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ABSTRAK 

DZIKRINA HASNA MUTIA,“ Upaya Mengembangkan Kemampuan  Bahasa 

Melalui Media Kartu Bergambar Pada Kelompok B Di TK Pertiwi Tanjungan, 
Wedi, Klaten”. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022. 

 Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan anak yang sangat bagus 

di usianya, dan perlu arahan bimbingan orang tua dalam mengawasi perkembangan  
anak. Semua perkembangan anak perlu di pantau melalui cara-cara yang bisa 
menstimulus perkembangan, salah satunya perkembangan bahasa anak perlu di 

terapkan kepada anak agar anak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. 
penerapan ini bisa di lakukan dengan pembelajaran media kartu bergambar, karna 

melalui media ini akan mudah dipahami. Penelitian ini merupakan penelitian 
lapangan yang bersifat kualitatif, , yang diperoleh dari hasil penelitian 
menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknis analisis data yang digunakan adalah  reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Tujuan dari penelitian ini: (1)Untuk mengetahui perkembangan bahasa anak 
dengan media kartu bergambar di kelompok B TK Pertiwi Tanjungan Wedi. 

(2)Untuk mengetahui hasil pengembangan bahasa anak dengan media kartu 
bergambar di kelompok B TK Pertiwi Tanjungan Wedi. (3)Untuk mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat pembalajaran bahasa anak dengan media kartu 

bergambar di kelompok B TK Pertiwi Tanjungan Wedi 

Hasil penelitian menunjukkan: (1)Penerapan pembelajaran bahasa anak 
dengan media kartu bergambar pada kelompok B di TK Pertiwi Tanjungan: 
Menyiapkan Media Pembelajaran Yang Akan Disampaikan di TK Pertiwi 

Tanjungan, Mengatur duduk anak dibawah membentuk oval,Memberikan Materi 
dari gambar agar mengerti nama bagian tubuh dengan benar, Menunjukkan tempat 

anggota badan ,Anak diminta untuk membuat anggota badan dengan tanah 
liat,Melaksanakan Evaluasi. (2) Hasil pelaksanaan pengembangan bahasa anak 
melalui media kartu bergambar pada kelompok B di TK Pertiwi Tanjungan ada 

peningkatan dalam pengembangan bahasa yang signifikan hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan perbedaan anak yang pengembangan bahasanya berkembang 

sangat baik terdapat 15 anak sedangkan terdapat 5 anak yang pengembangan 
bahasanya belom berkembang dan mulai berkembang.(3) Faktor pendukung 
meliputi : sarana dan prasarana sekolah cukup memadai, peserta didik antusias 

terhadap media kartu bergambar  sedangkan faktor penghambat yakni kondisi anak,  
tingkat konsentrasi anak yang hanya bertahan sebentar, terkadang guru kurang 

memperhatikan anak yang asik sendiri. 

 

Kata Kunci : Kartu Bergambar, Bahasa, TK Pertiwi Tanjungan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan 

sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini adalah sosok individu yang 

sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan 

fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentan 

usia 0-8 tahun. Pada masa ini proses masa pertumbuhan dan perkembangan 

dalam berbagai aspek sedang mengalami masa cepat dalam rentang 

perkembangan hidup manusia. Proses pembelajaran sebagai bentuk 

perlakuan yang diberikan kepada anak harus memperhatikan karakteristik 

yang dimiliki setiap tahap perkembangan anak.2  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 ayat 14 Pendidikan Anak Usia Dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 adalah membantu anak 

 
2Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: 

Permata Puri Media,2009), hlm.6. 
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didik dalam mengembangkan berbagai potensi baik secara psikis maupun 

fisik yang meliputi pengembangan moral, nilai, sosial, emosional, kognitif, 

bahasa, motorik, kemandirian,dan seni untuk dipersiapkan memasuki 

pendidikan dasar. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu 

penyelenggaraan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah 

pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), 

kecerdasan (daya piker daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan 

spiritual),sosio emosional (sikap, perilaku, serta agama), serta bahasa dan 

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap tahap perkembangan yang 

dilalui oleh si anak.3 

 Pada pasal 28 ayat 3 sistem pendidikan nasional ditegaskan bahwa 

pendidikan anak usia dini memilki jalur pendidikan formal berbentuk taman 

kanak-kanak (TK), Radhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.4 

Anak yang dalam usia perkembangannya terpenuhi segala  kebutuhanya 

baik kebutuhan fisik maupun psikis di perkirakan dapat melaksanakan 

tugas-tugas perkembangan ditahap selanjutnya. Anak juga mengalami 

perkembangan yang pesat dalam aspek bahasa, fisik, kognitif, nilai agama 

dan moral, serta sosial emosional. 

 Pada masa usia dini dapat kita pahami bahwa usia tersebut 

merupakan usia dimana mereka sedang membentuk karakter dan 

kepribadian. Oleh sebab itu maka pada usia ini pengembangkan potensi 

 
3 Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, 

(Jakarta: Sinar Grafika,2003) hlm. 20. 
4 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, hlm.19. 
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intelegensi permanen pada anak, karena sangat penting dalam membantu 

dasar kemampuan dan pembentukan  sumber daya yang berkualitas. Taman 

Kanak-kanak merupakan lembaga pra sekolah yang menyediakan program 

pendidikan dini untuk anak usia empat tahun hingga memasuki pendidikan 

dasar. Sebelum pendidikan di tersebut adanya pendidikan untuk 0-4 tahun 

yang disebut Kelompok Bermain (KB) atau Tempat Penitipan Anak (TPA). 

Oleh sebab itu masa anak usia dini adalah masa yang sangat baik untuk 

memberikan langkah awal yang dapat dilakukan pendidik atau orang tua 

dalam member pengasuhan, perawatan, dengan cara memberikan 

rangsangan demi membantu tumbuh kembang anak agar tumbuh 

kembangnya dapat sesuai melanjutkan proses pendidikan selanjutnya.  

 Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari bahasa. Ia harus 

dapat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa 

mereka akan mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Bahasa memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia.5 Pengembangan 

kemampuan bahasa bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran 

dengan bahasa sederhana yang tepat, mampu berkomunikasi secara efektif, 

dan mampu menceritakan kejadian/ pengalaman dengan urut dengan bahasa 

yang sederhana.  

 Pembelajaran bahasa dapat meliputi ketrampilan berbicara, 

ketrampilan menyimak, ketrampilan membaca dan menulis. Dalam 

 
5 Suhartno,Perkembangan ketrampilan Bicara Anak UsianDini 

(Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional,2005) hlm.12. 
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berinteraksi dengan lingkungan anak diminta dapat berbicara, dan 

dilingkungan anak akan mendapat pembelajaran tingkah laku, ekspresi, dan 

pembendaharaan kata. dalam pembelajaran ini kita dapat memberikan anak 

kegiatan yang mampu menggugah anak untuk berbicara dan 

mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. 

