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ABSTRACT 

MAR'ATUS SALAMAH, 19204030039. The Effectiveness of 

Assignment Methods and Questions and Answers Methods on Language 

Development of ABA Karang Kalasan Kindergarten Children in the Pandemic 

Period. 

The focus of the study in this research was motivated by the Covid-19 

which led to the emergence of new habits and limited interaction with other 

people. Interaction is the most influential activity for children's language 

development so that if children are always involved in activities that can improve 

their language skills, the vocabulary possessed by children will increase and 

children can express themselves with the surrounding environment. Therefore, it 

is important to provide the right stimulus from an early age, so that children's 

language skills can grow and develop according to the stages of language 

development. 

In this study, the type of research used is descriptive evaluative research, 

with a qualitative approach. The subjects of this study were children aged 5-6 

years in TK ABA Karang Kalasan consisting of 15 children, and as a 

triangulation, this study utilized information from the Principal of TK ABA 

Karang Kalasan Yogyakarta, class B teachers, and accompanying teachers (grade 

A teachers). This study uses semistructured interviews (in-dept interview), 

observation, and documentation. Data analysis used the Milles and Huberman 

interaction model (data reduction, data presentation, conclusion drawing). The 

data validity technique uses source and technique triangulation. 

The results showed: 1) Students were able to do all the tasks that the 

teacher gave well. 2) Students can answer questions that the teacher gives related 

to learning materials. 3) Students dare to express what they feel and want. 4) 

Students dare to express their opinions to others. 5) Students can understand well 

the learning material and increase the vocabulary that children master. 6) Students 

can write their names without the help of others. 8) Students can read simple 

words and sentences without the help of teachers or parents. Based on the results 

of the assessment of children's language development, it was found that all 

children aged 5-6 years in Kindergarten ABA Karang Kalasan obtained very 

satisfactory results, 10 children succeeded in obtaining language development 

achievement scores by obtaining BSB results (Excellent Development) and 5 

children who obtaining the achievement value of language development by 

obtaining BSH results (Developing According to Expectations), which means that 

the assignment method and question and answer method are effective to be used 

as a stimulus for children's language development during the pandemic. 

 

 

Keywords: Language Development, Assignment Method, Question and Answer 

Method 
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ABSTRAK 

MAR’ATUS SALAMAH. 19204030039. Efektivitas Metode Pemberian 

Tugas Dan Metode Tanya Jawab Pada Perkembangan Bahasa Anak TK ABA 

Karang Kalasan Di Masa Pandemi. 

Fokus kajian pada penelitian ini dilatar belakangi akibat adanya covid-19 

yang menyebabkan munculnya kebiasaan baru dan terbatasnya interaksi dengan 

orang lain. Interaksi merupakan aktivitas yang paling berpengaruh bagi 

perkembangan bahasa anak, sehingga apabila anak selalu dilibatkan pada aktivitas 

yang dapat meningkatkan kemampuan bahasanya maka kosakata yang dimiliki 

oleh anak akan bertambah dan anak mampu mengekspresikan diri dengan 

lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu pemberian stimulus yang tepat penting 

dilakukan sejak dini, agar kemampuan bahasa anak dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan bahasanya.  

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif evaluatif, dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 

anak usia 5-6 tahun di TK ABA Karang Kalasan yang terdiri dari 15 orang anak, 

dan sebagai triangulasi penelitian ini memanfaatkan informasi dari Kepala 

Sekolah TK ABA Karang Kalasan Yogyakarta, guru kelas B, dan guru 

pendamping (guru kelas A). Penelitian ini menggunakan metode wawancara 

semitruktur (in-dept interview), observasi, dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan model interaksi Milles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan). Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 

dan teknik.  

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Anak didik mampu mengerjakan semua 

tugas yang guru berikan dengan baik. 2) Anak didik mampu menjawab pertanyaan 

yang guru berikan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 3) Anak didik 

mempunyai keberanian untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan 

mereka inginkan. 4) Anak didik mempunyai keberanian untuk mengutarakan 

pendapatnya kepada orang lain.  5) Anak didik sudah mampu memahami dengan 

baik materi pembelajaran dan meningkatnya kosakata yang anak kuasai. 6) Anak 

didik mampu menuliskan namanya tanpa bantuan orang lain. 7) Anak didik 

mampu membaca kata dan kalimat sederhana tanpa bantuan guru ataupun orang 

tua. Berdasarkan dari hasil penilaian perkembangan bahasa anak diperoleh bahwa 

seluruh anak usia 5-6 tahun di TK ABA Karang Kalasan memperoleh hasil yang 

sangat memuaskan, terdapat 10 anak yang berhasil memperoleh nilai capaian 

perkembangan bahasa dengan memperoleh hasil BSB (Berkembang Sangat Baik) 

dan 5 anak yang memperoleh nilai capaian perkembangan bahasa dengan 

memperoleh hasil BSH (Berkembang Sesuai Harapan), yang artinya metode 

pemberian tugas dan metode tanya jawab efektif untuk digunakan sebagai 

stimulus perkembangan bahasa anak di masa pandemi.  

 

 

Kata Kunci: Perkembangan Bahasa, Metode Pemberian Tugas, Metode Tanya 

Jawab 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Sumiyati (dalam Supriyati, dkk.), Pendidikan yang diberikan 

sejak dini nantinya akan membuat anak usia dini mempunyai kesiapan untuk 

melanjutkan kepada pendidikan jenjang selanjutnya, sebelum mereka terjun 

dan beradaptasi langsung dengan lingkungan sekitarnya1. Menurut Piaget 

(dalam Mutia dan Nai’mah), menyimpulkan bahwa proses tumbuh kembang 

setiap anak berbeda tergantung pada faktor genetik, tingkatan usianya, 

kesiapan mentalnya, kesempatan pemberian stimulusnya dan kondisi 

lingkungannya2. 

Berdasarkan Permendikbud No.137 Tahun 2014 yang menjelaskan 

mengenai standar nasional pendidikan anak usia dini (dalam Kharida 

Shaleha), Keahlian bahasa pada usia dini meliputi; menguasai bahasa serta 

mengatakan bahasa serta keaksaraan. Pada tingkatan pencapaian dalam 

menguasai bahasa adalah paham sebagian perintah secara tepat, mengulang 

kalimat sederhana, dan menguasai ketentuan dalam suatu game atau 

permainan. Tingkatan pencapaian dalam bahasa diantaranya adalah 

menanggapi persoalan secara komunikatif, menyebutkan benda-benda yang 

mempunyai kesamaan bunyi, berkomunikasi menggunakan lisan, merangkai 

sebuah kalimat sederhana yang terstruktur, mempunyai lebih banyak kosakata 

untuk melanjutkan sebagian pengetahuan kepada orang lain. Tingkatan 

pencapaian pada keaksaraan diantaranya adalah menyebutkan beberapa 

simbol huruf yang telah diketahuinya, memahami huruf dari benda yang 

dilihatnya, dan lain sebagainya3. 

 
1 Supriyati dkk., ‘Peningkatan Kemampuan Berbahasa Anak MelaluiPermainan 

Tebak Nama’, dalam GOLDEN AGE: Jrnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini,  

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Vol. 3 No. 2, Juni 2018, hlm. 131–40. 
2 Mutia dan Na’imah, ‘Peran Keluarga Dalam Konsep Psikologi Perkembangan 

Anak Usia Dini’, dalam Aulad : Journal on Early Childhood: Journal on Early Childhood, 

Vol. 1 No. 3, April 2020, hlm. 20–28. 
3 Kharida Shaleha, ‘Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pendekatan Saintifik Untuk 

Meningkatkan Perkembangan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun Di Ra Al-Mahabbbah 

Batangkuis’, dalam Tesis, Program Studi Pendidikan Dasar, September 2020,  hlm. 3. 
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Pada Permendikbud No. 137 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai 

ruang lingkup perkembangan bahasa (dalam Aulia dan Dimyati) yaitu; (a) 

Paham bahasa reseptif yang artinya kemampuan dalam memahami dan 

mengerti sebuah kisah, aturan, dan menghargai buku yang dibaca. (b) 

memahami bahasa ekspresif artinya kemampuan dalam menunjukkan 

ekspresi yang melibatkan kegiatan bertanya serta menjawab dengan baik, dan 

mampu mengekspresikan perasaan serta mengungkapkan sebuah ide. (c) 

keaksaran mampu meniru sebuah tulisan, memahami kata, dan bunyi huruf. 

Kurniati mengemukakan, Bahasa merupakan segala wujud 

komunikasi yang digambarkan sesuai dengan pikiran dan juga perasaan yang 

dirasakan oleh seseorang dan membagikannya kepada orang lain4. Menurut 

Yasbiati, Bahasa ialah sebuah media berkomunikasi dengan orang lain, dan 

tanpa bantuan bahasa maka akan membuat seseorang merasa kesulitan untuk 

berkomunikasi. Komunikasi mempunyai peranan yang penting pada tumbuh 

kembang anak, karena apabila anak sering melakukan komunikasi maka 

semakin banyak kosakata yang akan anak kuasai, komunikasi nantinya akan 

mejadi penghubung antara orang tua dan anak5. Oleh karena itu aspek 

perkembangan bahasa ini dijadikan sebagai fokus dasar dari kegiatan 

pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga PAUD6.  

Menurut ahli Suhartono anak mampu mendengar dan berbicara sesuai 

dengan bunyi yang mereka dengarkan, peran bahasa merupakan salah satu 

sarana sebagai berbicara7. Kemampuan berbahasa, merupakan keterampilan 

 
4 Enda Kurniati, ‘Perkembngan Bahasa Pada Anak Dalam Psikologi Serta 

Implikasinya Dalam Pembelajaran’, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 

No. 3, Oktober 2017, hlm. 47–56. 
5 Almi Kurniasari dan Ellen Prima, ‘Penanganan Anak Usia Dini Dengan Gangguan 

Perkembangan Bahasa Ekspresif Di Kb Al Azkia Lab Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 

Iain Purwokerto’, dalam JURNAL CARE: Children Advisory Research and Education, Vol. 8 

No. 1, Juli 2020, hlm. 20–39. 
6 Yasbiati, Oyon Haki Pranata, Fitriani Fauziyah, ‘Penggunaan Media Kartu Kata 

Bergambar Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Sunda Anak Usia Dini Pada 

Kelompok B Di TK PGRI Cibeureum’, Jurnal Paud Agapedia, Vol. 1 No. 1,Juni 2017, 20–

29. 
7 Salma Aulia Khosibah dan Dimyati, ‘Bahasa Reseptif Anak Usia 3-6 Tahun Di 

Indonesia’, dalam Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Vol. 5 No. 2, Januari 2021, hlm. 1860–1869. 
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dalam menggunakan sebuah kata baik secara tulisan maupun secara lisan. 

