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ABSTRAK
Nama
NIM
Jurusan
Judul

: Derimaz Karima Dekric
: 209173194
: Pendidikan Islam Anak Usia Dini
: Upaya Guru dalam Mengembangkan Kecerdasan Bahasa
Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa
Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin

Tujuan penelitian ini membahas tentang upaya guru dalam mengembangkan
kecerdasan bahasa anak di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kelurahan
Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Penelitian ini
merupakan

penelitian

deskriptif

kualitatif

yang

bertjuan

untuk

menggambarkan secara objektif keadaan di tempat penelitian dengan
menggunakan rangkaian kata-kata atau kalimat. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengethaui upaua guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa
anak. Alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara reduksi data, display data
dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia dini
dengan Merancang pembelajaran apa yang akan diajarkan yang berkaitan
dengan kemampuan kecerdasan bahasa anak, Memberikan pengarahan
mengenai kewajiban berbahasa Indonesia pada saat pembelajaran, serta
mengajarkan anak dan menerapkan keterampilan berbahasa kepada anak dan
memberikan stimulus untuk melatih perkembangan bahasa anak tersebut.

Kata Kunci

: Upaya guru, pengembangan bahasa anak usia dini.
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ABSTRACT

Name

: Derimaz Karima Dekric

NIM

: 209173194

Departmen

: Early Childhood Islamic Education

Title

: How Are The Efforts Of Teachers In Developing Language
Intellegence For Early Childhood In Kindergarten
Safinatunnajwa Kelurahan Pasar Rantau Panjang Tabir
District Merangin Regency

The purpose of this study was to determine the teachers efforts in developing
childrens language in Safinatunnajwa Kindergarten Pasar Rantau Panjang, Tabir
District, Merangin Regency. This research is qualitative descriptive study which
aims to objectively describethe situation in the research area by using series of
words or sentences. Data collection tools that researchers use are observation,
interviews and documentation. Data were analyzed by data reduction, data
display and verification or drawing conclusions. The result of this study indicate
the efforts off teacher in developing language intelligence in early childhood by
designing what learning will be taught related to childrens language intellegences
skills, providing guidance on the obligation to speak Indonesian during learning,
as well as teaching children and applying language skills to children and
providing stimuli. To train the childs language development.

Keywords

: Teacher efforts, early childhood language development.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada umumnya setiap anak tentu berbeda-beda, sesuai dengan minat dan
bakat yang dimilikinya, setiap anak juga memiliki berbagai macam jenis
kecerdasan yang ada dalam dirinya. Kecerdasan merupakan kemampuan pola
pikir seseorang yang terbentuk secara alamiah. Kecerdasan atau integensi bisa
juga diartikan sebagai kemampuan untuk memahami hal-hal yang kompleks
dan saling berhubungan.
Pendidikan anak usia dini perlu dirangsang sejak usia prasekolah, Karena
disitulah

proses

perkembangan

anak

sangan

berkembang,

terutama

perkembangan bahasa anak. Bahasa meliputi setiap kata yang bersangkutan
dengan pendapat, mengungkapkan ekspresi, memecahkan sesuatu yang harus
diselesaikan atau masalah yang ada. Sebagian psikolog terutama cognitivist
(ahli psikologi kognitif) berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif
manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir (Isjoni, 2010:110).
Pendidikan Anak Usia Dini atau lebih dikenal dengan PAUD merupakan
tahap dalam pendidikan sebelum tahap pendidikan dasar yang merupakan
usaha atau tindakan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk
memperoleh hasil yang lebih baik yang ditujukan untuk anak mulai dari lahir
hingga berusia enam tahun yang dilakukan dengan melalui rangsangan
pendidikan guna membantu perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan
rohani agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki tahap pendidikan
lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal
(Hasan, 2011:15).
Pendidikan anak usia dini adalah hal penting yang diselenggarakan
sebagai dasar untuk membentuk kepribadian manusia secara utuh merupakan
guna untuk membentuk karakter, budi pekerti luhur, pandai, ceria dan
terampil.
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Kecerdasan merupakan kemampuan pola pikir seseorang yang terbentuk
secara ilmiah. Kecerdasan atau intelegensi bisa juga diartikan sebagai
kombinasi sifat-sifat manusia yang mencakup kemampuan untuk
memahami hal-hal yang kompleks dan saling berhubungan (Yaumi,
2013:14) menyatakan bahwa “seorang anak yang memiliki kecerdasan
bahasa yang tinggi akan mampu menceritakan cerita dan adegan lelucon,
menulis, membaca serta mengomunikasikan, pikiran, perasaan dan ide-ide
yang baik”. Agar anak dapat berbicara dengan jelas, memahami bahasa
berbicara dan membedakan bunyi, serta penggunaan kata-kata kalimat
dengan baik.
Anak usia dini biasanya
berbahasanya

dapat mengembangkan kemampuan

melalui percakapan yang mampu memikat orang lain.