 Anak usia dini, khususnya 4-5 tahun dapat mengembangkan kosa 

kata secara mengagumkan. Menurut Ownes (Dhieni, dkk 2011:3.1) 

Mengemukakan bahwa anak usia dini.... memperkaya kosa katanya melalui 

pengulangan. Mereka sering mengulangi kosa kata yang baru dan unik 

sekalipun mungkin belum memahami artinya. Dalam mengembangkan kosa 

kata tersebut, anak menggunakan fast mapping yaitu proses dimana anak 

menyerap arti kata baru setelah mendengarnya sekali atau dua kali dalam 

percakapan. Pada masa kanakkanak awal inilah anak mulai 

mengkombinasikan suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. 

Menurut Dhieni, dkk (2011:3.1) Anak usia 4-5 tahun rata-rata dapat 

menggunakan 900 sampai 1000 kosa kata yang berbeda. Mereka 

menggunakan 4-5 kata dalam satu kalimat yang dapa 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. 

Pembelajaran di PAUD harus disajikan dengan bermain, menyenangkan, 

dan menggunakan media yang menarik. Hal ini sesuai dengan prinsip 
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pembelajaran di PAUD yaitu bermain sambil belajar dan belajar melalui 

bermain. Untuk itu pembelajaran dibuat dan dirancang sedemikian rupa 

sehingga anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Bermain merupakan 

kegiatan yang amat penting bagi anak. Bermain memberikan unsur 

kesenangan dan kebahagiaan pada anak. Bermain memberikan kesempatan 

kepada anak untuk memecahkan persoalan yang dialaminya. Bermain 

merupakan cara anak untuk meniru orang dan menguasai perilaku orang 

dewasa untuk mencapai kematangan Purboyo (Prasetyaningsih 2013:5) 

 Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan di TK Pertiwi 

Tanjungan dengan cara wawancara dan observasi menunjukan bahwa 

perkembangan bahasa anak belum begitu berkembang. Hal ini dilihat pada 

saat guru memberikan tugas belum tepat untuk mengembangkan bahasa 

anak. Hal ini disebabkan kurangnya stimulasi yang tepat dalam 

pengembangan bahasa anak. Sarana dan prasarana di TK tersebut juga 

bekum digunakan secara optimal, sehingga anak merasa bosan dengan 

pembelajaran yang monoton. Dengan aktivitas dan permainan yang 

monoton berakibat perkembangan bahasa anak belum berkembang secara 

optimal. Hal itulah yang membuat anak kurang dalam perkembangan 

bahasa. Pembelajaran yang monoton menyebabkan anak bosan dan tidak 

termotivasi untuk mengembangkan bahasa, oleh karena itu, diperlukan 

media-media pembelajaran yang bervariasi dalam pengembangan bahasa 

anak.  
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 Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan pengembangan 

bahasa anak dengan menggunakan media kartu bergambar. Piaget 

menjelaskan bahwa anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata dan 

gambar. Kata dan gambar ini merefleksikan peningkatan pemikiran 

simbolis dan melampaui koneksi informasi indrawi dan tindakan fisik.6 

Menurut Gelfgren anak belajar dengan cara yang berbeda, dan mayoritas 

menggunakan cara-cara visual. Kartu kata bergambar dapat digunakan 

untuk subjek apapun, misalnya melatih pembelajaran bahasa dasar 

(kosakata dan tata bahasa), matematika, biologi, dan geografi. Kartu kata 

bergambar mudah digunakan, sangat berguna untuk guru, dan dapat 

digunakan disetiap tingkatan kelas.7 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan media kartu bergambar untuk 

permasalahan mengembangkan bahasa anak, melihat paparan di atas maka 

peneliti mengambil judul “Upaya Mengembangkan Kemampuan Bahasa 

Melalui Media Kartu Bergambar di TK Pertiwi Tanjungan” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas peneliti dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan pembelajaran bahasa anak dengan media 

kartu bergambar di kelompok B TK Pertiwi Tanjungan Wedi ? 

 
6 Jhon Santrock, Psikologi Pendidikan , Edisi Kedua. (Jakarta: Kencana, 2011), h.48 

7Yasbiati, Oyon Haki Pranata, Fitriani Fauziyah, Penggunaan Media Kartu Bergambar 

Untuk Meningkatkan Kosa Kata Bahasa Sunda Anak Usia Din i Pada Kelompok B Di TK PGRI 

Cibeureum, Jurnal PAUD Agapedia, Vol.1 No I Juni 2017,h.23  
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2. Bagaimana hasil pengembangan bahasa anak dengan media kartu 

bergambar di kelompok B TK Pertiwi Tanjungan Wedi ? 

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

mengembangkan bahasa anak dengan media kartu bergambar di 

kelompok B TK Pertiwi Tanjungan Wedi ? 

C. Landasan Teori 

1. Perkembangan Bahasa Anak  

Anak-anak usia dini adalah masa yang sangat penting dalam 

perkembangan bahasanya. Bahasa adalah kemampuan untuk 

mengekspresikan apa yang dialami dan dipikirkan oleh anak dan 

kemampuan untuk menangkap pesan dari lawan bicara, dengan berbahasa 

anak dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan anak lainnya.  Bahasa 

anak adalah sistem simbol lisan yang digunakan anak. Sistem tersebut 

digunakan anak berkomunikasi dengan orang lain yang mengacu pada 

bahasa tertentu, seperti bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, Bahasa Inggris.8 

Bahasa mencakup setiap sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran 

dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain.9 Bahasa juga 

dapat dikembangkan kemampuan kreativitas melalui kegiatan mendongeng, 

menceritakan kembali kisah yang telah didengarkan, berbagai pengalaman, 

sosiodrama atau mengarang cerita dan puisi .10   

 
8 Daryanto, Media Pembelajaran, ( Ba ndung: Satu Nusa, 2010), h. 110 
9 MusfirohTadkiroatun, Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini, (Yogyakarta: 

Kementrian Pendidikan Nasional, 2010),h. 109 
10 Mulyasa, Manajemen PAUD, (Bandung: Rosdakarya, 2014), Cet 3,h. 116 
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Bahasa perlu ditekankan bahwa semua anak sejak lahir memiliki 

potensi yang luar biasa besar. Dan salah satu potensi terangkum dalam 

bahasa. Bahasa bertujuan untuk membaca dan menganalisis kecenderungan 

bahasa anak.11 

Setiap manusia normal dapat menguasai bahasa, sebab sejak lahir 

manusia telah memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mempelajari 

bahasa dengan sendirinya, seperti yang dijelaskan oleh Wardhani & 

Asmawulan bahwa bahasa adalah rangkaian bunyi yang melambangkan 

pikiran, perasaan dan sikap manusia. Dengan menggunakan bahasa anak 

akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang dapat bergaul 

di tengah-tengah masyarakat.12 

Bahasa sebagai sarana kegiatan komunikasi memegang peranan 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai ungkapan hasil 

pemikiran seorang kepada orang lain agar dapat dipahami. Menurut 

Depdiknas, fungsi pengembangan kemapuan berbahasa pada anak antara 

lain sebagai berikut : 

a. Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan. 

b. Sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak. 

c. Sebagai alat untuk mengembangkan eksperesi anak. 

d. Sebagai alat untuk mengembangkan perasaan dan buah 

 
11 Asef Umar Fakhruddin, Sukses Menjadi Guru PAUD, (Bandung: Rosdakarya, 

2018),h. 57 
12Junita Dwi Wardhani dan Tri Asmawulan. Perkembangan Fisik, Motorik dan 

Bahasa. (Surakarta: Qinant,2011),h.83 
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pikiran kepada orang lain. 