Windura Madyawati, kemampuan bahasa merupakan kecerdasan yang paling 

umum digunakan. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi8. 

Kemampuan berbahasa mempunyai aspek yang dapat dikembangkan seperti 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Seluruh aspek saling terikat 

satu dengan yang lainnya, sehingga ke empatnya sama-sama penting. 

Menurut pendapat Tarigan (dalam Henik Srihayati), ke empat kemampuan ini 

dapat dikembangkan dengan diberikan stimulus yang tepat dan dilakukan 

secara rutin dan teratur9.  

Berdasarkan penjelasan tentang bahasa menurut beberapa pendapat  

yang dijabarkan pada penjabaran sebelumnya, sehingga dapat ditarik sebuah 

simpulan, seperti berikut: bahasa ialah alat komunikasi yang berguna untuk 

menyampaikan sebuah pesan yang dapat disampaikan dengan cara verbal dan 

non verbal. Anak usia dini menggunakan bahasa sebagai media untuk 

bermain bersama temannya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh Loban, 

Hunt dan Cazda yang di kutip oleh Ellies (dalam Septi), yang mengemukakan 

mengenai karakteristik bicara anak usia 5-6 tahun, meliput: keingintahuan 

yang tinggi sehingga membuat mereka sangat suka berbicara, umumnya 

berbicara dengan teman atau orang lain, anak juga tertarik untuk 

menggunakan kosakata yang baru mereka pelajari, anak umumnya akan 

banyak bertanya tentang sesuatu yang membuat mereka tertarik atau 

penasaran, mengidentifikasi sesuatu dengan menggunakan bahasa yang 

sederhana dan lain sebagainya10. 

 
8 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak (Jakarta: Kencana, 

2017), hlm. 126. 
9 Heni Srihayati, ‘Penerapan Metode Bermain Peran Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berbahasa Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Kartika 1-4 Pekanbaru’, dalam Jurnal 

Primary, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 5 No. 1, September 2016, hlm. 116. 
10 Septi, Yani ‘Pengaruh Metode Bermain Peran Terhadap Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Raudhatul Athfal Darul Ulum 

Baturaja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara’, dalam Skripsi, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Mei 2020, hlm. 34. 
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Menurut pendapat Carool (dalam Aprinawati), Perkembangan bahasa 

anak usia 5-6 tahun ditandai oleh beberapa pencapaian, diantaranya adalah 

kosakata yang dimiliki oleh anak sudah mencapai kurang lebih 5.000 sampai 

8.000 kata, dan mampu menggunakan kalimat yang lebih sempurna. Menurut 

Pratama, Abidin & Ismail, pemberian rangsangan untuk mengembangkan 

berbicara anak bisa dilakukan mengunakan aktivitas bercerita dengan 

menceritakan kisah yang serhana dan menarik11. Menurut Allen & Marotz 

(dalam Aisyah dan Nur) keterampilan bicara anak usia enam tahun sudah 

mampu mengikuti gaya bicara seperti orang dewasa, anak akan lebih banyak 

mengomentari sesuatu yang membuatnya tertarik, mencontoh kosakata yang 

belum pernah mereka dengar, menyukai sebuah teka-teki, dan mempunyai 

kosakata yang terdiri dari 10.000 sampai 14.000 perharinya12. 

Berdasarkan penjabaran yang telah di jabarkan tadi, maka bisa diambil 

simpulan mengenai perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun, yaitu: 

kemampuan bahasa yang dimiliki oleh seseorang dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan maksud dan tujuannya, hingga  pesan dapat 

tersampaikan.  

Beberapa para ahli menyatakan bahwa penyebab terjadinya 

keterlambatan dalam bicara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab 

munculnya gangguan yang mengakibatkan anak mengalami keterlambatan 

berbicara diantaranya ialah adanya gangguan pada kemampuan mendengar, 

kelainan genetik atau bawaan, gangguan mental, dan lingkungan yang kurang 

mendukung seperti lingkungan yang antisosial, rendahnya perekonomian 

keluarga, teknik pengajaran yang kurang tepat, perilaku orang tua.13. Menurut 

Tarmansyah (dalam Masitoh) ada beberapa bentuk dari adanya gangguan 

 
11 Lis Aprinawati, ‘Penggunaan Media Gambar Seri Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini’, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, hlm. 73–77. 
12 Aisyah Oktavia Siregar dan Nur Hazizah, ‘Studi Kasus Keterlambatan Bicara 

Anak Usia 6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak’, Aulad : Journal on Early Childhood, Vol. 2 

No. 2, Agustus 2019, hlm. 22–27. 
13 Asri Yulianda, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Berbicara 

Pada Anak Balita’, dalam Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Vol. 3 No. 2, 

Maret 2019, hlm. 41–48. 
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pada bahasa anak, ialah: 1) keterlambatan dalam kemampuan bahasa, 2) 

Afasia, 3) Kelainan organ bicara, 4) Gangguan pendengaran, 5) gangguan 

emosi dan perilaku, dan 6) Autisme14. 

Anak yang mengalami masalah pada kemampuan bahasa 

ekspresifnya, maka anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam aktivitas 

pembelajarannya dan merasa frustasi karena anak tidak bisa mengemukakan 

ide dengan baik. Apabila tidak segera diatasi sejak usia dini, masalah ini akan 

terus berlanjut bahkan semakin parah sampai anak menjadi dewasa serta 

kemampuan akademiknya akan mengalami permasalahan. Anak memerlukan 

bantuan dari orang-orang disekitarnya untuk dapat membantunya dalam 

memberikan stimulus bagi perkembangan bahasanya15.  

Berdasarkan pada hasil suatu survei yang telah dilakukan oleh para 

ahli dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 dalam buku 

“Profil Anak Indonesia 2019” di katakan bahwa, anak 5-17 tahun sebanyak 

1,11 % mengalami disabilitas, dan persentase terbesar pada jenis gangguan 

komunikasi sebesar 0,48 %. ABH (Angka Buta Huruf) artinya proporsi anak 

usia 5-17 tahun yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis 

alfabet latin dan alfabet lainnya terhadap seluruh anak usia lima sampai tujuh 

belas tahun. Berdasarkan data Susenas 2018 ditemukan sebesar 9,35 % anak 

usia lima sampai tujuh belas tahun tidak bisa membaca dan menulis atau buta 

huruf. Tingginya angka buta huruf pada anak usia lima sampai tujuh belas 

tahun dikarenakan tingginya angka buta huruf pada kelompok usia muda 

(lima sampai enam tahun) yang mencapai 50,81 %16. Oleh karena itu 

kemampuan berbahasa ini sangat penting bagi perkembangan bahasa anak, 

sehingga guru maupun orang tua dan lingkungan sekitar anak harus mampu 

 
14 Masitoh, ‘Gangguan Bahasa Dalam Perkembangan Bicara Anak’, dalam Jurnal 

Edukasi Lingua Sastra, Vol. 17 No. 1, April 2019, hlm. 41–54. 
15 Rina Devianty, ‘Pemerolehan Bahasa Dan Gangguan Bahasa Pada Anak Usia 

Batita’, dalam Jurnal RAUDHAH, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Vol. 4 No. 1, Juli 2016, 

hlm. 6. 
16 Tri Windiarto, dkk., Profil Anak Indonesia 2019 (Jakarta: Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019, hlm. 112. 



6 
 

 
 

memberikan dukungan melalui pemberian stimulus agar kemampuan 

berbahasa anak terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya17. 

Menurut Brown and Yule (dalam Esti) berbicara dapat dimaknai  

sebagai kemampuan dalam mengekspresikan bahasa yang dikuasai oleh 

seseorang. Melatih kemampuan berbicara yang dapat dilakukan dalam ranah 

pendidikan diantaranya dengan melakukan interaksi dengan melalui 

penggunaan sebuah metode atau media pembelajaran seperti, tanya jawab dan 

lain sebagainya18.  

Upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan agar mampu 

menstimulus bahasa anak dapat dilakukan dengan cara memilih metode 

pembelajaran yang tepat untuk membantu menstimulasi perkembangan 

bahasa anak didik. Suatu metode pembelajaran sangat diharapkan dapat 

membantu meningkatkan semua aspek perkembangan anak, dalam hal ini 

metode yang umum dipergunakan ketika aktivitas belajar dan pembelajaran di 

sekolah merupakan pemberian tugas serta tanya jawab. Penerapan metode 

pemberian tugas serta metode tanya jawab ini akan mampu memberikan 

akibat yang lebih optimal pada pembelajaran serta bisa sebagai salah satu 

pemberian stimulus yang baik bagi perkembangan anak terutama 

perkembangan bahasa anak didik.  

Metode pemberian tugas adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

cara pemberian sebuah tugas pada anak dan harus diselesaikan oleh anak, 

tugas yang diberikan juga bervariasi bergantung pada tema pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. Tugas yang diberikan guru kepada anak boleh 

meliputi tugas individu ataupun tugas kelompok. Lewat pemberian tugas anak 

mendapatkan pengalaman belajar secara efisien sebab dalam aktivitas 

melaksanakan tugas itu anak mendapatkan pengalaman belajar secara 

langsung. Pada saat pembelajaran berlangsung tanggung jawab anak di 

 
17 Nenni Hayati Lubis, ‘Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Anak Dengan 

Menggunakan Metode Tanya Jawab Di Ra Al-Khairat Kotanopan’, dalam Skripsi,  Fakultas 

Agama Islam, November 2017, hlm. 19. 
18 Esti Ismawati, Belajar Bahasa Di Kelas Awal (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm. 

