Perkembangan bicara anak bertujuan untuk menghasilkan bunyi verbal. 

Kemampuan mendengar  dan membuat bunyi-bunyi verbal merupakan hal 

pokok untuk menghasilkan bicara. Kemampuan bicara anak akan 

berkembang melalui pengucapan suku kata yang berbeda-beda yang 

diucapkan secara jelas. Lebih jauh lagi kemampuan berbicara akan 

meningkat ketika anak dapat mengartikan kata-kata baru, menggabungkan 

kata-kata baru, menggabungkan kata-kata baru dan memberikan 

pernyataan dan pertanyaan.

Pada anak usia taman kanak-kanak (4-6 tahun), kemampuan 

berbahasa yang paling umum dan efektif dilakukan adalah kemampuan 

bebicara. Hal ini selaras dengan karakteristik umum kemampuan bahasa 
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anak pada usia tersebut. Karakteristik ini meliputi kemampuan anak untuk 

dapat berbicara dengan baik, melaksanakan tiga perintah lisan secara 

berurutan dengan benar, mendengarkan dan menceritakan kembali cerita 

sederhana dengan urutan yang mudah dipahami, menyebutkan nama, jenis 

kelamin dan umurnya, menggunakan kata sambung seperti dan, karena, 

tetapi, menggunakan kata sambung seperti bagaimana, apa, mengapa, 

kapan, membandingkan dua hal, memehami konsep timbal balik, 

menyusun kalimat, mengucapkan lebih dari tiga kalimat, dan mengenal 

tulisan sederhana.

Belajar berbicara dapat dilakukan anak melalui percakapan. Dengan 

bercakap-cakap, anak akan menemukan pengalaman dan meningkatkan 

pengetahuannya dan mengembangkan bahasanya. Anak membutuhkan 

reinforcement (penguat), reward (hadiah/pujian), stimulasi, dan model 

atau contoh yang baik dari orang dewasa agar kemampuannya dalam 

berbahasa dapat berkembang secara maksimal. Anak yang memiliki 

hambatan bahasa juga dapat di stimulasi untuk memahami bahasa yang 

sederhana.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa awal tahap 

perkembangan bahasa anak dimulai dari celoteh dan vokalisasi sejak anak

dilahirkan. Anak usia dini, khususnya usia 4-5 tahun dapat 

mengembangkan kosakata secara mengagumkan. Pada usia tersebut anak 

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

yang dapat berbentuk kalimat pernyataan, negatif, tanya, dan perintah. 
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Lalu terjadi peningkatan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas 

bicaranya. Secara bertahap kemampuan anak meningkat, bermula dari 

mengekspresikan suara, hingga mengekspresikan dengan komunikasi. 

Anak mengetahui tentang fonologi,morfologi, sintaksis, semantik, dan 

pragmatik bahasa.  

3. Fungsi Kemampuan Bahasa Pada Anak 

Dalam membahas fungsi bahasa bagi anak Taman Kanak-kanak 

dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Terutama ditujukan pada 

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

telah memberikan penjabaran fungsi bahasa bagi anak.

Terdapat beberapa fungsi bahasa menurut Halliday (dalam 

Moeslichatoen 2004: 95) yaitu bahasa sebagai alat yang dapat memuaskan 

kebutuhan anak untuk menyatakan keinginannya. Hal ini biasanya 

dinyatakan dengan “saya ingin”. Bahasa juga 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 sendiri. Anak menyatakan 

pandangannya, perasaannya, dan sikapnya yang unik serta melalui bahasa 

anak dalam membangun jati diri anak. 

Lebih lanjut Halliday (dalam Moeslichatoen, 2004: 95) 

mengatakan bahwa bahasa berfungsi heuristic, anak dapat membedakan 

dirinya dengan lingkungan, anak menggunakan bahasa yang dikuasainya 

untuk memiliki dan memahami lingkungan. Bahasa juga berfungsi 
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sebagai imajinatif. Dengan bahasa anak dapat menghindarkan diri dari 

kenyataan dan memasuki alam semesta yang dibangunnya sendiri. Bahasa 

mempunyai fungsi membiarkan diri untuk berpura-pura atau berfungsi 

puitis. Informatif  juga merupakan fungsi bahasa, anak dapat 

mengkomunikasikan informasi baru kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa. 