Bahasa dapat berupa bahasa lisan, yaitu bahasa yang dihasilkan 

dengan menggunakan alat ucap (orgen of spech) dengan fonem sebagai 

unsur dasarnya.13 

Menurut Vygosky, ada tiga tahap perkembangan bahasa anak yang 

menentukan tingkat perkembangan berpikir, yaitu tahap eksternal, 

egosentris, dan internal.  

Pertama, tahap eksternal yaitu tahap berpikir dengan sumber berpikir anak 

berasal dari luar dirinya. Sumber eksternal tersebut terutama dari orang 

dewasa yang memberi pengarahan kepada anak dengan cara tertentu. Misal 

orang dewasa bertanya kepada seorang anak:” apa yang sedang kamu 

lakukan?” kemudian anak tersebut meniru”apa?”. Orang dewasa 

memberikan jawabannya “melompat”.  

Kedua, tahap egosentris, yaitu tahap ketika pembicaraan orang dewasa tidak 

lagi menjadi persyaratan  dengan suara khas, anak akan berbicara seperti 

jalan pikirannya misalnya “saya melompat”, “ini kaki”, “ini tangan”, “ini 

mata”.  

Ketiga, tahap internal, yaitu tahap ketika anak dapat menghayati proses 

berpikir, misalnya seorang anak sedang menggambar kucing. Pada tahap ini 

 
13 Depdiknas, Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia 

Dini,(Jakarta: Universitas Terbuka ), 75 
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anak akan memproses pikirannya sendiri, “apa yang harus saya gambar? 

Saya atau saya sedang menggambar.14 

Perkembangan bahasa anak melalui cara-cara yang sistematis dan 

berkembang secara bersama-sama. Anak melewati tahapan yang sama, 

meskipun dengan waktu yang berbeda, tergantung pada latar belakang 

kehidupan anak. Sekalipun berbeda komponen-komponen dalam bahasa 

tidak berubah, komponen tersebut diorganisasikan dalam lima sistem 

aturan15: 

a. Fonologi adalah sistem dari suatu bahasa, termasuk suara-suara yang 

digunakan dan bagaimana suara-suara tersebut dikombinasikan. 

Berkenaan dengan adanya pertumbuhan dan produksi sistem bunyi 

dalam bahasa. 

b. Morfologi berkenaan dengan pertumbuhan dan produksi arti bahasa. 

c. Sintaksis meliputi bagaimana kata-kata dikombinasikan sehingga 

membentuk frasa-frasa dan kalimat-kalimat yang dapat dimengerti. 

d . Semantik mengacu pada makna kata dan kalimat. 

e. Pragmatik adalah penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks -

konteks yang berbeda. 

 Secara naluriah, anak memiliki potensi untuk berkomunikasi 

dengan lingkungan yang telah diwujudkan sejak lahir. Berikut ini beberapa 

 
14Elisabet Hurlock, Perkembangan Anak Jilid I (Jakarta:Erlangga, 1978) h.11 

 
15Ibid, h. 23  
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faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak: 

a. Pengaruh biologis terhadap perkembangan bahasa anak 

       Chomsky menyatakan bahwa anak-anak dilahirkan ke dunia 

dengan alat penguasaan bahasa Language Acquisition Device (LAD), 

yaitu suatu keterikatan biologis yang memudahkan anak unutk 

mendeteksi kategori bahasa tertentu, seperti fonologi, sintaksis, dan 

semantik. LAD menurut Chomsky adalah suatu kemampuan tata bahasa 

bawaan yang mendasari semua bahasa. 

b. Pengaruh intelektual terhadap perkembangan bahasa anak 

Anak yang memiliki intelektual atau kognisi tinggi sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Misalnya 

bayi, tingkat intelektualnya belum berkembang, tetapi semakin bayi itu 

tumbuh dan berkembang serta mulai mampu memahami lingkungan, 

maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana 

menuju ke bahasa yang lebih kompleks.  

c. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan bahasa anak  

             Lingkungan yang berperan besar dalam perkembangan awal 

bahasa anak adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial pertama yaitu 

keluarga, lingkungan sosial kedua yang mempengaruhi perkembangan 

bahasa anak adalah sekolah. Yaitu anak mulai berinteraksi dengan 

teman sebayanya, ibu/bapak guru dan orang dewasa lainnya16 

 
16 Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2017), h. 165. 
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 Teori-teori Perkembangan Dasar Bahasa Anak ada 3 yaitu :  

a. Teori Nativis 

Teori nativis ini berpandangan bahwa ada unsur keterkaitan 

yang erat antara faktor biologis dengan perkembangan bahasa. Para 

ahli nativis berpendapat bahwa kemampuan berbahasa sifatnya ini 

sangat natural (bawaan), seiring dengan pertumbuhan fisik dan mental 

anak maka perkembangan bahasa menjadi lenih baik dan meningkat. 

Para ahli nativis juga meyakini bahwa anak-anak menginternalisasi 

aturan tata bahasa sehingga mereka dapat menyusun berbagai macam 

kalimat tanpa latihan, penguatan, maupun meniru bahasa orang 

dewasa. Jadi, teori nativis ini lebih cenderung pada kemampuan 

internal tiap-tiap anak dan perkembangan bahasa berjalan seiring 

dengan kematangan otak. 

b. Teori Behavioristik 

Teori  behaviorostik beranggapan bahwa bahasa merupakan 

masalah respons dan sebuah imitasi, yaitu bahasa dipelajari melalui 

pembiasaan dari lingkungan dan merupakan hasil imitasi terhadap 

orang dewasa. Dengan kata lain perkembangan bahasa menurut teori 

behavioristik berasal dari luar atau disebut dengan faktor eksternal, 

perkembangan bahasa pada anak usia dini diperoleh melalui pergaulan 

dan interkasi yang diperoleh anak dengan teman sebayanya atau orang 

dewasa. 
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c. Teori Perkembangan Kognitif  

Teori Perkembangan Kognitif beranggapan bahwa berpikir 

sebagai prasyarat berbahasa, bahasa terus berkembang sebagai hasil 

dari pengalaman dan penalaran. Teori perkembangan kognitif lebih 

menekankan pada proses berpikir dan penalaran. Salah satu tokoh 

teori perkembangan kognitif adalah Jean Peaget, Ia mengungkapkan 

bahwa perkembangn bahasa bersifat progresif dan terjadi pada setiap 

tahap perkembangan, artinya perkembangan bahasa anak berkaitan 

erat dengan berbagai kegiatan anak, objek dan kejadian yang mereka 

alami. Selain Peaget, Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan 

kognitif dan bahasa anak berkaitan erat dengan kebudayaan dan 

masyarakat tempat anak dibesarkan. Jadi, para ahli perkembangan 

kognitif meyakini bahwa perkembangan bahasa ada kaitannya dengan 

hubungan antara anak, orang dewasa, dan lingkungan soaialnya. 