49. 
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perlukan dikala anak diberikan tugas, anak harus mempertanggung jawabkan 

tugas yang sudah diberikan kepadanya dengan menyelesaikan tugas tersebut 

hingga berakhir. Apabila tugas yang diberikan kepada anak didik boleh di 

kerjaan di rumah maka artinya saat anak mengerjakan tugasnya orang tua 

harus senantiasa mendampingi. 

Metode pemberian tugas yang diberikan untuk anak usia dini 

mempunyai tujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak, dan anak 

belajar bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya dengan mengikuti 

petunjuk yang sudah diberikan kepada anak hingga dapat menyelesaikan 

tugasnya dengan tuntas. Tugas yang diberikan harus jelas dan bersifat 

konkret. Guru harus menentukan batasan dari tugas yang diberikan kepada 

anak didik, karena jika tidak adanya batasan pada tugas maka anak akan 

mengalami hambatan dalam memperoleh kemajuan belajarnya19. 

Menurut Riza, metode pemberian tugas merupakan pemberian 

kesempatan kepada anak didik berdasarkan sebuah penjelasan atau aturan 

yang diberikan guru, agar nantinya anak bisa dengan mudah mengerjakan 

tugasnya dari awal hingga selesai20. Pemberian tugas adalah tahapan yang ada 

pada proses pembelajaran, melalui penugasan maka guru akan memperoleh 

feedback mengenai kualitas yang ada pada saat proses pembelajaran. 

Pemberian tugas memberikan kemudahan kepada anak didik dalam 

memahami materi pembelajaran, dan anak akan memperoleh pengalaman 

secara langsung, serta dapat merasakan manfaat dari tugas tersebut sehingga 

anak dapat mempraktikkannya dalam kehidupan21. 

Menurut Roestiyah (dalam Ilmi dan Muraeni), beberapa kelebihan 

dari metode pemberian tugas diantaranya adalah dapat dijadikan sebagai salah 

 
19 Andi Iting, ‘Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kreativitas Melalui Metode 

Pemberian Tugas Pada Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Anugrah Kecamatan 

Palakka Kabupaten Bone’, dalam Jurnal Ya Bunayya, Vol. 1 No. 1, Desember 2019, hlm. 

81–94. 
20 Riza Syafitri, dkk., ‘Pengaruh Metode Pemberian Tugas Terhadap Kemampuan 

Koordinasi Mata Dan Tangan Anak’, E-Journal Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Vol. 5 No. 2, Juli 2017, hlm. 6. 
21 Ryska Lestari, ‘Mengembangkan Kemandirian Anak Melalui Metode Pemberian 

Tugas Pada Anak Usia 5-6 Tahun Kelompok B2 Di Tk Al-Kautsar Bandar Lampung’, dalam 

Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, November 2018, hlm. 13. 
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satu metode paling umum dari sebuah kegiatan pembelajaran yang ada pada 

lembaga pendidikan, pemberian tuga dapat memberikan rangsangan kepada 

anak menjadi percaya diri, disiplin, melatih anak untuk mampu mencari, 

mengolah, dan mengkomunikasikannya dengan orang lain, serta melatih anak 

dalam mecari solusi  untuk masalah yang mereka temukan22. 

Berdasarkan penjelasan di atas perihal metode pemberian tugas maka 

dapat dibuat simpulan jika metode penugasan ini ialah suatu modul atau 

materi pendidikan lewat pemberian tugas dari guru kepada anak, tugas yang 

diberikan dapat dijadikan tugas perorangan maupun kelompok. Tugas yang 

diberikan harus jelas dan guru juga harus memastikan batasan yang yang 

sesuai dengan tumbuh kembang anak. Tugas yang diberikan benar-benar 

nyata atau bersifat konkret. Melalui metode pemberian tugas ini maka dapat 

membuat pembelajaran di sekolah menjadi lebih aktif, menciptakan 

pengalaman belajar yang lebih inovatif, membuat aktivitas belajar di sekolah 

lebih menyenangkan serta membuat hasil belajar anak lebih optimal, sehingga 

memberikan kemudahan bagi guru untuk melakukan penilaian kepada anak 

didik. 

Pemberian stimulus bagi perkembangan anak usia kelompok B 

terutama bahasanya bisa dilakukan dengan metode tanya jawab. Melalui 

tanya jawab anak akan terlatih untuk berbicara, anak dilatih untuk tidak ragu-

ragu untuk berkata sesuai dengan yang ada dalam pikirannya. Melihat betapa 

pentingnya aktivitas tanya jawab untuk pembelajaran di lembaga PAUD, 

maka metode ini dapat dijadikan sebagai cara untuk memberikan aktivitas 

belajar kepada anak dengan cara menggunakan menyampaikan kebebasan 

berbicara yang sesuai dengan tujuan pembelajaran23. 

 
22 Ilmi Safitri dan Muraeni Mursanib, ‘Pengaruh Metode Pemberian Tugas Terhadap 

Kemampuan Motorik Halus Anak Kelompok B Tk Pgri Purnama Kel. Bambalamotu Kec. 

Bambalamotu Kab. Pasangkayu’, Jurnal Bungamputi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 1–10. 
23 Nuria Ningsih, ‘Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara Anak Usia 5-6 

Tahun Melalui Penerapan Metode Tanya Jawab Di Paud Widuri Kab. Serdang Bedagai’, 

dalam Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Januari 2016, hlm. 5. 
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Sudirman (dalam Afriliyanti Muslimah, dkk.) mengemukakan bahwa 

kegiatan tanya jawab ialah kegiatan pembelajaran yang menggunakan cara 

penyajian pembelajarannya dengan kegiatan interaksi tanya jawab, seperti 

guru memberikan pertanyaan kepada anak didik, dan sebaliknya. Penggunaan 

metode tanya jawab dapat menciptakan peluang bagi anak didik agar 

memperdalam materi pembelajaran lebih lanjut, melalui bantuan beberapa 

sumber belajar misalnya, buku dongeng, majalah, poster, video dan lain 

sebagainya24. 

Menurut Usman (dalam Nenni), Mengemukakan makna dari tanya 

jawab sebagai suatu cara dalam penyampaian sebuah pesan pendidikan 

dengan cara guru atau anak didik diberikan kesempatan untuk memberikan 

beberapa pertanyaan, dan kesempatan untuk memberikan jawabannya25. 

Setyano mengkomunikasikan bahwasanya tanya jawab merupakan 

sebuah interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada anak didik 

dan sebaliknya. Interaksi dan komunikasi yang dilakukan ini tentang dapat 

membantu guru untuk mendapatkan beberapa informasi seputar 

perkembangan anak, sehingga metode ini sangat cocok untuk digunakan jika 

guru ingin mengetahui sejauh mana perkembangan dan kemampuan bahasa 

anak didik26. 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, sehingga dapat diambil 

simpulan metode tanya jawab merupakan suatu pengajaran dan pembelajaran 

yang guru lakukan dengan memberikan pertanyaan maupun jawaban. 

mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang wajib dijawab oleh anak didik. 

Pertanyaaan ini bisa diajukan secara lisan ataupun tertulis oleh guru dengan 

menggunakan kalimat sederhana dan singkat agar mudah di mengerti oleh 

anak didik. Tujuan dilakukannya kegiatan tanya jawab ini adalah mengetahui 

 
24 Afriliyanti Muslimah, dkk., ‘Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak Usia 5-

6 Tahun Dengan Penerapan Metode Tanya Jawab’, dalam Aulad : Journal on Early 

Childhood, Fakultas Ilmu Pendidikan, Vol. 1 No. 1, Desember 2018, hlm. 1–7. 
25 Nenni Hayati Lubis, " Meningkatkan Kemampuan...,", hlm. 19. 
26 Nur Fachrin Isna, ‘Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini Melalui Metode 

Tanya-Jawab Menggunakan Media Kartu Bergambar Di PAU Surya Trimano Tanjung 

Senang Bandar Lampung’, dalam Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Desember 2018, 

hlm. 7. 



10 
 

 
 

sejauh mana anak didik memahami dan mengetahui pelajaran yang sudah 

dipelajari. Dengan melihat jawaban anak didik maka guru akan mendapatkan 

informasi pada materi apa guru harus melakukan pengulang, dan informasi 

ini dapat dijadikan bahan evaluasi pembelajaran. 

Adanya masa pandemi memberi dampak pada dunia pendidikan di 

Indonesia. Upaya selalu di lakukan untuk tetap mengupayakan adanya 

kegiatan pembelajaran di tengah masa pandemi ini adalah dengan mengubah 

sistem kegiatan belajar yang mulanya diadakan di lingkungan sekolah, kini 

berganti dengan belajar dari rumah masing-masing atau yang bisebut dengan 

BDR (Belajar Dari Rumah), seperti yang tertera dalam Surat Edaran Nomor 4 

Tahun 2020 yang di keluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Bapak Nadiem Anwar Makarim. Di dalam edaran tersebut lembaga 

pendidikan di perbolehkan untuk tetap melakukan kegiatan pembelajaran 

secara online, sehingga para guru serta orang tua di berikan pemahaman serta 

pelatihan secara mandiri terkait dengan sistematika pembelajaran selama 

BDR.27. 

Pemerintah mengerluarkan himbauan yang berisikan anjuran aktivitas 

selama masa pandemi, salah satunya adalah melakukan segala macam 

aktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan. himbauan yang paling utama 

adalah menjauhi kerumunan, sehingga kagiatan perkentoranpun terpaksa 

ditiadakan dan diganti dengan WFH (Work From Home), sama halnya 

dengan lembaga pendidikan yang juga meniadakan kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Pada dunia pendidikan para guru diwajibkan untuk tetap memantau 

dan membimbing seluruh anak didik selama pembelajaran BDR. Guru harus 

selalu berkoordinasi dengan para orang tua anak didik, karena 

selamapembelajaran BDR ini orang tualah yang akan menjadi pengganti guru 

di sekolah, peran aktif yang orang tua lakukan dalam membimbing dan 

mengawasi tumbuh kembang anak, apabila orang tua mengalami kesulitan 

 
27 Cipta Pramana, ‘Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di masa 

Pandemi Covid-19’, dalam Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia 

Dini, Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta, Vol. 2 No. 2, Juli 2020, hlm. 