Menurut Larry L. Barker (dalam Deddy Mulyana, 2005: 17) 

bahasa mempunyai tiga fungsi, fungsi yang pertama yaitu penamaan atau 

penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, tindakan, atau 

orang dengan menyebut namanya 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 menjadi pribadi dalam kelompok.  

Menurut Gardner ( dalam Susanto 2011: 81) mengatakan bahwa 

fungsi bahasa yaitu untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan 

kemampuan dasar anak serta mengembangkan ekspresi, perasaan, 

imajinasi, dan pikiran. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disumpulkan bahwa kemampuan 

berbahasa pada anak yaitu: sebagai alat komunikasi dengan lingkungan, 
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sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, sebagai 

alat untuk mengembangkan ekspresi anak, dan sebagai alat menyatakan 

perasaan atau pikiran kepada orang lain.

B. Metode Eksplorasi Dengan Kegiatan Bermain Apotik Hidup 

1. Metode Eksplorasi Di Taman Kanak-Kanak

Prinsip belajar pada pendidikan anak di Taman Kanak-Kanak (TK) 

adalah belajar melalui bermain dan bermain seraya belajar. Situasi ini 

berbeda sekali dengan belajar di jenjang sekolah lainnnya seperti Sekolah 

Dasar (SD). Perbedaan tersebut sudah sangat kelihatan dari mulai penataan 

sekolah dan halamannya, penataan kelas hingga kegiatan belajarnya.  

Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan, metode dipilih 

berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih dan diterapkan. Metode 

merupakan cara, yang dalam bekerjanya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan kegiatan. 

Setiap pengajar akan menggunakan metode sesuai gaya 

melaksanakan kegiatan, namun yang harus diingat taman kanak-kanak 

mempunyai cara yang khas. Salah satunya melalui metode eksplorasi. 

Mayke (2005: 59) metode eksplorasi merupakan suatu kegiatan permainan 

yang dilakukan dengan cara menjelajahi atau mengunjungi suatu tempat 

atau lingkungan untuk mempelajari sesuatu. Kegiatan eksplorasi bagi anak 

usia dini merupakan suatu upaya belajar mengelaborasi dan menggunakan 

kemampuan analisis sederhana dalam mengenal suatu objek. Anak dilatih 
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untuk mengamati benda dengan seksama, memperhatikan setiap bagian 

dari objek tertentu serta mengenal cara hidup dan cara kerja objek tersebut. 

Rachmawati, dkk (2005:64) mengemukakan bahwa kegiatan 

eksplorasi merupakan suatu penjelajahan lapangan dengan tujuan 

memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber-sumber alam 

yang yang terdapat ditempat itu. Eksplorasi dapat dikatakan kegitan 

memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari situasi yang baru. Dengan 

belajar melalui alam sekitar anak dapat mengenal berbagai makhluk, 

warna, bentuk, bau, rasa, bunyi dan ukuran melalui alam. Anak dapat 

meniru dan membuat duplikasi alam sesuai imajinasi dan kemampuannya.  

Nichols (dalam Yudha, Dkk 2005: 28) menguraikan bahwa 

pembelajaran eksplorasi merupakan strategi mengajar yang lebih 

memfokuskan pada siswa. Dalam strategi mengajar eksplorasi ini tugas 

gerak dirancang untuk memungkinkan anak bergerak secara bebas seperti 

yang mereka inginkan, dalam batas keamanan yang selalu terjaga. Strategi 

mengajar ini mampu mengeksplorasi gerak dengan cara yang lebih umum 

engan sedikit sekali arahan dari guru. Strategi ini dapat digunakan untuk 

memperkenalkan konsep, ide-ide, dan respon dari anak mengenai materi 

yang guru berikan selama proses pembelajaran.