Dengan adanya interkasi yang harmonis antara anak, orang dewasa 

dan orang-orang yang ada disekitar lingkungan, maka anak tersebut 

dapat meningkatkan kemampuan bahasanya.17 

2. Tujuan dan Karakteristik Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini 

a. Tujuan pengembangan bahasa anak usia dini sebagai berikut: 

1) Menyayangi, mendengarkan, menyimak, menggunakan bahasa, 

lisan, dan lebih siap dalam bermain dan belajarnya. 

2) Mendengar dengan kesenangan dan merespons cerita, lagu, 

 
17 Ibid , h. 163-165. 
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irama, dan sajak-sajak dan memperbaiki sendiri. 

3) Menyelidiki dan mencoba dengan suara-suara, kata-kata, dan 

teks. 

4) Mendukung dan mendengarkan cerita dengan penuh perhatian. 

5) Memperluas kosa kata mereka, meneliti arti dan suara kata-kata 

baru. 

6) Mendengar dan berkata, ciri dan suara akhir dalam kata-kata.18 

b. Karakteristik Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

  Terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa 

anak- anak telah menggunakan kalimat dengan baik dan benar. 

1) Menguasai 90 persen dari fonem dan sintaksis 

bahasa yang digunakannya. 

2) Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi 

pembicaraan.15 

3. Tahap Perkembangan Bahasa 

a. Tahap I (pralinguistik), yaitu antara 0-1 tahun, tahap ini berdiri 

dari: 

a. Tahap meraba- I (Pralinguistik pertama), tahap ini dimulai 

dari bulan pertama hingga bulan keenam dimana anak akan 

 
18 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar Dalam 

Berbagai Aspek,(Jakarta: Kencana, 2011), Cet 1,h.  83  
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mulai menangis, tertawa, dan menjerit. 

b. Tahap meraba- 2 (pralinguistik kedua), tahap ini pada 

dasarnya merupakan tahap kata tanpa makna mulai dari bulan 

ke-6 hingga 1 tahun. 

 

b.  Tahap II (Inguistik). Tahap ini terdiri dari tahap I dan tahap II, 

yaitu: 

a. Tahap-1 : holafrastik (1 tahun), ketika anak mulai 

menyatakan makna keseluruhan frase atau kalimat dalam satu 

kata. Tahap ini juga ditandai dengan perbendaharaan kata 

anak hingga kurang lebih 50 kosa kata. 

b. Tahap-2: frase (1-2) pada tahap ini anak sudagh mampu 

mengucapkan dua kata . tahap ini juga ditandai dengan 

perbendaharaan kata anak hingga hingga kurang lebih 50 

kosa kata. 

c. Tahap III (pengembangan tata bahasa, yaitu : prasekolah 3,4,5 

tahun) pada tahap ini anak sudah dapat emmbuat kalimat, seperti 

telegram. Dilihat dari aspek perkembangan. 

d. Tahap IV ( tata bahasa menjelang dewasa, yaitu 6-8 tahun) tahap 

ini ditandai dengan kemampuan yang mampu menggabungkan 

kalimat sederhana dengan komplek.19 

 
19 Dhieni, Nurbianii, Dkk, Metode Pengembangan Bahasa, (Jakarta: 

Universitas Terbuka,2008),h. 40 
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4. Indikator kemampuan Bahasa 

5. Mendengarkan 

1)  Mengerti beberapa perintah secara sederhana, missal: tangan 

keatas, kesamping, dan kedepan. 

2)  Mengulang kalimat yang lebih kompleks missal: anak dapat 

menyebutkan judul cerita. 

3)  Menyebutkan beberapa kata sifat misal: jujur, rajin, pandai, dan 

semangat. 

6. Berbicara 

1) Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks misal: apa yang 

harus kita lakukan sebelum berangkat kesekolah 

2)  Menceritakan kejadian sebab akibat misal: adanya hujan, 

banjir, pelangi. 

3)  Menyebutkan sebanyak-banyaknya nama benda yang ada  

 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) TK 

Pertiwi Tanjungan : 

a. Memahami 

bahasa 

1. Menyimak perkataan 

orang lain (bahasa  ibu atau 

bahasa lainnya) 

2. Mengerti dua perintah 

yang diberikan bersamaan 

3. Memahami cerita yang 

dibacakan  

4. Mengenal perbendaharaan 

kata mengenai kata sifat 

(nakal, pelit, baik hati, 

berani, baik, jelek, dsb) 

5. Mendengar dan 

membedakan bunyi-

bunyian dalam Bahasa 

Indonesia (contoh, bunyi 

dan ucapan harus sama) 

1. Mengerti beberapa 

perintah secara bersamaan 

2. Mengulang kalimat yang 

lebih kompleks 

3. Memahami aturan dalam 

suatu permainan  

4. Senang dan menghargai 

bacaan 
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b. Mengungkapkan 

Bahasa  

1. Mengulang kalimat 

sederhana 

2. Bertanya dengan kalimat 

yang benar 

3. Menjawab pertanyaan 

sesuai pertanyaan  

4. Mengungkapkan 

perasaan dengan kata 

sifat (baik, senang, nakal, 

pelit, baik hati, berani, 

baik, jelek, dsb) 

5. Menyebutkan kata-kata 

yang dikenal 

6. Mengutarakan pendapat 

kepada orang lain 

7. Menyatakan alasan 

terhadap sesuatu yang di 

inginkan atau 

ketidaksetujuan 

8. Menceritakan kembali 

cerita/dongeng yang 

pernah didengar 

9. Memperkaya 

perbendaharaan kata 

10. Berpartisipasi dalam 

percakapan 

1. Menjawab pertanyaan 

yang lebih komples 

2. Menyebutkan kelompok 

gambar yangmemiliki 

bunyi yang sama 

3. Berkomunikasi secara 

lisan, memiliki 

perbendaharaan kata, serta 

mengenal simbol-simbol 

untuk persiapan membaca, 

menulis dan berhitung 

4. Menyusun kalimat 

sederhana dalam struktur 

lengkap (pokok kalimat-

predikat keterangan) 

5. Memiliki lebih banyak 

kata-kata untuk 

mengekspresikan ide pada 

orang lain 

6. Melanjutkan sebagian 

cerita/dongeng yang telah 

diperdengarkan  

7. Menunjukkan pemahaman 

konsep-konsep dalam 

buku cerita  

c. Keaksaraan  1. Mengenal simbol-simbol 

2. Mengenal suara-suara 

hewan/benda yang ada di 

sekitarnya  

3. Membuat coretan yang 

bermakna 

4. Meniru (menuliskan dan 

mengucapkan huruf A-Z) 

1. Menyebutkan simbol-

simbol huruf yang dikenal 

2. Mengenal suara huruf 

awal dari nama benda-

benda yang ada 

disekitarnya 

3. Menyebutkan kelompok 

gambar yang memiliki 

bunyi/huruf awal yang 

sama 

4. Memahami hubungan 

antara bunyi dan bentuk 

huruf 

5. Membaca nama sendiri 

6. Menuliskan nama sendiri 

7. Memahami arti kata dalam 

cerita  

Tabel 2.1 STTPA TK Pertiwi Tanjungan 

 

5. Aspek Perkembangan Bahasa 

Perkembangan bahasa sebagai salah satu yang harus dimiliki 

anak, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. 
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Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup 

dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi seperti 

biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Bahasa anak dapat 

berkomunikasi maksud, tujuan, pemikiran, maupun perasaannya pada 

orang lain. 