116–24. 
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atau menemukan permasalahan dalam tumbuh kembang anaknya maka orang 

tua dapat berdiskusi dengan para guru di sekolah, mencari solusi 

permasalahan yang di alami anak. Hal ini tentunya menjadi tantangan baru 

bagi semua pihak, sehingga semua pihak dituntut untuk ikut serta mberperan 

aktif dalam adanya kebiasaan baru ini.28. 

Sekolah harus mampu memberikan pelayan dan pengajaran yang 

terbaik kepada anak didiknya meskipun ini bukan hal yang mudah. Kegiatan 

belajar dan pembelajaran harus tepat diselenggarakan, khususnya pada 

sekolah TK atau PAUD. Melihat dan memahami sedikit penjelasan mengenai 

metode penugasan atau pemberian tugas dan juga metode tanya jawab terkait 

pada perkembangan bahasa anak, tentunya kedua metode ini dirasa 

merupakan metode yang tepat digunakan pada masa pandemi ini. Seperti 

beberapa penelitian yang telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti 

diantaranya: 

Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Hermin Milia Suci dan 

Zaini Sudarto pada tahun 2017, dengan judul “Pengaruh Metode Resitasi 

Terhadap Kemampuan Berbahasa Anak Kelompok A Di Tk Dunia Suzan 

Tegalsari Surabaya”. Hasil penelitan disimpulkan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh T-hitung = 0 dan T-tabel untuk 

N=10 dengan taraf signifikan 5% sebesar 8, maka T-hitung < T-tabel (0<8) 

Data tersebut menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode resitasi berpengaruh terhadap 

kemampuan berbahasa anak kelompok A di TK Dunia Suzan Tegalsari 

Surabaya29.  

Penelitian Skripsi yang telah dilakukan oleh Luisa Ari Puspitasari 

pada tahun 2019, dengan judul “Penerapan Metode Tanya Jawab untuk 

Pengenalan Aksara pada Anak Usia 4-5 tahun di TK Dharmawanita 1 

 
28 Sri Anita, "Penerapan Pembelajaran...,", hlm. 2. 
29 Hermin Milia Suci dan Zaini Sudarto, ‘No TitlePengaruh Metode Resitasi 

Terhadap Kemampuan Berbahasa Anak Kelompok A Di Tk Dunia Suzan Tegalsari 

Surabaya’, dalam Jurnal PAUD Teratai, Fakultas Ilmu Pendidikan, Vol. 6 No. 3, September 

2017, hlm. 1–5. 
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Batangsaren”. Hasil dari paparan data penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode tanya jawab untuk pengenalan aksara pada anak usia 4-5 

tahun adalah anak dapat memecahkan masalah dalam hal pertanyaan dari 

guru yang diterima oleh anak. Dengan menerapkan metode tanya jawab anak-

anak jadi lebih aktif xiv dan juga berani berpendapat tentang pengenalan 

aksara (huruf). Selain itu anakanak setelah mengenal huruf anak-anak juga 

bisa membaca dan menulis30. 

Kenyataannya yang ada di lapangan terkait bahasa anak usia 5-6 tahun 

mempunyai karakteristik berbeda disetiap tahapan usianya sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ini 

karena kemampuan berbicara anak didik kurang mendapatkan stimulus atau 

rangsangan pada saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Seringkali guru 

lebih memperhatikan untuk meningkatkan kemampuan calistung, sehingga 

perbendaharaan kata yang dipahaminya terbatas, serta anak tidak mempunyai 

keberanian dalam menyampaikan pendapat atau ide, serta anak tidak mampu 

menggunakan bahasa ekspresi dengan melalui ekspresi wajahnya.  

Bersumber pada studi pendahuluan yang telah dilakukan pada 

penelitian ini, di TK ABA Karang Kalasan pada anak usia 5-6 tahun saat awal 

bulan Februari 2021, terdapat 15 orang anak yang berusia 5-6 tahun di TK 

ABA Karang Kalasan, ternyata pada kenyataannya di lapangan masih 

terdapat beberapa permasalahan muncul yang berkaitan dengan 

perkembangan bahasa anak, terlebih lagi adanya masa sulit akibat virus 

Covid-19 saat ini. Hasil di lapangan yang ditemukan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara belajar jarak jauh secara 

virtual, artinya belajar dilakukan di rumah anak masing-masing 

dihubungkan dengan bantuan IT, sehingga seluruh pihak masih 

membutuhkan adaptasi dengan adanya kebiasaan baru ini.  

 
30 Luisa Ari Puspitasari, ‘Penerapan Metode Tanya Jawab Untuk Pengenalan Aksara 

Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di TK Dharmawanita 1 Batangsaren’,  dalam Skripsi, Mei 2019,  

hlm. 92. 
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2. Terdapat anak didik yang kemampuan bahasanya rendah, hal ini dilihat 

ketika anak diminta untuk menerangkan sesuatu seperti benda, bentuk, 

dan lainnya ataupun menceritakan pengamalannya sendiri, maka hasil 

yang didapatkan beberapa anak masih terlihat tidak percaya diri untuk 

berbicara, dan beberapa anak mengalami kesulitan untuk 

menggambarkan dan mengatakan apa yang ada di dalam pikiran mereka, 

misalnya yang di alami oleh FNZ ketika diminta guru untuk 

menyebutkan gambar yang guru tunjukkan FNZ mampu 

menyebutkannya namun ketika guru menanyakan bentuk benda tersebut 

FNZ belum mampu menjawabnya, atau yang di alami oleh R ketika guru 

meminta R untuk menyebutkan gambar yang guru tunjuk R mampu 

menjawab, namun ketika guru menanyakan huruf yang ada pada gambar 

tersebut R belum mampu menyebutkannya.  

3. Pembelajaran di TK ini hanya berfokus pada LKA (Lembar Kerja Anak) 

sehingga anak tidak diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan 

pendapat atau ide yang mereka miliki melalui kemampuan berbahasa 

yang mereka kuasai, sehingga anak menjadi kurang terampil dalam 

berbicara dan anak tidak mempunyai keberanian serta kurang tidak dapat 

mengekspresikan pikiran dan pengalaman yang dialami oleh anak. 

Bahkan ada anak yang hanya mendengar dan tidak memiliki keberanian 

untuk bertanya, sehingga guru harus memberikan rangsangan terlebih 

dahulu barulah anak memberikan respon balik.  

4. Metode pembelajaran yang digunakan kurang variatif sehingga stimulus 

yang diberikan untuk kemampuan bahasa anak didik tidak dapat 

diberikan secara optimal, kurangnya pemahaman guru tentang metode 

yang cocok untuk perkembangan bahasa anak. 

5. Tidak semua orang tua memiliki handphone (HP) dan tidak semua orang 

tua memiliki waktu yang sama untuk mendampingi anaknya saat 

pembelajaran online karena kesibukannya dalam bekerja, akibatnya ada 

beberapa orang anak mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran, serta kegiatan belajar dari rumah (BDR) belum dapat 
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dilakukan secara maksimal karena guru belum mampu menyatukan 

persepsi dengan orang tua, juga belum mampu beradaptasi dengan 

kondisi baru saat ini, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan pada data penetilian terdahulu yang telah dijelaskan di 

atas, maka dapat simpulkan bahwa penggunaan metode pemberian tugas dan 

metode tanya jawab efektif digunakan pada perkembangan bahasa anak. Oleh 

karena itu melihat adanya beberapa permasalahan yang muncul pada saat 

studi pendahuluan terkait dengan perkembangan bahasa anak di masa 

pandemi ini, yang akhirnya menjadi alasan mengapa penelitian ini tertarik 

untuk menjadikannya tema penelitian yang berjudul “Efektivitas Metode 

Pemberian Tugas Dan Metode Tanya Jawab Pada Perkembangan Bahasa 

Anak TK ABA Karang Kalasan Di Masa Pandemi”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan pada bagian latar 

belakang, dan dengan memperhatikan fokus permasalahan, maka dapat dibuat 

sebuah rumuskan masalah yang nantinya akan dijadikan sebagai kajian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan bahasa anak di TK ABA Karang Kalasan? 

2. Mengapa TK ABA Karang Kalasan menggunakan metode pemberian 

tugas dan metode tanya jawab sebagai stimulus bagi perkembangan bahasa 

anak di masa pandemi? 

3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan metode pemberian tugas dan metode 

tanya jawab sebagai stimulus perkembangan bahasa anak di TK ABA 

Karang Kalasan? 

 

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan penjelasaan yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat 

tujuan dan kegunaan dari adanya penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengkaji tentang perkembangan bahasa anak di TK ABA Karang 

Kalasan. 
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b. Mengkaji tentang alasan TK ABA Karang Kalasan menggunakan 

metode pemberian tugas dan metode tanya jawab sebagai stimulus 

bagi perkembangan bahasa anak di masa pandemi. 

c. Mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan metode pemberian tugas dan 

metode tanya jawab sebagai stimulus perkembangan bahasa anak TK 

ABA Karang Kalasan di masa pandemi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Pada setiap penelitian tentunya akan terdapat beberapa manfaat, 

tidak terkecuali pada penelitian yang dilakukan ini, dan kegunaan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi 

sumbangsih pemikiran, pengetahuan dan referensi yang terkait dengan 

metode pemberian tugas dan metode tanya jawab serta perkembangan 

bahasa anak usia dini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan 

nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pendidikan anak 

usia dini lainnya yang berkaitan dengan metode pemberian tugas dan 

metode tanya jawab sebagai stimulus perkembangan bahasa anak usia 

dini. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Anak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

sekaligus nilai tambahan untuk memenuhi aspek perkembangan 

bahasa anak usia dini, sehingga anak didik dapat belajar dan 

indikator-indikator yang telah disusun oleh guru dapat terpenuhi. 

b. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukkan dan evaluasi bagi para pendidik dalam upaya 

pemberian stimulus bagi perkembangan bahasa anak didik 

melalui metode pemberian tugas dan metode tanya jawab di TK 

ABA Karang Kalasan. 
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c. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

dan acuan bagi lembaga PAUD terutama TK ABA Karang 

Kalasan dalam menyusun dan merancang program-program 

dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak. 

d. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tambahan 

bagi penulis, sehingga dapat menerapkan ilmu yang didapatkan 

saat perkuliahan dalam bentuk pengujian teori di lapangan secara 

ilmiah. 