Metode eksplorasi dapat memungkinkan untuk memberikan anak 

peluang bekerja mandiri dan menggali kemampuannya sendiri. Selain itu 

juga kegiatan eksplorasi juga dapat menghasilkan sikap percaya diri yang 

lebih besar pada diri anak. Anak dapat belajar melalui eksplorasi 
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lingkungan alami. Melalui pengujian diri, objek, tempat, dan kejadian. 

Anak dapat mengkontruksi pengetahuannya melalui informasi yang 

didapatinya. Taylor (dalam Yuda, Dkk 2005:29) menagatakan bahwa 

aktifitas eksplorasi memungkinkan anak TK untuk melakukan percobaan 

terhadap perilaku dirinya dan mengambil keputusan mengenai apa yang 

dilakukan, bagaimana ini dilakukan, dan kapan dilakukannya. Apabila 

tidak ada jawaban yang pasti anak secara kreatif akan melakukan aktifitas 

yang menarik.      

Pengajar mengembangkan kemampuan bahasa anak dengan 

menggunakan metode yang dapat meningkatkan perkembangan 

kemampuan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Pengajar 

menerapkan pembelajaran eksplorasi pada anak TK, anak menggunakan 

bahasa untuk memahami, menembangkan, dan mengkomunikasikan 

gagasan dan informasi serta untuk berkomunikasi dengan orang lain, 

memberi kesempatan anak memperoleh pengalaman yang luas pada 

kegiatan di luar kelas. Anak juga mempunyai dorongan yang  kuat untuk 

menguji dan mencoba kemampuan dan ketermpilannya terhadap sesuatu. 

Kegiatan menguji dan mencoba ini tidak hanya memberikan kesenangan 

bagi anak melainkan juga memberi pemahaman yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa melalui 

kegiatan eksplorasi anak dapat memiliki wawasan informasi yang lebih 

luas dan nyata, menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih mendalam, dan 

memperjelas pengetahuan yang telah dimilikinya. Melalui penjelajahan 
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alam sekitar, anak dapat mengenal berbagai makhluk, warna, bentuk, bau, 

rasa, bunyi atau ukuran. Melalui alam anak juga dapat membuat peniruan 

alam sesuai imajinasi dan kemampuannya. Sehingga hal tersebut dapat 

meningkatkan kemampuan bahasa pada anak.

  2. Bermain Untuk Anak Usia Dini

Bermain merupakan kebutuhan manusia sepanjang rentang 

kehidupan. Menurut para ahli, bermain memiliki fungsi yang sangat 

penting. Bermain bukan hanya menjadi kesenangan tetapi juga sesuatu 

kebutuhan yang mau tidak mau harus terpenuhi. Menurut Conny R. 

Semiawan (dalam Musfiroh,2005: 1) jika bermain tidak terpenuhi ada satu 

perkembangan yang berfungsi kurang baik yang akan terlihat kelak jika si 

anak sudah menginjak dewasa. 

Hurlock (1978: 320) mengatakan bahwa bermain pada garis besar 

dapat dibagi dalam dua kategori aktif dan pasif. Bermain aktif  merupakan 

kesenangan yang timbul dari diri sendiri atau individu. Sedangkan bermain 

pasif yaitu bermain atas kesenangan diperoleh dari kegiatan orang lain. 

Bermain merupakan wahana yang memungkinkan anak-anak 

berkembang optimal. Catron dan Allen (dalam 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. 
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Lebih lanjut Soemiarti (2003: 102) mengatakan bahwa bermain 

dalam tatanan sekolah dapat digambarkan sebagai suatu rentang rangkaian 

kesatuan yang berujung pada bermain bebas, bermain dengan bimbingan, 

dan berakhir pada bermain dengan diarahkan. 

Hurlock (dalam Musfiroh,2005:2) mengatakan bahwa Kegiatan 

bermain juga dapat diartikan, sebagai kegiatan yang dilakukan demi 

kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan tersebut 

dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar. 