Anak usia taman kanak-kanak berada dalam fase 

perkembangan bahasa secara eksperesif. Hal ini berarti bahwa anak 

telah dapat mengungkapkan keinginannya, penolakannya, maupun 

pendapatnya dengan menggunakan bahasa lisan. Bahasa lisan sudah 

dapat digunakan anak sebagai alat komunikasi. Aspek-aspek yang 

berkaitan dengan perkembangan bahasa anak usia dini tersebut sebagai 

berikut : 

1. Kosa kata 

Seiring dengan perkembangan anak dan pengalamnya 

berinteraksi dengan lingkungannya, kosa kata berkembang dengan 

pesat. 

2. Sintaksi (tata bahasa) 

Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi 

melalui contoh-contoh berbahasa yang di dengar dan di lihat anak di 

lingkungannya, anak telah dapat menggunakan bahasa lisan dengan 

susunan kalimat yang baik. “Alfi memberi makan Ayam” bukan  

“Ayam Alfi makan memberi”. 

3. Semantik 
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Semantik maksudnya penggunaan kata sesuai dengan 

tujuannya. Anak di taman kanak-kanak sudah dapat 

mengeksperesikan keinginan, penolakan dan pendapatnya dengan 

menggunakan kata-kata dan kalimat yang tepat. Misalnya:“tidak 

mau” untuk menyatakan penolakan. 

4. Fonem (satuan bunyi terkecil yang membedakan kata) 

Anak ditaman kanak-kanak sudah memiliki kemampuan untuk 

merangkai bunyi yang didengarnya menjadi satu kata yang 

mengandung arti. Misalnya:i.b.u menjadi ibu”.20 

Berdasarkan Permendiknas No.58 tahun 2009 tentang standar 

pendidikan tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan 

kelompok usia. Tingkat pencapaian menggambarkan pertumbuhan 

dan perkembangan anak yang diharapkan pada rentang tertentu.21 

1. Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 4 tahun 
 

a. Terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa 

anak, anak sudah dapat menggunakan kalimat dengan baik 

dan benar. 

b. Telah menguasai 90% dari fonem dan sintaksi bahasa yang 

digunakan. 

c. Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah 

 
20 Dhieni, Nurbianii, Dkk, Metode Pengembangan Bahasa , (Jakarta: 

Universitas Terbuka,2008),h. 45 
21 Sari, AE, Upaya Guru dalam Menumbuhkan Bahasa Anak-anak, 

(Surabaya: Bina Karya, 2010), h.98 
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dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi 

pembicaraan. 

2. Karakteristik kemampuan bahasa anak usia5-6 tahun 
 

a. Sudah dapat menggungkapkan lebih dari 2500 kosa kata. 
 

b. Lingkup kosa kata yang dapat diungkapkan anak menyangkut: 

warna, bentuk, suhu, bau, perbedaan, keindahan, rasa, 

ukuran, perbandingan jarak. 

c. Anak usia 5-6 tahun dapat melakukan peran pendengar yang 

baik 

d. Perkembangan dan pengembangan anak usia dini dapat 

berpartisipan dalam suatu percakapan, anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi 

pembicaraan tersebut. 

e. Percakapan yang dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun telah 

menyangkut berbagai komentarnya terhadap apa yang 

dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain.22 

Perkembangan bahasa khususnya usia 4-5 tahun dilihat dari aspek 

perkembangan adalah sebagai berikut : 

a. Aspek perkembangan menerima bahasa: mengerti beberapa 

perintah secara bersamaan, mengulang kalimat yang lebih 

kompleks dalam judul cerita,memahami aturan yang berlaku 

 
22Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet 1, 

h. 79-80  
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dirumah maupun disekolah. 

b. Aspek mengungkap bahasa: menjawab pertanyaan yang lebih 

kompleks dalam judul cerita, menyebutkan kelompok gambar 

yang memiliki bunyi yang sama, berkomunikasi secara lisan: 

mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta mengenal 

simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis.23 

Perkembangan bahasa anak usia dini perkembangan bahasa 

anak usia dini, khususnya TK memiliki karakter tersendiri, Jamaris 

membagi perkembangan bahasa anak suia dini menjadi 2 yaitu:19 

6. Media Untuk Mengembangkan Bahasa 

Media pengembangan aspek anak merupakan alat untuk 

membantu proses guru dalam mengembangkan atau meningkatkan  

aspek perkembangan anak. Dalam proses kegiatan belajar mengajar 

media dalam pengembangan mempunyai peranan yang penting. 

Dengan adanya media, proses kegiatan pengembangan aspek 

khususnya bahasa akan membantu pendidik dalam tugas 

kependidikannya. Seperti pendapat Mc. M Connel yang 

menyatakan dengan tegas bahwa gunakanlah media yang memiliki 

kesesuaian dengan kebutuhan belajar.24 

 
23 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 

2011), Cet 1,h. 78-79 

24 Kurnia, Rita. "Pengaruh Media Gambar Terhadap Kemampuan 

Membaca Aanak Usia 5-6 Tahun Di TK Laboratorium FKIP Universitas Riau." 

Jurnal Educhild: Pendidikan dan Sosial 6.2 (2017): 96. 
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Media pengembangan aspek anak usia dini secara umum 

terdiri atas tiga bagian yaitu: media visual, media audio, dan media 

audio-visual. 

a. Media visual   

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat. Media 

visual terdiri atas media yang diproyeksikan (projected visualI) dan 

media yang tidak dapat diproyeksikan (non-projected visual). 

Media visual yang dapat diproyeksikan merupakan media yang 

menggunakan alat proyeksi di mana gambar atau tulisan dan 

tampak pada layar (screen). Media proyeksi bisa berupa media 

proyeksi diam (stiil pictures) misalnya gambar diam dan proyeksi 

gerak (motion pictures) misalnya gambar gerak. Sedangkan media 

visual yang tidak diproyeksikan terdiri atas media gambar mati, 

media  grafis, media model, dan media realia. Media gambar mati 

adalah gambar yang disajikan secara fotografik, misalnya gambar 

tentang manusia, hewan, atau obyek yang berkaitan dengan tema 

yang diajarkan. Gambar grafis adalah media pandang dua dimensi 

yang dirancang khusus untuk mengkomunikasikan pesan-pesan 

pendidikan. Media model adalah media tiga dimensi yang sering 

digunakan dalam pembelajaran, media ini merupakan tiruan dari 

obyek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, atau obyek yang terlalu 

rumit untuk dibawa ke dalam kelas. Sedangkan media realia 

merupakan alat bantu visual yang berfungsi memberikan 
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pengalaman langsung pada anak. Realita merupakan model dan 

obyek nyata dari sutau benda misalnya mata uang. 

b. Media audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk belajar. 