 

D. Kajian Pustaka 

Setiap penelitian tentunya akan membutuhkan bantuan penelitian 

terdahulu sebagai pembanding dan juga referensi agar penelitian yang akan 

dilakukan nanti menjadi penelitian yang terbaik. Hal ini penting dilakukan 

untuk mengetahui dan menunjukkan kepada para pembaca tentang apa yang 

membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

sekarang. Pada penelitian ini digunakan beberapa jurnal serta karya ilmiah 

lainnya yang memang mempunyai keterkaitan dengan tema pada penelitian 

yang akan dilakukan. Adapun beberapa jurnal yang dijadikan  sebagai 

rujukan diantarannya sebagai berikut: 

Pertama, Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadi dan 

Rizqi Amalia pada tahun 2017, dengan judul “Mengembangkan Aspek 

Keaksaraan Anak Dalam Mengenal Simbol-Simbol Menggunakan Kombinasi 

Metode Bercakap-Cakap Dengan Model Make A Match Dan Metode 

Pemberian Tugas Pada Anak Kelompok A Di Tk Aisyiyah 23 Banjarmasin”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan pelaksanaan dan 

mengembangkan hasil perkembangan keaksaraan anak dalam mengenal 

simbol-simbol melalui kombinasi metode bercakap–cakap dengan model 

make a match dan metode pemberian tugas. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian adalah kelompok A TK 
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Aisyiyah 23 Kecamatan Banjarmasin Timur tahun pelajaran 2017 semester II. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan aktivitas 

guru, aktivitas anak dan hasil perkembangan keaksaraan anak dalam 

mengenal simbol–simbol melalui kombinasi metode bercakap–cakap dengan 

model make a match dan metode pemberian tugas disetiap pertemuannya31. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah mengkaji tentang penggunaan penerapan metode pemberian tugas 

terhadap perkembangan bahasa anak. Perbedaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi peneilitian terdahulu berada di 

Kecamatan Banjarmasin Timur, sedangkan lokasi yang akan dilakukan pada 

penelitian ini adalah di Yogyakarta. Jenis penelitian terdahulu merupakan 

penelitian tindakan kelas (PTK), sedangkan pada penelitian ini 

mengguanakan deskriptif evaluatif (kualitatif). Variabel penelitian yang 

digunakan terdahulu hanya terdapat tiga variabel yaitu perkembangan bahasa, 

metode bercakap-cakap, dan metode pemberian tugas sedangkan variabel 

penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu metode pemberian tugas, metode 

tanya jawab dan perkembangan bahasa anak. 

Kedua, Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Hermin Milia 

Suci dan Zaini Sudarto pada tahun 2017, dengan judul “Pengaruh Metode 

Resitasi Terhadap Kemampuan Berbahasa Anak Kelompok A Di Tk Dunia 

Suzan Tegalsari Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh metode resitasi terhadap kemampuan berbahasa anak kelompok A 

di TK Dunia Suzan Tegalsari Surabaya. Subjek penelitian adalah anak 

kelompok A usia 4-5 tahun di TK Dunia Suzan Tegalsari Surabaya yang 

berjumlah 10 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan 

dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh T-hitung = 0 dan T-

tabel untuk N=10 dengan taraf signifikan 5% sebesar 8, maka T-hitung < T-

tabel (0<8) Data tersebut menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode resitasi berpengaruh terhadap 

 
31 Ramadi dan Rizki Amalia, "Mengembangkan Aspek...,", hlm.  77–82. 
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kemampuan berbahasa anak kelompok A di TK Dunia Suzan Tegalsari 

Surabaya32.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah mengkaji tentang penggunaan penerapan metode pemberian tugas 

terhadap perkembangan bahasa anak. Perbedaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi peneilitian terdahulu berada di 

Tegalsari Surabaya, sedangkan lokasi yang akan dilakukan pada penelitian ini 

adalah di Yogyakarta. Jenis penelitian terdahulu merupakan penelitian pre-

experimental designs (Kuantitatif), sedangkan pada penelitian ini 

mengguanakan deskriptif evaluatif (kualitatif). Variabel penelitian yang 

digunakan terdahulu hanya terdapat dua variabel yaitu perkembangan bahasa, 

metode pemberian tugas (resitasi) sedangkan variabel penelitian ini terdiri 

dari tiga macam yaitu metode pemberian tugas, metode tanya jawab dan 

perkembangan bahasa anak. 

Ketiga, Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Suhono, 

Hidayatul Hamdiah, Habib Shuton Asnawi, Nur Ali, dan Leli Fertiliana Dea 

pada tahun 2020, dengan judul “Pengembangan Bahasa Lisan Anak Usia Dini 

Melalui  Metode Tanya Jawab di Raudhatul Athfal (RA) Nurul Muttaqin”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bahasa pada 

anak dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan melalui 

metodetanya jawab di Raudhatul Athfal (RA) Nurul Muttaqin Penumangan 

Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data observasi  dan wawancara. Hasil penelitian pengembangan 

bahasa lisan anak  usia dini kelas B3 di Raudhatul Athfal (RA) Nurul 

Muttaqin Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat ini dioptimalkan dengan langkah-langkah pelaksanaan 

metode tanya jawab yaitu: Guru membuat catatan pertanyaan, Guru 

 
32 Hermin Milia Suci dan Zaini Sudarto, ‘No TitlePengaruh Metode Resitasi 

Terhadap Kemampuan Berbahasa Anak Kelompok A Di Tk Dunia Suzan Tegalsari 

Surabaya’, dalam Jurnal PAUD Teratai, Fakultas Ilmu Pendidikan, Vol. 6 No. 3, September 

2017, hlm. 1–5. 
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memberikan waktu yang cukup, Guru mengajukan pertanyaan, Guru 

mendengarkan secara cermat jawaban yang diberikan oleh anak, Guru selalu 

memberi semangat kepada anak, Guru menghargai jawaban dari anak33. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah mengkaji tentang penggunaan penerapan metode tanya jawab terhadap 

perkembangan bahasa anak. Jenis penelitian yang digunakan merupakan 

penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah lokasi peneilitian terdahulu berada di Penumangan 

Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Lampung), sedangkan lokasi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan 

observasi dan wawancara, sedangkan penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Variabel penelitian yang digunakan terdahulu 

hanya terdapat dua variabel yaitu perkembangan bahasa, metode tanya jawab 

sedangkan variabel penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu metode 

pemberian tugas, metode tanya jawab dan perkembangan bahasa anak. 

Keempat, Penelitian Skripsi yang telah dilakukan oleh Luisa Ari 

Puspitasari pada tahun 2019, dengan judul “Penerapan Metode Tanya Jawab 

untuk Pengenalan Aksara pada Anak Usia 4-5 tahun di TK Dharmawanita 1 

Batangsaren”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan secara 

detail tentang pengertian metode tanya jawab untuk pengenalan aksara pada 

anak usia 4-5 tahun di TK Dharmawanita 1 Batangsaren, dan Untuk 

mengetahui media dan langkah-langkah pengenalan aksara pada anak usia 4-5 

tahun di TK Dharmawanita 1 Batangsaren. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari paparan data penelitian 

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode tanya jawab untuk pengenalan 

aksara pada anak usia 4-5 tahun adalah anak dapat memecahkan masalah 

dalam hal pertanyaan dari guru yang diterima oleh anak. Dengan menerapkan 

 
33 Suhono dkk., ‘Pengembangan Bahasa Lisan Anak Usia Dini Melalui Metode 

Tanya Jawab Di Raudhatul Athfal (RA) Nurul Muttaqin’, dalam Jurnal Al –Qiyam, Vol. 1, 

No. 2, Desember 2020, hlm. 108–117. 
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metode tanya jawab anak-anak jadi lebih aktif dan juga berani berpendapat 

tentang pengenalan aksara (huruf). Selain itu anak-anak setelah mengenal 

huruf anak-anak juga bisa membaca dan menulis34. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah mengkaji tentang penggunaan penerapan metode tanya jawab terhadap 

perkembangan bahasa anak. Jenis penelitian yang digunakan merupakan 

penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dalam penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi peneilitian terdahulu 

berada di Batangsaren Tulungagung (Jawa Timur), sedangkan lokasi yang 

akan dilakukan pada penelitian ini adalah di Yogyakarta. Variabel penelitian 

yang digunakan terdahulu hanya terdapat dua variabel yaitu perkembangan 

bahasa, metode tanya jawab sedangkan variabel penelitian ini terdiri dari tiga 

macam yaitu metode pemberian tugas, metode tanya jawab dan 

perkembangan bahasa anak. 

Bedasarakan pada kajian di atas mengenai penelitian terdahulu, 

secara khusus belum ada yang mengkaji atau meneliti tentang efektivitas 

pelaksanaan metode pemberian tugas dan metode tanya jawab pada 

perkembangan bahasa anak TK ABA Karang Kalasan di masa pandemi. 

Sehingga pada penelitian ini dirasa sangat penting serta merasa tertarik 

meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas metode pemberian tugas dan tanya 

jawab pada perkembangan bahasa anak. Perbedaan yang ada pada penelitian 

terdahulu adalah pada judul penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, 

objek dan subjek penelitian, serta lokasi penelitian. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif evaluatif, dan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut suharsimi, deskriptif adalah penjabaran 

 
34 Luisa Ari Puspitasari, ‘Penerapan Metode Tanya Jawab Untuk Pengenalan Aksara 

Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di TK Dharmawanita 1 Batangsaren’, dalam Skripsi, Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Mei 2019, hlm. 92. 
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secara sistematis, dan seksama tentang hubungan antara kenyataan yang 

diselidiki. Pendekatan yang digunakan pada penelitian merupakan 

pendekatan evaluatif, dimana penelitian ini bermaksud mengumpulkan 

data mengenai perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun. Penelitian 

evaluatif  mempunyai fokus untuk berpusat pada hasil akhir  yang 

menegaskan bahwa suatu obyek yang dilakukan penilaian dapat 

dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan 

dengan data yang diperoleh35. 