Sedangkan Suyanto (2005:119) mengungkapkan fungsi bermain 

bagi anak usia dini yaitu bermain merupakan faktor penting dalam 

kegiatan pembelajaran. Bermain harus menjadi jiwa dari setiap kegiatan 

pembelajaran anak usia dini. 

Bermain bagi anak berkaitan dengan peristiwa, situasi, interaksi, 

dan aksi. Bermian mengacu pada 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. Bagi anak-anak bermain adalah aktivitas yang 

dilakukan karena ingin, bukan karena harus memenuhi tujuan atau 

keinginan orang lain. Bermain tidak memerlukan konsentrasi penuh, tidak 

memerlukan pemikiran yang rumit.

Sementara bagi guru, suatu kegiatan dapat dikatakan bermain 

apabila mengandung unsur eksplorasi, eksperimentasi, dan penemuan. 

Para pendidik, terutama di TK dan di SD awal, memiliki masalah yang 
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sama yakni bagaimana membuat membaca, menulis, berhitung, 

menggambar memenuhi kriteria bermian anak. Bagaimana menyajikan 

pembelajaran yang besifat sukarela, tanpa evaluasi benar-salah, 

memungkinkan aktivitas fisik. Hal ini perlu diciptakan permainan yang 

bermuatan akademis tetapi tetap memenuhi kriteria bermain dalam 

persepsi anak. 

Beberapa ahli peneliti memberi batasan arti bermain dengan 

memisahkan aspek aspek tingkah laku yang berbeda dalam bermain. 

Dikemukakan sedikitnya lima kriteria dalam bermain. 

Dworetzky (dalam Moeslichatoen,2004:31) yang pertama, dengan 

melalui motivasi intrinsik, tingkah laku bermain dimotivasi dari dalam diri 

anak, karena itu dilakukan dengan kegiatan itu sendiri dan bukan karena 

adanya tuntutan masyarakat atau fungsi-fungsi tubuh. Selanjutnya yang 

kedua pengaruh positif, tingkah laku itu menyenangkan atau 

menggembirakan untuk dilakukan. Ketiga yaitu bukan dikerjakan sambil 

lalu, tingkah laku itu bukan dilakukan sambil lalu, karena itu tidak 

mengikuti pola atau urutan yang sebenarnya, melainkan lebih bersifat 

pura-pura. Keempat yaitu cara/tujuan, cara bermain lebih diutamakan 

daripada tujuannya. Anak lebih tertarik pada tingkah laku itu sendiri dari 

pada keluaran yang dihasilkan. Lalu yang terakhir kelenturan ditunjukkan 

baik dalam bentuk maupun dalam hubungan serta berlaku dalam setiap 

situasi.
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Batasan yang diberikan tentang pengertian bermain, bermain 

membawa harapan dan antisipasi tentang dunia yang memberikan 

kegembiraan, dan memungkinkan anak berkhayal seperti sesuatu atau 

seseorang, suatu dunia yang dipersiapkan untuk berpetualang dan 

mengadakan telaah dunia anak-anak. Gordon & browne (dalam 

Moeslichatoen,2004:32) mengemukakan bahwa “melalui bermain anak 

belajar mengendalikan diri sendiri, memahami kehidupan, memahami 

dunianya”. Jadi bermain merupakan cermin perkembangan anak. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bermain untuk 

anak usia dini 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. jika bermain tidak terpenuhi ada satu perkembangan 

yang berfungsi kurang baik yang akan terlihat kelak jika si anak sudah 

menginjak dewasa. 

3.  Kegiatan Bermain Apotek Hidup 

Kegiatan pembelajaran yang hanya dilakukan dikelas secara terus 

menerus akan membuat anak sangat merasa bosan dan anak tidak dapat 

bereksplorasi dan bereksperimen. Potensi seorang anak akan berkembang 

melalui pengalaman atau rangsangan yang diterimanya. Melalui kegiatan 

bermain apotik hidup anak dapat mengalami sendiri proses belajar yang 

bertautan dengan alam sekitar. Anak diberikan kebebasan untuk 
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mengembangkan imajinasinya sendiri secara kreatif. Dengan bermain dan 

belajar diluar kelas atau di alam sikitar maka kegiatan yang dilakukan oleh 

anak akan tidak terasa menjemukan sehingga anak dapat menemukan dan 

mengkontruksi sendiri pengetahuan dan pemahamanya tentang apotik 

hidup. Berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya ini anak dapat 

melakukan kegiatan belajar secara menyenangkan. Adapun kegiatan 

pembelajarannya.