Pengguna media audio dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini 

pada umumnya untuk melatih keterampilan yang berhubungan 

dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Dari sifatnya 

yang auditif, media ini mengandung kelemahan yang harus diatasi 

dengan cara memanfaatkan media lain. 

c. Media audio-visual 

Media audio-visual atau yang sering disebut juga media 

pandang dengan merupakan kombinasi dari media audio dan media 

visual, misalnya video pendidikan. Penggunaan media audio-visual 

membuat penyajian pembelajaran atau tema pada anak akan 

semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media audio-visual ini 

dalam batas-batas tertentu dapat menggantikan peran dan tugas 

guru dalam menyampaikan materi pada anak. Peran guru dapat 

beralih menjadi fasiliator yang memberikan kemudahan bagi anak 

untuk belajar.25 Media yang penulis fokuskan yaitu media visual 

 
25 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai. Media Pengajaran. (Bandung: Sinar 

Baru Algensido, 2005).h.34 
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berupa media kartu bergambar. Media kartu bergambar yaitu 

sekumpulan gambar terpisah yang memuat satuan-satuan gambar 

serta mewakili rangkaian pesan yang disajikan dengan 

menyertakan gambar. Gambar tersebut dapat dibuat menggunakan 

tangan atau dapat memanfaatkan foto/gambar yang sudah ditempel 

pada lembaran-lembaran kertas tebal. 

Setiap media yang disediakan oleh guru dalam proses 

pengembangan bagi anak usia dini tidak harus bernilai mahal atau 

sulit dibuat, benda apapun disekeliling anak dapat dijakdikan 

sebagai media pengembangan asalkan memiliki kesesuaian 

dengan perencanaan pembelajaran 

7. Pengembangan Bahasa Anak Dengan Menggunakan Media Kartu 

Bergambar 

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan 

sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukkan bagi anak sejak lahir hingga enam tahun 

yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut 

yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang pada peletakan dasar kearah 

pertumbuhan dan 6 perkembangan yaitu: perkembangan moral dan 
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agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), 

kecerdasan/kognitif (daya pikir dan daya cipta), sosio emosional 

(sikap dan emosi), bahasa dan komunikasi, serta seni dan 

kreativitas.26 

Aspek perkembangan yang penulis fokuskan yaitu 

perkembangan bahasa. Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan 

menjelaskan bahwa aspek perkembangan bahasa, kompetensi dan 

hasil belajar yang diharapkan pada anak adalah anak mampu 

memiliki kemampuan berfikir secara logis, berfikir kritis, dapat 

memberi alasan, mampu memecahkan masalah dan menemukan 

hubungan sebab akibat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

Tahap ini perkembangan yang diteliti adalah tahap umur 4-5 tahun 

sebelum memasuki tingkat Sekolah Dasar.27 Bahwa kemampuan 

bahasa verbal terkait erat dengan kemampuan kognitif anak.28 

Vygotsky mengemukakan bahwa “ada dua alasan yang 

menyebabkan perkembangan bahasa berkaitan dengan 

perkembangan kognitif. Pertama, anak harus menggunakan bahasa 

untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Kemampuan 

 
26 Lilis Madyawati,” Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, 

(Jakarta:Kencana,2016),h.2. 

27 Ni Wayan Diah Arisanti, Upaya Meningkatkan Kemampuan Belajar 

Berbahasa Dengan Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar Pada Anak 

Kelompok B TK Negeri Pembina Semester II, Jurnal Pendidiikan Vol.05 No.1 Edisi 

Khusus , (2018) 
28 Elisabeth Hurlock, Perkembangan Anak Jilid I( Jakarta: Erlangga 

1978),h.176 
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ini disebut dengan kemampuan bahasa secara eksternal dan menjadi 

dasar bagi kemampuan berkomunikasi kepada diri sendiri. Kedua, 

transisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kepada 

kemampuan berkomunikasi secara internal membutuhkan waktu 

yang cukup panjang. Transisi ini terjadi pada fase praoperasional, 

yaitu pada usia 2- 7 tahun. Selama masa ini, berbicara pada diri 

sendiri merupakan bagian dari kehidupan anak. Ia akan berbicara 

dengan berbagai topik dan tentang berbagai hal, melompat dari satu 

topik ke topik lainya. 

Piaget, mengatakan anak usia 4-6 tahun ada pada tingkat 

praoperasional: mampu mengorganisasi dan mengkoordinasikan 

gerakan dan tindakan fisik dan mampu menyimpulkan eksistensi 

sebuah benda. 

Secara umum dari segi media yang digunakan untuk 

menghasilkan bahasa, yaitu menggunakan dua ragam: bahasa lisan 

dan bahasa tulisan. Bahasa lisan dihasilkan dengan menggunakan 

alat ucap, bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain.29 

Penulis fokus terhadap bahasa lisan, yaitu melihat guru dalam 

menyampaikan sesuatu yang ada pada suatu media. 

Media yang penulis fokuskan adalah media kartu bergambar. 

Kartu bergambar merupakan salah satu media visual yang dapat 

 
29 Ni Putu Novi Arini, Op.Cit. h.4. 
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memberikan manfaat kepada anak sebagai cara dalam 

memperkenalkan simbol, warna, kata-kata dan meningkatkan 

penguasaan kosakata seperti mengenalkan kata benda yang ada di 

sekitar, kata, sifat, dan kata kerja sehari-hari. Sebagai media visual, 

kartu bergambar berfungsi sebagai sarana dalam menyampaikan 

pesan atau materi dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan kartu 

bergambar dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi anak, 

merangsang minat anak sehingga anak lebih senang mengikuti 

kegiatan bermain sambil belajar di sekolah.30 

Media kartu bergambar adalah media pembelajaran dalam 

bentuk kartu bergambar yang berukuran 25x30 cm. Gambar-

gambarnya dibuat menggunakan tangan atau foto, atau 

memanfaatkan gambar atau foto yang sudah ada yang ditempelkan 

pada lembaran-lembaran flashcard.31 

Philips mengemukakan kartu bergambar merupakan cara 

yang tepat dalam memperkenalkan kosakata baru pada anak. “flash 

cards  (picture cards) are an invaluable way of introducing and 

revising vocabulary and can also be used to drill simple structure 

and function”. Pernyataan tersebut dapat diartikan secara bebas 

 
30 Lathipah Hasanah, Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Anak Usia 4-5 

Tahun Melalui Kegiatan Bermain Kartu Bergambar, Jurnal Buana Ilmu, Vol.1 No. 

1 (2016),h.67 
31 Empit Hotimah, Penggunaan Media Flashcard Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Siswa Pada Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggirs Kelas II MI AR-

Rochman Semarang Garut. Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol.04; No. 01; 

2010, h.11 
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bahwa flash cards atau kartu bergambar adalah sebuah cara untuk 

memperkenalkan kosakata dan juga dapat digunakan untuk 

mengetahui struktur dan fungsi sederhana. Flash cards tidak hanya 

digunakan untuk memperkenalkan kosakata, namun dapat 

digunakan untuk mempelajari hal-hal yang lebih kompleks.32 

Indriana mengatakan flash cards adalah media pembelajaran 

dalam bentuk kartu bergambar yang ukurannya seukuran post cards 

sekitar 25 x 30 cm. Gambar yang ditampilkan dalam kartu tersebut 

adalah gambaran tangan atau foto, atau gambar atau foto yang sudah 

ada dan ditempelkan pada lembaran kartu-kartu tersebut. Kartu 

bergambar dapat digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan 

tema. Misalnya ketika sedang mempelajari tema binatang, guru 

dapat menggunakan kartu bergambar untuk menjadi media dalam 

mengenalkan macam-macam binatang. Anak tidak hanya 

diperlihatkan jenis-jenis binatang yang sudah mereka ketahui, 

namun guru dapat memperkenalkan binatang-binatang langka yang 

belum anak ketahui, sehingga perbendaharaan anak tentang nama-

nama binatang dapat bertambah.33 

Melalui penggunaan media kartu bergambar dapat membuat 

pembelajaran menjadi menarik. Ketika anak mempelajari bahasa 

 
32 Lathipah Hasanah, Op.Cit,h. 74 

33 Ibid,h.73 
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khususnya perbendaharaan kata, tidak dilakukan hanya secara verbal 

atau mendengarkan cerita dari guru. Hal ini membuat anak menjadi 

bosan dan tidak bersemangat. Melalui kartu bergambar, anak dapat 

belajar tidak hanya dengan mendengarkan namun dapat melakukan 

dan mendemonstrasikan. 