Menurut pendapat Djam’an dan Komariah, penelitian kualitatif 

ialah penelitian yang digunakan apabila seseorang ingin mencari 

informasi yang terjadi di lapangan dengan melihat keadaan yang sebenar-

benarnya. Hasil yang akan ditemukan di lapangan nantinya akan di 

jelaskan dengan cara mendeskripsikan semua hasil temuannya36.  

Sukmadinata, mengemukakan mengenai deskriptif kualitatif yang 

digunakan dengan tujuan untuk menjabarkan suatu peristiwa yang terjadi 

dengan syarat peristiwa ini harus bersifat alamiah dan bukan merupakan 

hasil buatan seseorang, serta lebih memperhatikan tentang ciri, kualitas, 

keterkaitan antar kegiatan. Pada penelitian deskriptif ini tidak ada 

pemberian perlakuan, manipulasi pada variabel yang diteliti, melainkan 

hanya mendeskripsikan keadaan sebenarnya di lapangan dengan apa 

adanya. Penelitian deskriptif hanya memberikan satu perlakuan oleh 

peneliti sendiri melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi37. 

Dasar pemikiran digunakannya metode penenlitian ini, 

dikarenakan penelitian ini mempunyai bertujuan untuk mengetahui 

mengenai sesuatu peristiwa pada kondisi secara alamiah, bukan pada 

kondisi terkendali, laboratoris atau eksperimen, serta karena penelitian ini 

menginginkan untuk terjun ke lapangan secara pribadi beserta 

 
35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2012), hlm.47. 
36 Aan Komariah dan Djam’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2012), hlm. 23. 
37 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm.73. 
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menggunakan objek penelitian, sehingga jenis penelitian kualitatif kiranya 

lebih tepat untuk digunakan pada penelitian ini. Disesuaikan dengan yang 

menjadi fokus dalam rumusan masalah penelitian yaitu gambaran 

mengenai efektivitas pelaksanaan metode pemberian tugas dan metode 

tanya jawab pada kemampuan bahasa anak TK ABA Karang Kalasan di 

masa pandemi, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk menggambarkan data yang ditemukan pada 

lapangan sebagai hasil dari penelitian. Melalui metode ini nantinya 

penelitian ini akan menerima data secara utuh serta bisa dideskripsikan 

dengan jelas sehingga hasil dari penelitian ini akan sesuai dengan kondisi 

yang ada di lapangan. 

 

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di TK ABA Karang Kalasan, berdasarkan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Pada penelirian ini sudah melakukan observasi dan tertarik untuk 

meneliti di TK ABA Karang Kalasan. 

b. TK ABA Karang Kalasan menerapkan metode pemberian tugas dan 

metode tanya jawab di masa pandemi yang menjadi topik dalam 

penelitian ini. 

c. Penelitian ini mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga karena 

lokasi penelitian mudah untuk dijangkau. 

Penelitian dilaksanakan pada waktu bulan Maret 2021 sampai 

dengan bulan April 2021.  

 

3. Subjek Penelitian 

Menurut pendapat Spradley (dalam Sugiyono), menyampaikan 

jika pada kualitatif tidak ada istilah populasi melainkan diganti dengan 

istilah social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga unsur 

seperti tempat, pelaku dan juga aktivitas, ketiga elemen ini selalu 

berinteraksi secara bersamaan dan saling terikat satu sama lainnya. Istilah 

populasi tidak digunakan dalam penelitian kualitatif dikarenakan 
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penelitian ini berasal dari adanya suatu kasus atau permasalahan  yang 

muncul pada situasi sosial tertentu, dan hasil dari kajiannya nanti tidak 

berlaku bagi populasi, akan tetapi diberlakukan pada situasi soasial yang 

mempunyai kecenderungan dengan situasi sosial di tempat kasus tersebut 

dipelajari38.  

Menurut pendapat Sugiyono dalam penelitian kualitatif istilah 

yang digunakan ialah narasumber, partisipan, atau informa. Selain itu, 

sampel juga bukan dianggap sebagai sampel statistik, melainkan sampel 

teoritis, ini dikarenakan tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk 

membuat teori baru berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan di 

lapangan. dalam penelitian kualitatif sampel dapat di tentukan ketika 

penelitian di mulai dengan terjun langsung ke lapangan serta selama 

penelitian sedang berlangsung39. 

Subjek penelitian ini adalah anak kelas B atau anak usia 5-6 tahun 

yang ada di TK ABA Karang Kalasan. Anak kelas B terdiri dari 15 orang 

anak yang merupakan informan utama, dan sebagai triangulasi penelitian 

ini memanfaatkan informasi dari Kepala Sekolah TK ABA Karang 

Kalasan, guru kelas B, dan guru pendamping (guru kelas A). Penelitian 

tersebut berdasarkan alasan bahwa TK ABA Karang Kalasan sudah 

menerapkan metode pemberian tugas dan metode tanya jawab. Pemilihan 

subjek dilakukan dengan cara menjadikan seluruh populasi atau seluruh 

anak kelas B yang berjumlah 15 orang untuk dijadikan sampel, guru 

kelas, guru pendamping dan kepala sekolah sehingga hasil penelitian 

lebih representatif. 

Pada pelaksanaan penelitian ini melibatkan tiga informan, yaitu 

kepala sekolah, guru kelas B, dan guru pendamping (guru kelas A). 

Semua informan dalam penelitian ini akan disebutkan dengan 

menggunakan nama inisial atas permintaan para informan yang terlibat. 

 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2016), hlm. 215. 
39 Sugiyono, "Metode Penelitian...,", hlm. 216. 
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Berikut akan dideskripsikan mengenai ketiga informan yang dilibatkan 

dalam penelitian ini: 

1. Informan Pertama 

Informan pertama pada penelitian ini adalah ibu NS, selaku 

kepala sekolah di TK ABA Karang Kalasan. Ibu NS merupakan 

alumni di STAIMS Yogyakarta Program Studi PAI tahun 2008. Ibu 

NS juga sering mengikut beberapa pelatihan salah satunya adalah Uji 

Publik Uji Kompetensi Kabupaten Sleman tahun 2019. Ibu NS 

mengikuti beberapa kegiatan organisasi, seperti menjabat sebagai 

Ketua Forum PAUD Kalasan tahun 2019-2023. 

Selama proses pelaksanaan observasi penelitian dan 

wawancara, Ibu NS merupakan informan yang pertama kali 

diwawancara dan berdiskusi ketika sebelum dan sesudah dilapangan. 

Selama masa pandemic Covid-19 seperti sekarang ini, semua orang 

dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan 

serta menjaga jarak dengan orang lain atau lawan bicara kita, oleh 

karenanya Ibu NS juga bersedia untuk di wawancara secara online. 

Ibu NS sangat antusias untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan pada penelitian ini. Ibu NS bersedia menjawab semua 

pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini. Ibu NS bersedia untuk 

membantu mencarikan informan lainnya serta mencarikan data-data 

yang berguna bagi kesempurnaan penelitian ini.  

2. Informan Kedua 

Informan kedua pada penelitian ini adalah ibu U.R.S., namun 

informan meminta untuk dipanggil Ibu R supaya terdengar lebih 

akrab dan tidak terlalu tegang. Ibu R merupakan guru kelas B di TK 

ABA Karang Kalasan. Ibu R juga merupakan SPGN Bogem (TK) 

tahun 1984, dan mengajar di TK ABA Karang ini sudah dari tahun 

1993 sampai sekarang. 

Pada saat pelaksanaan diskusi dan wawancara nanti. Saat 

pertama kali bertemu dengan Ibu R ini, tersirat kesan bahwa 
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informan kedua pada penelitian ini merupakan orang sangat ramah 

dan murah senyum. Ibu R juga sangat antusias untuk membantu 

menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Berbeda 

dengan informan penelitian pertama, Ibu R lebih menyukai untuk 

dilakukan wawancara secara langsung, yang artinya tatap muka 

secara langsung di lokasi penelitian namun dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah 

3. Informan Ketiga 

Informan ketiga pada penelitian ini adalah Ibu WD. Ibu WD 

merupakan guru paling muda di sekolah. Ibu WD merupaka alumni 

Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi PAUD tahun 2016. Ibu 

WD bertugas sebagai guru kelas A, namun semenjak adanya wabah virus 

corona atau masa pandemi ini ibu WD juga ikut bertugas sebagai guru 

pendamping kelas B, membantu Ibu R dalam melaksanaan pembelajaran 

BDR (Belajar Dari Rumah). Ibu WD juga sangat antusias untuk 

membantu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Ibu 

WD bersedia untuk membantu memberikan beberapa data maupun 

dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan itu bisa 

dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (via HP).  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, sebab 

dengan adanya data maka penelitian ini dapat mengetahui hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. Pada penelitian ini data diperoleh dari 

berbagai macam sumber, dan teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini juga bermacam-macam seperti observasi, wawancara 

dan juga dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini nantinya akan 

dilakukan secara berulang sampai hasil penelitian yang didapatkan 

menjadi data jenuh dan sesuai dengan karakteristik data yang dibutuhkan 

pada penelitian ini. Oleh karena itu teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut ini: 
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a. Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik yang paling dasar pada sebuah 

penelitian kualitatif. Observasi harus menggunakan pengamatan yang 

jelas dan mendalam mengenai perilaku individu pada situasi tertentu. 

Observasi juga mempunyai makna lain yaitu keterampilan dalam 

menentukan penyebab awal dari perilaku serta keterampilan untuk 

menggambarkan respon individu yang sedang diamati pada kondisi 

secara langsung di lapangan. Observasi dilakukan pada individu atau 

kelompok yang menjadi objek penelitian sebagai sumber utama data. 