Suyadi (2009:158) dalam bukunya mengemukakan bermain apotek 

hidup adalah jenis permainan edukatif yang menggunakan bahan dari 

berbagai tanaman obat-obatan. Beberapa jenis tanaman obat tersebut 

adalah: jahe, lengkuas, sirih, kunyit, dan kencur. Permainan yang dapat 

mendukung terciptanya rangsangan pada anak dalam berbahasa antara lain 

alat peraga berupa gambar yang terdapat pada buku atau poster, 

mendengarkan lagu atau nyanyian, menonton film atau mendengarkan 

suara kaset, membaca cerita (story reading/story telling) ataupun 

mendongeng, dan kegiatan outbond. Semua aktivitas yang dapat 

merangsang kemampuan anak dalam berbahasa dapat diciptakan sendiri 

oleh pendidik. 

Pendidik dapat berimprovisasi dan mengembangkan sendiri dengan 

cara menerapkannya kepada anak sesuai dengan kondisi dan 

lingkungannya. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan sebagai 

berikut, bermian-main dikebun, bernyanyi lagu yang bertemakan kebun, 
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cakap-cakap dan bercerita tentang kebun, mengklasifikasikan tanaman, 

mengenali dan membedakan warna bunga dan daun

Sutrisno, & Soedarto(2005:89) melalui bermain di kebun anak dapat 

mengalami sendiri proses belajar yang bertautan dengan alam sekitar. Guru 

memberikan arahan dan memberi kesempatan kepada anak untuk 

mengeksplorasi dan mengamati lingkungan sekitar dengan caranya sendiri. 

Anak juga diberi kebebasan untuk mengembangkan imajinasinya sendiri 

secara kreatif yang pada gilirannya dapat dijadikan sarana untuk belajar 

sambil bermain. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bermain apotek 

hidup merupakan jenis permainan edukatif yang menggunakan bahan dari 

berbagai tanaman obat-obatan. Beberapa jenis tanaman obat tersebut 

adalah: jahe, lengkuas, sirih, kunyit, kencur,dll. Permainan yang dapat 

mendukung terciptanya rangsangan pada anak dalam berbahasa antara lain 

dengan beberapa kegiatan yang langsung dilakukan dikebun atau kegiatan 

outbond. Semua aktivitas yang dapat merangsang kemampuan anak dalam 

berbahasa dapat diciptakan sendiri oleh pendidik. 

Adapun beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak seperti: Permainan 

”Pilih Satu Benda”, dilakukan dengan membagi anak dalam beberapa 

kelompok. Tiap kelompok mendapatkan 10 macam benda. Kemudian anak 

diminta untuk memilih 5 dari 10 benda tersebut. Anak dapat memilah 
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benda-benda yang sudah di siapkan. Setelah memilih 5 dari 10 benda 

tersebut, anak diminta untuk memilih kembali 3 dari 5 benda tadi,dan pada  

akhirnya anak diminta memilih 1 benda saja. Kemudian setiap kelompok 

diminta berbicara untuk memberikan alasan mengapa mereka memilih 

benda tersebut. Tujuan permainan tersebut adalah melatih ketrampilan 

berbicara.

Permainan “Menebak bau pada benda”, anak terlebih dahulu 

diperkenalkan nama-nama tanaman apotik hidup,mintalah anak untuk 

memegang dan mencium bau tanaman tersebut, setelah itu mata anak 

ditutup tidak boleh dibuka. Kemudian setiap anak bergantian harus 

menyebutkan bau benda yang di pegangnya. Tujuannya adalah untuk 

melatih menyabutkan kata dengan sederhana tentang nama tanaman apotek 

hidup. 