8. Indikator Kartu Bergambar yang Baik 

Kartu bergambar yang baik tentunya memiliki indikator, 

berikut indikator yang baik : 

a. Dekat dengan anak 

b. Memiliki tempat untuk memegang kartu sehingga tidak menutupi 

gambar 

c. Memiliki gambar dan ada labeling/tulisan dibawahnya berwarna merah 

agar anak tau simbol tulisan 

d. Gambar jelas (nyata) 

e. Kartu terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak 

9. Kelebihan Kartu Bergambar 

Media kartu bergambar ini memiliki beberapa kelebihan, sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Susilana dan Riyana (Fitriyani, Putri Zulmi  

Nulanda2017:172) 

1) Mudah dibawa kemana-mana; yakni dengan ukuran yang kecil kartu 

kata bergambar dapat disimpan di tas bahkan di saku, sehingga tidak  
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membutuhkan ruang yang luas, dapat digunakan di mana saja, di kelas 

ataupun di luar kelas. 

2) Praktis; yakni dilihat dari cara pembuatannya dan penggunaannya, 

media kartu kata bergambar ini sangat praktis, dalam menggunakan 

media ini guru tidak perlu memiliki keahlian khusus, media ini tidak 

perlu juga membutuhkan listrik. Jika akan menggunakannya kita tinggal 

Menyusun urutan gambar sesuai dengan keinginan kita, pastikan posisi 

gambarnya tepat tidak terbalik, dan jika sudah digunakan tinggal 

disimpan kembali dengan cara diikat atau menggunakan kotak khusus 

supaya tidak tercecer. 

3) Mudah diingat; kombinasi antara gambar dan teks cukup 

memudahkan siswa untuk mengenali konsep sesuatu, untuk mengetahui 

nama sebuah benda dapat dibantu dengan gambarnya, begitu juga 

sebaliknya untuk mengetahui nama sebuah benda atau konsep dengan 

melihat huruf atau teksnya. 

4) Menyenangkan; media kartu kata bergambar dalam penggunaannya 

dapat melalui permainan. Misalnya siswa secara berlomba-lomba 

mencari suatu benda atau nama nama tertentu dari kartu kata bergambar 

yang disimpan secara acak, dengan cara berlari siswa berlomba untuk 

mencari sesuatu perintah. 

Ismundari dan Suprayitno (Nugraha 2017:23) menyatakan kelebihan 

media kartu bergambar adalah: 
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1) Sifatnya konkrit dan lebih realistis dalam memunculkan pokok 

masalah, jika dibandingkan dengan bahasa verbal; 

2) Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu; 3) Dapat mengatasi 

keterbatasan pengalaman kita; 

4) Memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan untuk semua orang 

tanpa memandang umur sehingga dapat mencegah atau membetulkan  

kesalahpahaman; 

5) Harganya murah dan mudah di dapat serta digunakan. Menurut 

Fajriyah (2013:39) Media kartu gambar merupakan salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang materi yang 

disampaikan. Media kartu gambar yang dijadikan media pembelajaran 

harus memenuhi syarat gambar yang sebagai media pembelajaran. 

Media kartu gambar sebagai media pembelajaran juga harus memenuhi 

beberapa syarat lain yang lain agar media kartu gambar yang digunakan 

sesuai dan mencapai tujuan pembelajaran. Media kartu gambar dalam 

penggunaannya memiliki kelebihan. Kelebihan dari media kartu gambar 

apabila diterapkan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a) Media kartu gambar dapat diintegrasikan dalam model pembelajaran 

dan dapat dilakukan dalam bentuk permainan sehingga siswa menjadi 

semangat dalam belajar. 

b) Membantu guru dalam mengajarkan materi mengenai kosakata. 
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c) Melatih siswa untuk membaca kosakata 

d) Praktis, karena ukuran kartu gambar yang relatif kecil sehingga 

mudah untuk dibawa. 

e) Media kartu gambar mudah dalam penggunaanya. 

f) Media kartu gambar bersifat konkret dan dapat digunakan secara 

langsung oleh siswa. 

Menurut Paivio (Fitriyani, Putri Zulmi Nulanda 2017:172), alasan 

mengapa gambar menjadi lebih efektif adalah karena gambar 

memberikan kode memori lain yang bersifat independen dari kode 

verbal. Teori tersebut disebut teori pengodean ganda karena teori 

tersebut dapat digunakan dalam proses pengingatan kembali. Gambar 

cenderung mudah diingat dibandingkan dengan kata-kata yang bersifat 

konkret, dan biasanya mudah disimpan dalam memori dibandingkan 

kata-kata yang bersifat abstrak Stephen, (Fitriyani, Putri Zulmi Nulanda 

2017:172). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kelebihan 

dari kartu kata bergambar yaitu bersifat konkrit, dapat digunakan kapan saja 

dan dimana saja, mudah dibawa karena ukurannya kecil dan tidak berat, 

dapat melatih peserta didik dalam pengembangan kosakatanya, dan dapat 

mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 
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D. Kajian Pustaka 

Tinjauan untuk memperkuat rancangan penelitian tentang 

Mengembangkan Kemampuan Bahasa Melalui Media Kartu Bergambar di 

TK Pertiwi Tanjungan, peneliti meninjau beberapa jenis penelitian yang di 

lakukan oleh peneliti terdahulu. Peneliti menemukan beberapa tinjauan 

yang memliki relevansi terhadap penelitian yang peneliti kaji, diantaranya: 

Pertama, penelitian Khosyi Khoirunnisa Program Studi Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Upaya Meningkatkan 

Perkembangan Bahasa Anak Melalui Buku Cerita Bergambar di Kelompok 

A TK An Nur Colo Panjangrejo Pundong Bantul.34 Yang membedakan 

dengan laporan ini adalah terletak pada media yang digunakan untuk 

meneliti. Jika laporan ini menggunakan kartu bergambar untuk 

mengembangkan bahasa anak, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Khosyi 

Khoirunnisa menggunakan buku cerita bergambar untuk meningkatkan 

bahasa anak.  