Marshall (dalam Sugiyono), berpendapat bahwa melalui teknik 

observasi, maka penelitian ini dapat belajar mengenai arti dari 

perilaku tersebut. Proses observasi dilaksanakan secara langsung 

untuk mencaritahu data tentang perkembangan bahasa anak melalui 

metode pemberian tugas serta metode tanya jawab40. 

b. Wawancara  

Proses mendapatkan informasi dengan menggunakan teknik tanya 

jawab melalui kegiatan interaksi yang dilakukan penanya kepada 

informan. Teknik wawancara memiliki pedoman pada proses 

pelaksanaannya, panduan yang dimaksud berisikan beberpa 

pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada para informan 

penelitian. Seluruh jawaban yang diberikan oleh informan penelitian 

ini akan dicatat oleh penanya sebagaimana adanya jawaban. Sesekali 

penanya boleh meminta penjelasan kepada informan mengenai 

informasi lebih detail agar menghindari kesalahpahaman41. 

Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah 

wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini termasuk kedalam 

kategori in-dept interview, dimana pada pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan menggunakan wawancara terstruktur. Tujuannya ialah 

karena wawancara jenis ini cocok digunakan untuk menemukan 

 
40 Sugiyono, "Metode Penelitian....,", hlm. 210. 
41 Sugiyono, "Metode Penelitian...,", hlm. 211. 
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permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara akan diminta untuk mengutakan pendapat, dan ide-idenya. 

Pada penelitian ini yang nantinya akan menjadi informan dan 

diberikan pertanyaan ada tiga, yaitu kepala sekolah, guru kelas dan 

guru pendamping, yang diharapkan dapat memberikan informasi 

akurat dan faktual yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

c. Dokumentasi  

Pendapat Djam’an dan Komariah, studi dokumentasi yaitu 

mengumpulkan dokumen serta data-data yang diharapkan dapat 

memberikan informasi tambahan pada permasalahan penelitian 

kemudian di analisis secara mendalam hingga dapat mendukung serta 

menjadi bukti suatu kejadian42. Dokumen yang digunakan pada 

penelitian ini berupa daftar informan yang terlibat, sejarah berdiri dan 

perkembangan TK ABA Karang Kalasan, visi, misi, tujuan TK ABA 

Karang Kalasan, struktur organisasi TK ABA Karang Kalasan, 

keadaan pendidik TK ABA Karang Kalasan, keadaan peserta didik 

TK ABA Karang Kalasan, sarana dan prasarana TK ABA Karang 

Kalasan, administrasi TK ABA Karang Kalasan, kurikulum TK ABA 

Karang Kalasan, daftar prestasi anak TK ABA Karang Kalasan, foto 

perilaku anak dalam proses pelaksanaan metode pemberian tugas dan 

metode tanya jawab, foto hasil karya anak, data perkembangan bahasa 

anak, data penilaian pembelajaran anak. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono) mengemukakan 

bahwa analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada waktu 

pengumpulan data berlangsung, serta sehabis terselesaikan pengumpulan 

data dalam periode tertentu. Pada saat melakukan wawancara, maka 

penelitian ini telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan 

 
42 Aan Komariah dan Djam’an Satori, "Metode Penelitian...,", hlm. 149. 
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oleh para informan penelitian. Apabila jawaban yang diberikan oleh 

informan penelitian selesai di analisis dan kemudian hasilnya belum 

cukup memuaskan maka penelitian ini dapat melanjutkannya lagi 

samapai pada tahap tertentu dan memperoleh data yang dianggap dapat 

dipercaya, kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara 

berkala sampai tuntas, hingga data yang diperoleh menjadi data jenuh43. 

Tahapan yang dilakukan pada proses analisis data bersadarkan 

pada pendapat Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, adalah 

berikut ini44: 

a. Data Reduction (Reduksi data), merupakan kegiatan pemilihan, 

pemusatan, penyederhanaan, dan transformasi sebuah data yang 

masih bersifat data kasar, berasal dari hasil yang ditemukan di 

lapangan, hingga data yang diperoleh tersebut dapat memberikan 

suatu hasil yang lebih jelas mengenai data pada saat observasi, 

wawancara serta dokumentasi. 

b. Data Display (Penyajian data), merupakan data yang terdiri dari 

beberapa informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan 

adanya kemungkinan pembuatan simpulan serta tindakan. Penyajian 

data yang ada pada penelitian kualitataif dilakukan dalam bentuk 

sebuah penjabaran singkat seperti, tabel, grafik, dan lain sebagainya. 

Data yang disajikan dalam bentuk tersebut diharapkan dapat 

membuat data menjadi lebih terorganisasikan sehingga data akan 

lebih mudah dipahami. 

c. Conclusion Drawing atau Verification (Simpulan atau verifikasi), 

Ketika data telah melewati proses reduksi dan juga display, maka 

proses atau tahap selanjutnya yang dapat penelitian lakukan adalah 

melakukan penarikan simpulan menggunakan data yang telah di 

reduksi dan disajikan tersebut. Penarikan simpulan ini hanya 

sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang 

 
43 Sugiyono, "Metode Penelitian...,", hlm. 337. 
44 Mathew, B. Miles, dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku 

Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: UIP, 2009), hlm. 16. 
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dapat mendukung dalam pengumpulan data berikutnya. Namun, jika 

simpulan data pertama dapat didukung dengan bukti yang benar dan 

konsisten pada saat pengumpulan data penelitian di lapangan maka 

dapat dikatakan bahwa kesimpulan tersebut dapat dipercaya.. 

Berikut ini merupakan model interaksi analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini45: 

 

Berikut adalah tahapan dalam penelitian kualitatif jika 

menggunakan analisis kualitatif model interaktif: 

a. Melakukan observasi kepada anak saat pelaksaan metode pemberian 

tugas dan metode tanya jawab. 

b. Melaksanakan kegiatan wawancara dengan para informan penelitian, 

yaitu Kepala Sekolah, guru kelas dan guru pendamping (guru kelas 

A) di TK ABA Karang Kalasan yang berkaitan dengan metode 

pemberian tugas dan metode tanya jawab pada perkembangan 

bahasa anak. 

c. Membaca dan menjabarkan pernyataan dari para informan 

penelitian, menuliskan semua hal penting yang mempunyai 

hubungan dengan kata kunci yang telah ditetapkan dalam 

pertanyaan, dan lain sebagainya. 

d. Mengelompokan data yang diambil dari berbagai sumber kemudian 

menggabungkan data tersebut pada kelompoknya. 

 
45 Mathew, B. Miles dan Michael Huberman, Analisis Data...., hlm. 69. 
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e. Mengkategorikan kelompok yang telah disusun dan dihubungkan 

dengan kelompok lainnya, hingga hasil yang didapatkan benar-benar 

tertata secara sistematis dan saling terhubung satu dengan lainnya.  

f. Menganalisis data yang mempunyai relevansi atau ikatan dengan 

cara mengajinya berdasarkan susunan yang sistematis dan relevansi 

dengan tujuan penelitian.  

g. Melengkapi data dengan melakukan pengkajian data mulai awal 

hingga akhir atau semua hasil temuan yang telah ditemukan di 

lapangan.  

h. Hasil dari proses pengkajian data setelah dilakukan analisis data 

nantinya akan dijadikan jawaban dari penelitian.  

i. Setelah mendeskripsikan dan menggambarkan jawaban penelitian, 

maka selanjutnya adalah menyusunnya ke dalam bentuk sebuah 

laporan. 

 

6. Teknik Keabsahan Data 

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pemeriksaan 

keabsahan data, menggunakan triangulasi data. Pendapat Mulyasa (dalam 

Mutiani, dkk.), Triangulasi dapat diartikan sebagai suatu cara 

pemeriksaan keabsahan data menggunakan unsur lain di luar data sebagai 

cara untuk melakukan pembanding data46. Pada penelitian ini, akan 

digunakan dua jenis triangulasi yaitu sebagai berikut: 

a. Triangulasi Sumber  

Tringaulasi Sumber dilakukan sebagai salah satu cara untuk 

mengecek data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Pada 

penelitian ini digunakan untuk mengecek data dari anak kelas B TK 

ABA Karang Kalasan, Kepala Sekolah, guru kelas, dan guru 

pendamping.  

 
46 Mutiani dkk., ‘Membangun Komunitas Belajar Melalui Lesson Study Model 

Transcript Based Learning Analysis’, dalam HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti 

Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 3 No. 2, April 2020, hlm. 113–

22. 
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b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilaksanakan apabila 

hasil dari wawancara telah didapatkan, maka akan berlanjut pada 

tahap pengecekkan melalui hasil observasi dan didukung dengan 

hasil dokumentasi. Ketiga teknik tadi, tentunya akan menghasilkan 

sebuah kesimpulan terkait “Efektivitas Metode Pemberian Tugas 

Dan Metode Tanya Jawab Pada Perkembangan Bahasa Anak TK 

ABA Karang Kalasan Di Masa Pandemi”. 
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BAB 5 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Perkembangan Bahasa Anak Kelas B (5-6 Tahun) Di TK ABA 

Karang Kalasan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penelitian ini 

terhadap hasil pengamatan dan hasil wawancara yang sudah di jelaskan 

oleh para informan pertama, kedua, dan ketiga dalam penelitian ini, 

terkait dengan kondisi perkembangan bahasa anak kelas B di TK ABA 

Karang Kalasan. Maka penelitian ini dapat menyimpulkan tentang 

perkembangan bahasa anak kelas B sebagai berikut: keseluruhan 

perkembangan bahasa anak sudah cukup bagus, meskipun beberapa anak 

terlihat masih mengalami kendala dalam perkembangan bahasa mereka, 

seperti pada saat guru mengajak anak didik berbicara terkadang anak 

tidak mau menjawab atau memberikan respon balik, dari hasil 

pengamatan masih ada beberapa anak yang tertukar ketika menuliskan 

huruf “E” dan “F”, kemudian contoh hambatan lainnya yang penelitian 

ini temukan adalah masih adanya anak yang perlu di bimbing ketika 

menuliskan namanya sendiri di lembar kerja anak, dan masih ada anak 

yang belum mampu menyebutkan beberapa bentuk serta benda yang 

mempunyai bentuk sama dengan bentuk yang ada di lembar kerja anak, 

misalnya bentuk penggaris sama dengan bentuk persegi panjang, bentuk 

gelas sama dengan bentuk tabung, dan lain sebagainya. 