Adapun permainan ”mengenal kata”, dilakukan dengan 

memposisikan anak duduk dalam sebuah lingkaran lalu memberikan 

mereka potongan kertas bertuliskan nama-nama tanaman apotek hidup 

(jahe kunyit,dsb). Kemudian guru menyebutkan tulisan itu, misalnya 

”kunyit”, maka anak yang membawa tulisan kunyit berdiri sambil 

menunjukkan kertas yang bertuliskan kunyit. Ketika guru mengucapkan 

”jahe”, maka anak yang membawa tulisan jahe berdiri sambil menunjukkan 

kertas yang bertuliskan jahe, dan ketika guru menyebutkan ”tanaman obat”, 

maka semua anak baik yang memegang tulisan  jahe, kunyit, dsb  berdiri 

berdekatan. Tujuan permainan ini adalah mengenalkan tulisan,membaca, 
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melatih knsentrasi anak. Selanjutnya permainan ”Memancing Kata” yang 

dapat mengembangkan kemampuan bahasa pada anak: Anak memancing 

kartu kata. Kata yang didapat anak kemudian dituliskan dalam secarik 

kertas. Tujuan : mengenalkan anak pada huruf-huruf, melatih anak untuk 

menulis kata

C. Kriteria Keberhasilan

1. Pedoman Penilaian

Menurut Departemen Agama RI (2004: 50) penilaian merupakan 

usaha mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara 

sistematis, berkala, berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil dari 

pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui 

kegiatan kegiatan pembelajaran. Cara pencatatan hasil penilaian harian 

dilaksanakan sebagai berikut : 

o : Untuk anak yang perilakunya belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan.

√ : 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.

Proedur penilaian harian menurut pedoman penilaian Kemendiknas 

Dirjen Mandas dan menengah Direktorat Pembinaan TK (2010) catatan 
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hasil penilaian harian perkembangan anak dicantumkan pada kolom pada 

penilaian di RKH, sebagai berikut : 

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 

seperti yang diharapkan RKH mendapatkan tanda tiga bintang   

Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator 

seperti yang diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda empat bintang 

Lebih lanjut menurut Depdiknas (2004: 6) cara penilaian hasil 

penilaian harian dilaksanakan sebagai berikut: 

o : Dapat digunakan juga untuk menunjukkan bahwa anak 

melakukan/ menyelesaikan tugas selalu dengan bantuan guru.

 : dapat digunakan juga untuk menunjukkan bahwa anak mampu 

melakukan/ menyelesaikan tanpa bantuan guru.

√ : Artinya kemampuan anak cukup.

Dari beberapa pendapat prosedur penilaian diatas peneliti 

menggunakan penilaian Kemendiknas Dirjen Mandas dan menengah 

Direktorat Pembinaan TK (2010) yaitu menggunakan pedoman penilaian 

sebagai berikut:
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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 

seperti yang diharapkan RKH mendapatkan tanda tiga bintang   

Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator 

seperti yang diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda empat bintang 

2. Indikator Keberhasilan

Pengembangan metode eksplorasi bermain apotik hidup di Taman 

Kanak-kanak bertujuan mengembangkan kemampuan berbahasa anak 

dalam berbahasa, menyusun kalimat sederhana, menjawab pertanyaan 

dengan kalimat kompleks, dan dapat memecahkan masalah dengan 

berdialog. Dengan menggunakan metode eksplorasi dengan bermain 

apotik hidup anak dapat melaksanakan kegiatan yang dapat menambah 

perbendaharaan kata untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. 