Kedua, penelitian Khoirunnisa Progran Studi Pendidikan Islam 

Anak Usia Dini  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Pengembangan Media Kalender 

Kata Untuk Meningkatkan Kemampuan Bahasa Produktif Pada Anak Usia 

 
34 Khosyi Khoirunnisa, Upaya Meningkatkan Perkembangan Bahasa Anak 

Melalui Buku Cerita Bergambar di Kelompok A TK An Nur Colo Panjangrejo Pun dong 

Bantul, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Tahun 2019 
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4-5 Tahun 35 Yang membedakan dengan laporan ini adalah terletak pada 

media yang digunakan . Jika laporan ini menggunakan media kartu 

bergambar pada skripsi yang disusun oleh Khoirunnisa menggunakan 

kalender kata untuk meningkatkan Bahasa produktif pada anak. 

Ketiga, penelitian Wellanda Alby Nugraha Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, yang Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Pada Siswa 

Kelas V MI Kertajaya II Melalui Media Kartu Bergambar.36 Yang 

membedakan laporan ini adalah terletak pada apa yang ingin dicapai. 

Skripsi yang disusun Wellanda Alby Nugraha meningkatkan prestasi belajar 

anak MI, sedangkan laporan ini mengembangkan Bahasa anak TK. 

Keempat, penelitian Umi Nurkhasanah Universitas Lampung 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengungkapkan Bahasa 

Melalui Metode Bercerita Dengan Media Big Book Di Paud AL-Muttaqien 

Sukabumi”.37 Yang membedakan penelitian ini adalah media yang 

digunakan untuk meneliti. Jika peneliti ini menggunakan media kartu 

 
35 Khoirunnisa, Pengembangan Media Kalender Kata Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Bahasa Produktif Pada Anak Usia 4-5 Tahun,Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2019. 

36 Wellanda Alby Nugraha, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Pada Siswa 

Kelas V MI Kertajaya II Melalui Media Kartu Bergambar,Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 

37 Umi Nurkhasanah, Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengungkapkan Bahasa 

Melalui Metode Bercerita Dengan Media Big Book Di Paud AL-Muttaqien Sukabumi, 

skripsi,Universitas Bandar Lampung,2011 
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bergambar untuk mengembangakan bahasa anak, sedangkan skripsi yang 

ditulis Umi Nurkhasyanah menggunakan metode bercerita dengan media 

Big Book untuk mengungkapkan bahasa anak. 

Kelima, penelitian Rosmiyanti  Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negri Lampung dengan judul “Upaya Mengembangkan Kemampuan 

Bahasa Pada Anak Usia Dini (3-4 Tahun) Melalui Metode Bercerita Di 

Paud Khadijah Sukarame Bandar Lampung”.38 Yang membedakan laporan 

ini adalah cara penerapannya. Skripsi yang disusun Rosmiyanti 

menggunakan media buku bergambar, sedangkan laporan ini menggunakan 

media kartu bergambar. 

  

  

  

 

 

 

 

E. Kegunaan Penelitian

 1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

 a. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tentukan maka 

 tujuan penilitian ini adalah sebagai berikut :

 1. Untuk mengetahui perkembangan bahasa anak dengan media kartu 

 bergambar di kelompok B TK Pertiwi Tanjungan Wedi

 2. Untuk mengetahui hasil pengembangan bahasa anak dengan media 

 kartu bergambar di kelompok b TK Pertiwi Tanjungan Wedi 

 
38 Rosmiyanti, Upaya Mengembangkan Kemampuan Bahasa Pada Anak Usia 

Dini (3-4 Tahun) Melalui Metode Bercerita Di Paud Khadijah Sukarame Bandar 

Lampung, Skripsi, Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negri Lampung,2017 
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3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembalajaran 

bahasa anak dengan media kartu bergambar di kelompok B TK 

Pertiwi Tanjungan Wedi 

b. Manfaat Penelitian 

1. Bagi anak didik 

a) Anak dapat mengembangkan kemampuan bahasa 

b) Dapat memotivasi anak dalam pengembangan bahasa dengan 

kartu bergambar 

c) Anak dapat mengembangkan kemampuan berbahasa pada 

lingkungannya 

2. Bagi Guru 

a) Agar lebih kreatif dalam pembalajaran sehingga pembelajaran 

tidak monoton dan dapat membuat anak senang dan semangat 

b) Untuk menambah ilmu bagi pendidik 

c) Dapat sebagai acuan penilaian bagi pendidik 

3. Bagi sekolah 

a) Dapat mengembangkan kreatifitas dan kinerja guru dalam 

mengajar agar meningkatkan kualitas dan kuantitas Pendidikan 

b) Dapat member masukan yang berguna bagi sekolah untuk 

mengembangkan bahasa anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mengembangkan  bahasa anak 

melalui media kartu bergambar di TK Pertiwi Tanjungan yang meliputi : 

penerapan pembelajaran bahasa anak dengan media kartu bergambar,hasil 

pengembangan bahasa anak dengan media kartu bergambar, faktor pendukung 

dan faktor penghambat dalam mengembangkan bahasa anak dengan media 

kartu bergambar maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan pembelajaran bahasa anak dengan media kartu bergambar pada 

kelompok B di TK Pertiwi Tanjungan dengan langkah langkah sebagai 

berikut : 

a. Menyiapkan Media Pembelajaran Yang Akan Disampaikan di TK 

Pertiwi Tanjungan 

b. Mengatur duduk anak dibawah membentuk oval 

c. Memberikan Materi dari gambar agar mengerti nama bagian tubuh 

dengan benar 

d.  Menunjukkan tempat anggota badan  

e. Anak diminta untuk membuat anggota badan dengan tanah liat 

f. Melaksanakan Evaluasi 

2. Hasil pelaksanaan pengembangan bahasa anak melalui media kartu 

bergambar pada kelompok B di TK Pertiwi Tanjungan dalam 

pengembangan bahasa yang signifikan hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
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perbedaan anak yang pengembangan bahasanya berkembang sangat baik 

terdapat 15 anak sedangkan terdapat 5 anak yang pengembangan bahasanya 

belom berkembang dan mulai berkembang. Jadi, pengembangan Bahasa 

dengan media kartu bergambar dapat dikatakan mengalami peningkatan 

perkembangan yang signifikan pada anak untuk  usia 5-6 tahun. 

 

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan Bahasa anak 

melalui media kartu bergambar pada kelompok B TK Pertiwi Tanjungan. 

a. Faktor pendukung meliputi : sarana dan prasarana sekolah cukup 

memadai, peserta didik antusias terhadap media kartu bergambar  

b. Faktor penghambat yakni kondisi anak,  tingkat konsentrasi anak yang 

hanya bertahan sebentar, terkadang guru kurang memperhatikan anak 

yang asik sendiri. 

B. Saran 

Berdasarkan data hasil penelitian dan kesimpulan penelitian 

mengembangan Bahasa dengan Media Kartu Bergambar Pada Kelompok B di 

TK Pertiwi Tanjungan, sebagai bahan pertimbangan TK Petiwi Tanjungan, 

ialah sebagai berikut : 

1. Pendidik kelompok B TK Petiwi Tanjungan 

a) Pendidik lebih optimal dalam penyampaian materi kepada anak 

b) Kreativitas lebih dikembangkan supaya pembelajaran tidak membuat 

anak bosan 

c) Penekanan terhadap anak yang kurang memperhatikan guru 



85 
 

C. Penutup 

  Dengan mengucap rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kekuatan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti 

menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

  Tidak lupa juga peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan kalangan umum lainnya. 
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