2. Metode Pemberian Tugas Dan Metode Tanya Jawab Sebagai 

Stimulus Perkembangan Bahasa Anak TK ABA Karang Kalasan 

Alasan utama sekolah memilih untuk menggunakan metode 

pemberian tugas dan metode tanya jawab yaitu karena adanya masukan 

serta kekhawatiran dari para orang tua anak didik atas perkembangan 

bahasa yang dimiliki oleh anak, para orang tua anak didik takut apabila 

nantinya anak akan mengalami kendala atau hambatan karena waktu 

anak lebih banyak dihabiskan bersama gadget selama masa pandemi 
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seperti sekarang ini. Penggunaan metode tanya jawab juga dilakukan 

untuk mengetahui beberapa informasi seperti, apakah perkembangan 

bahasa anak berkembangan sangat baik, apakah kosakata anak 

mengalami peningkatan, apakah anak mempunyai keberanian untuk 

mengungkapkan pendapat mereka terkait dengan materi pembelajaran, 

apakah mereka faham dengan apa yang guru tanyakan, dan lain 

sebagianya. Metode pemberian tugas dan metode tanya jawab 

sebenarnya merupakan kedua metode yang sangat menndukung untuk 

digunakan pada masa pandemi seperti sekarang ini, karena keduanya 

dapat saling melengkapi satu sama lain, metode pemberian tugas menjadi 

bukti fisik untuk melihat serta menilai perkembangan anak didik dan 

metode tanya jawab menjadi pendukung untuk mengetahui apakah anak 

memang benar faham dengan tugas yang sudah mereka kerjakan serta 

untuk mengetahui apa yang tidak dapat guru ketahui dari bukti fisik tugas 

tersebut.  

3. Efektivitas Pelaksanaan Metode Pemberian Tugas Dan Metode 

Tanya Jawab Sebagai Stimulus Perkembangan Bahasa Anak TK 

ABA Karang Kalasan Di Masa Pandemi 

a. Pelaksanaan Metode Pemberian Tugas 

Implementasi yang dilakukan oleh TK ABA Karang Kalasan 

dan hasil temuan yang didapatkan di lapangan oleh penelitian ini. 

Tahapan pelaksanaan metode pemberian tugas yang dilaksanakan di 

TK ABA Karang Kalasan adalah sebagai berikut: 1) Guru di TK 

ABA Karang meminta kepada para orang tua untuk datang ke 

sekolah guna mengambil tugas-tugas serta buku bacacaan dan materi 

pembelajaran yang harus dikerjakan dan di pelajari oleh anak didik 

dalam satu minggu. Hal ini dilakukan dikarekan pada pembelajaran 

BDR ini guru tidak dapat secara langsung berada di samping anak 

oleh karena itu guru membutuhkan partisipasi orang tua untuk 

membantu mendampingi anak serta menjelaskan dengan lebih detail 

tentang langkah-langkah yang harus anak lakukan untuk dapat 
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menyelesaikan tugasnya tersebut. 2) Guru menentukan tugas apa 

yang akan diberikan kepada anak. 3) Menentukan berapa lama waktu 

yang anak didik butuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Guru juga 

harus memastikan bahwa tugas yang diberikan kepada  anak didik 

dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah oleh anak sehingga 

mereka dapat merasakan sendiri manfaat dari tugas tersebut. 4) Guru 

melaksanakan aktivitas pembelajaran. 5) Guru menjelaskan langkah-

langkah pengerjaan tugas. 6) Melakukan tanya jawab dengan anak 

didik. Kegiatan tanya jawab ini merupakan salah satu langkah dari 

penerapan metode tanya jawab. Sehingga dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran terdapat dua metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru (metode pemberian tugas dan metode tanya 

jawab). 7) Setelah semua langkah metode pemberian tugas 

dilaksanakan dengan baik, maka selanjutnya guru bisa melakukan 

evaluasi serta melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran yang 

sudah dilaksanakan. 

b. Pelaksanaan Metode Tanya Jawab 

Berdasarkan pada hasil analisis terhadap hasil pengamatan 

dan hasil wawancara yang telah di jelaskan oleh ketiga informan 

penelitian terkait dengan tahapan pelaksanaan metode tanya jawab 

pada masa pandemi di TK ABA Karang Kalasan. Maka dapat 

disimpulkan dan akan dideskripsikan sebagai berikut: 1) Langkah 

pertama, yang harus dilakukan oleh guru untuk pelaksanaan metode 

tanya jawab adalah dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang 

nantinya akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari 

pelaksanaan metode tanya jawab ini. 2) Langkah kedua, dalam 

pelaksanaan metode tanya jawab, setelah sebelumnya telah di 

rumuskan tujuan pembelajaran, maka selanjutnya adalah dengan 

membuat ringkasan materi pembelajaran yang sesuai dengan tema 

pembelajaran yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

diskusi atau metode tanya jawab. Pada langkah kedua ini guru akan 
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membuat pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk melihat sejauh 

mana pemahaman anak didik tentang tema pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan. 3) Langkah ketiga, pada langkah selanjutnya setelah 

proses tanya jawab sudah dilakukan oleh guru kepada anak atau anak 

kepada guru, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

menyimpulkan jawaban atau hasil dari pelaksanaan tanya jawab 

dengan anak didik, guru bisa menyimpulkan jawaban mana yang 

terbaik yang dapat mewakili secara keseluruhan capaian 

perkembangan anak didik, sehingga guru dapat menuangkannya 

kedalam penilaian perkembangan anak. 4) Langkah selanjutnya 

sebagai langkah terakhir adalah guru melakukan evaluasi atas 

pelaksanaan metode tanya jawab yang sudah diselenggarakan. 

Evaluasi yang nantinya akan dilakukan oleh guru harus secara 

keseluruhan, seperti apakah metode tanya jawab ini sudah dapat 

mencapai tujuan pembelajaran, apakah strategi pembelajaran yang 

digunakan sudah efektif, dan lain sebagainya. 

c. Efekrivitas Metode Pemberian Tugas Dan Metode Tanya Jawab 

Sebagai Stimulus Perkembangan Bahasa Anak TK ABA Karang 

Kalasan Di Masa Pandemi 

Berdasarkan dari hasil penilaian perkembangan bahasa anak 

yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya, maka dapat dilihat 

bahwa seluruh anak kelas B TK ABA Karang Kalasan memperoleh 

hasil yang sangat memuaskan. Dilihat dari tabel tersebut, terdapat 

sepuluh anak yang berhasil memperoleh nilai capaian perkembangan 

bahasa dengan memperoleh hasil BSB (Berkembang Sangat Baik) 

dan lima anak yang memperoleh nilai capaian perkembangan bahasa 

dengan memperoleh hasil BSH (Berkembang Sesuai Harapan), yang 

artinya metode pemberian tugas dan metode tanya jawab efektif 

untuk digunakan sebagai stimulus perkembangan bahasa anak di 

masa pandemi, hal ini dikarenakan hasil yang diperoleh pada saat 

pengamatan dengan bersumber pada hasil observasi, hasil 
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wawancara, dan juga hasil dokumentasi, memperoleh beberapa point 

penting diantaranya sebagai berikut: 1) anak didik mampu 

mengerjakan semua tugas-tugas yang guru berikan termasuk tugas-

tugas yang berkaitan dengan perkembangan bahasa dengan baik. 2) 

anak-anak mampu menjawab pertanyaan yang guru berikan yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 3) anak didik juga 

mempunyai keberanian untuk mengungkapkan apa yang mereka 

rasakan dan mereka inginkan. 4) ketika anak menemukan kesulitan 

saat pembelajaran mereka tidak ragu lagi untuk mengutakannya 

kepada guru maupun orang tua. 5) anak didik sudah mampu 

memahami dengan baik materi pembelajaran dan terjadi peningkatan 

terhadap perkembangan bahasa anak khususnya penambahan 

kosakata atau perbendaharaan kata yang anak kuasai. 6) anak yang 

sebelumnya masih memerlukan bantuan guru atau orang tua untuk 

menuliskan namanya sendiri, saat ini sudah mampu menuliskan 

namanya tanpa bantuan orang lain. 7) anak yang sebelumnya malu-

malu ketika di tanya oleh guru atau malu untuk berbicara kepada 

orang lain, saat ini sudah mempunyai keberanian dan rasa percaya 

diri yang tinggi untuk mengutarakan pendapat, seperti saat anak 

setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. 8) anak yang 

sebelumnya masih memerlukan bantuan guru dalam membaca 

tulisan atau kalimat sederhana, saat ini sudah mampu melakukannya 

sendiri tanpa bantuan guru ataupun orang tua. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan untuk 

penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih baik, sebagai 

berikut: 1) Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan 

menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam 

sehingga sangat bergantung pada interpretasi peneliti dalam memhami makna 

yang tersirat dalam wawancara. 2) Penelitian dilakukan dalam masa pandemi 
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sehingga menyebabkan adanya keterbatasan gerak dan waktu pada proses 

pelaksanaannya. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti 

kedepaannya, yaitu: 

1. Kepada pihak sekolah, terus tingkatkan kerjasama dengan sekolah lain 

agar sekolah dapat terus meningkatkan kualitas serta kuantitasnya 

terutama pada kegiatan pembelajaran, perancangan kurikulum, 

pembuatan media pembelajaran, pemilihan strategi dan metode 

pembelajaran, sehingga visi misi sekolah dapat terlaksana dengan baik. 

2. Kepada pendidik, terus tingkatkan kemampuan kompetensi pendidikan 

yang dimiliki dengan mempelajari dan memahami berbagai strategi dan 

metode pembelajaran serta berusaha untuk inovatif dalam menciptakan 

media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk diterapkan pada 

setiap kegiatan pembelajaran, dan dengan hasil penelitian ini metode 

pemberian tugas dan metode tanya jawab efektif diterapkan untuk 

meningkatkan perkembangan bahasa anak usia dini. 

3. Bagi penelitian lain diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi dalam penelitian baru yang akan dilakukan, 

sekaligus memberikan gambaran, informasi dan masukan untuk dapat 

melakukan penelitian yang lebih baik kedepannya, serta dapat mencoba 

untuk menindaklanjuti variabel dalam penelitian ini, seperti metode 

pemberian tugas, metode tanya jawab, dan perkembangan bahasa anak 

dengan mencoba untuk mengembangkannya secara lebih detail lagi.
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