Menurut Depdiknas 2002 yang termasuk pengembangan bahasa 

bagi Taman Kanak-kanak adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan 

No
Indikator Yang Diharapkan

( Kemampuan Berbahasa)

1. Anak berbicara lancar dengan menggunakan kosa kata (lebih 
dari 5 kata) secara sederhana.

2. Anak mampu menggunakan dan dapat menjawab pertanyaan 
(apa, mengapa, dimana, berapa dan bagaimana) secara 
sederhana.

3. Anak dapat mengerti dan melaksanakan lebih dari 2-3 perintah 
secara sederhana

4. Anak mampu menceritakan pengalaman atau kejadian yang 
telah dilakukan dengan kalimat sederhana.

5. Menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihatnya.

Dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

Anak mampu berbicara lancar dengan menggunakan lebih dari 

lima kosakata secara sederhana. Contohnya sebagai berikut:  

“Bu guru ini namanya kunyit ya? Kalau kunyit boleh dimakan tidak bu?”

Adapun contoh yang lainnya, dengan anak yang berbeda.

“Bu guru kencur bisa berguna untuk obat sakit perut ya bu?”

Anak mampu menggunakan dan dapat menjawab pertanyaan (apa, 

mengapa, dimana, berapa dan bagaimana) secara sederhana.

Guru : anak-anak siapa yang tahu kegunaan daun dadap? 

Beberapa anak menjawab, daun dadap berguna untuk menurunkan panas 

dan demam.  
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Anak dapat mengerti dan melaksanakan lebih dari 2-3 perintah 

secara sederhana.

Guru memberikan perintah kepada  anak untuk menumbuk kunyit yang 

sudah disediakan, dan anak mampu melaksanakan dengan baik.

Ketika guru memberikan perintah kepada anak untuk mencangkul tanah, 

dan menanam beberapa tanaman apotek hidup yang sudah tersedia, anak 

mampu melaksanakan dengan tertib dan baik.

Anak mampu menceritakan pengalaman atau kejadian yang telah 

dilakukan dengan kalimat sederhana. 

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, anak diberikan kesempatan untuk 

menceritakan kembali pengalaman serta kegiatan yang telah dilakukan. 

Beberapa anak antusias untuk bercerita contohnya, tadi aku bermain 

dikebun bersama ibu guru dan teman-teman untuk menanam tanaman 

apotek hidup, dan aku mengetahui bermacam-macam tanaman apotek 

hidup.

Menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihatnya

Guru bertanya, tadi dikebun kita bermain apa saja ya? 

Beberapa anak menjawab, tadi kita menanam tanaman apotek hidup, dan 

mencangkul tanah, anak juga mampu menyebutkan tentang macam-

macam tanaman apotek hidup.
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D. Kerangka Berfikir

Ganeshi (dalam susanto 2011: 74) mengungkapkan bahwa bahasa anak 

tidak dimulai dari kata ke huruf lalu pengalaman, tetapi dari pengalaman atau 

perbuatan ke huruf baru ke kata. Vygotsky (dalam Susanto 2011: 75) bahasa 

dan pikiran anak berbeda, secara perlahan tahap perkembangan mentalnya, 

bahasa dan pikirannya menyatu sehingga bahasa merupakan ungkapan dari 

pikiran. Anak secara alami belajar tentang bahasa melalui interaksi dengan 

orang lain untuk berkomunikasi. Dengan menggunakan metode eksplorasi 

dengan bermain apotek hidup dapat meningkatkan kemampuan bahasa pada 

anak karena dengan menggunakan metode ini anak dapat bermain dan praktek 

langsung. 

Bermain merupakan wahana yang memungkinkan anak-anak 

berkembang optimal. Catron dan Allen (dalam 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. 

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 percakapan, aktif 

bertanya, melakukan tanya jawab, dan mampu bercerita secara sederhana. 

Dari hal tersebut peneliti melakukan observasi sebelum melakukan 

penelitian pada kondisi awal pembelajaran di TK tersebut masih menonton 

Upaya Meningkatkan Kemampuan Bahasa..., Wiji Lestari Ciptaningsih, FKIP UMP, 2012



38

dan terkesan membosankan. Pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas 

sehingga anak terlihat bosan, diketahui ketika anak diberikan pembelajaran 

banyak anak yang tidak mengerjakan dan tidak memperhatikan pembelajaran

yang berlangsung hanya menggunakan portofolio. Sehingga kemampuan 

dalam berbahasa ataupun dalam mengembangkan kosakatanya sangat kurang, 

tidak ada interaksi antara guru dan anak, karena terlihat anak tidak 

memperhatikan guru. 

Setelah peneliti melakukan observasi, peneliti melakukan penelitian 

yang dimulai dengan siklus I. dalam penelitian media yaitu menggunakan 

metode eksplorasi dengan bermain apotek hidup. Anak terlihat mau mengikuti 

pembelajaran yang diberikan oleh peneliti. Pembelajaran yang diawali pada 

siklus I banyak peningkatan yang terlihat minat meningkat untuk mengikuti 

pembelajaran yang diberikan peneliti. Pada siklus pertama ini peningkatan 

berbahasa anak meningkat tetapi belum maksimal, anak terlihat senang 

dengan pembelajaran yang diberikan peneliti yaitu menggunakan metode 

eksporasi dengan bermain apotek hidup yang tujuannya untuk 

mengembangkan kemampuan bahasa pada anak. 

Setelah siklus pertama dilakukan dengan 3x pertemuan, karena hasilnya 

belum maksimal peneliti mengulang kembali penelitian tersebut dengan 

menggunakan siklus 2 yang dilakukan dengan 3x pertemuan. Guru 

menggunakan media yang sama. Pada pemakaian media tersebut anak terlihat 

banyak peningkatan sehingga ketuntasan dan hasil belajar meningkat. Dari 

pembelajaran tersebut peningkatan bahasa pada anak meningkat maksimal dan 

optimal sehingga penelitian dinyatakan berhasil. 
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Untuk mempermudah pemahaman kegiatan ini, maka dibuat 

karangka berfikir sebagai berikut: 

Kondisi 
Awal

Metode pembelajaran yang 
digunakan oleh pendidik 
kurang menarik, sehingga 
anak merasa bosan
Kemampuan anak dalam 
berbahasa kurang 
berkembang

Pembelajaran 
berbahasa di TK 
Pertiwi I 
Kedarpan kurang 
menarik

Guru menggunakan 
permainan apotek 
hidup untuk 
mengembangkan 
kemampuan 
berbahasa anak

1. Minat anak sedikit 
meningkat pada kegiatan 
bermain apotek hidup

2. Kemampuan berbahasa 
anak meningkat tetapi 
belum maksimal 

3. Pembelajaran 
menyenangkan/tidak 
monoton

1. Anak tertarik dalam 
proses pelaksanaan 
pembelajaran sehingga 
hasil belajar dan 
ketuntasan belajar 
meningkat.

2. Kemampuan berbahasa 
anak meningkat 
maksimal

3. Pembelajarannya tidak 
monoton

Siklus I

1. Guru membentuk 
kelompok pada 
kegiatan di luar kelas 

2. Menggunakan beberapa 
media permainan yang 
menarik dalam  
kegiatan bermain 
apotek hidup

Terjadi peningkatan yang 
optimal dalam 
kemampuan berbahasa 
anak dan  penelitian 
berhasil

Siklus II

1. Guru membentuk 
kelomopok pada 
kegiatan di luar 
kelas

2. Menggunakan 
beberapa media 
permainan yang 
menarik dan 
menyenangkan 
dalam kegiatan 
bermain apotek 
hidup.

Gambar 2.2 Bagan Kerangka 
Berpikir
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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, yaitu 

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

(observation), dan refleksi (reflection). Subyek penelitian adalah anak 

kelompok B di TK Pertiwi 1 Desa Kedarpan. Metode pengumpulan data 

diperoleh melalui lembar observasi aktivitas anak selama proses 

pembelajaran dan dokumentasi berupa foto selama pembelajaran.

E. Hipotesis Tindakan

Hipotesis dalam penelitian ini adalah  metode eksplorasi dengan 

bermain apotek hidup dapat meningkatkan kemampuan bahasa pada anak 

kelompok B TK Pertiwi 1 Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten 

Purbalingga Tahun Ajaran 2012.
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