Menggunakan bahasa dengan berbagai cara seperti bertanya, berdialog dan
bernyanyi. Sejak usia 24 bulan anak mampu memperlihatkan keinginannya
dengan mengucapkan yang dia sukai. Minat tersebut akan terus
berkembang seiring dengan usia yang terus bertambah dan perbendaharaan
kata anak juga akan bertambah (Isjoni, 2010:30).
Pendidik perlu menerapkan gagasan baru untuk mengembangkan
kecerdasan berbahasa anak dengan menambahkan berbagai kosa kata pada
anak dan menstimulasi perkembangan bahasa anak dengan berkomunikasi
secara aktif. Anak perlu terus dilatih untuk berfikir dan menyelesaikan
masalah melalui penemuan kosa kata yang dimilikinya. Peranan guru
adalah sebagai

pendidik, sebagai

pendorong kreativitas, sebagai

pembimbing, sebagai model teladan, dan sebagai evaluator (Mulyasa,
2013:37).
Tingkat pencapaian perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun antara
lain anak sudah dapat menyimak perkataan orang lain, mengulang kalimat
sederhana, bertanya dengan kalimat yang benar, menjawab pertanyaan
sesuai dengan pertanyaan, mengerti dua perintah secara bersamaan,
memahami cerita yang dibacakan, mengenal perbendahaan kata mengenai
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kata sifat (nakal, pelit dan lain-lain), menyebutkan kata-kata yang dikenal,
mengutarakan pendapat pada orang lain, menyatakan alasan terhadap
sesuatu yang diiginkan atau tidak, menceritakan kembali dongeng atau
cerita yang pernah didengar, memperkaya perbendaharaan kata, mengerti
beberapa perintah secara bersamaan (Permendiknas No 137 Tahun 2014).
Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada bulan
Agustus tepatnya 25 Agustus 2020 di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa
Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin,
khususnya di kelas A usia 4-5 tahun Terdapat jumlah siswa 10 orang yaitu
5 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Berdasarkan observasi oleh
peneliti, pada saat sesi tanya jawab terdapat 5 orang siswa hanya diam dan
tidak mau mengutarakan pendapatnya serta tidak merespon cerita dari guru
karena siswa kesulitan dalam berkomunikasi, misalnya pada saat guru
bercerita setelah itu anak ditanya bagaimana isi cerita dan pelajaran apa
yang bisa diambil dari cerita tersebut siswa tampak kesulitan dalam
memahami dan merespun cerita dari guru karena siswa kesulitan dalam
mengungkapkan bahasa dan berkomunikasi, tampak guru yang berperan
aktif selama pembelajaran berlangsung. Guru tentunya harus memahami
perkembangan peserta didik, perkembangan tersebut meliputi, nilai-nilai
agama, sosial emosional, motorik, bahasa, kognif dan seni. Pemahaman
terhadap perkembangan di atas, guru sangat perlu merencanakan proses
pembelajaran yang mendukung untuk diterapkan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Upaya Guru dalam Mengembangkan
Kecerdasan Bahasa Anak Usia Dini di Taman Kanak –Kanak
Sfinatunnajwa Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin”.

B. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada: upaya yang dilakukan guru dalam
mengembangkan kecerdasan bahasa anak di Taman Kanak-kanak
Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
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C. Rumusan Masalah
1. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecerdasan bahasa anak di Taman
Kanak-Kanak

Safinatunnajwa

Kelurahan

Pasar

Rantau

Panjang

Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan kecerdasan
bahasa anak di Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa Kelurahan Pasar
Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?
3. Bagaimana upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa bahasa
anak di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kelurahan Pasar Rantau
Panjang Kecamatan Tabir Kabupatem Merangin?

D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kecerdasan bahasa
anak di Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa Kelurahan Pasar Rantau
Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi guru dalam
mengembangkan kecerdasan bahasa anak di Taman Kanak-Kanak
Safinatunnajwa Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam mengembangkan
kecerdasan bahasa anak di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kelurahan
Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

E. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Sebagai sumbangan teori dan pengalaman tentang hal-hal yang
berkaitan dengan upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa
anak di Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten
Merangin.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Lembaga (Sekolah)
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Sebagai bahan pertimbangan membina, mengarahkan, membimbing
dan mendidik anak di TK.
b. Bagi Pendidik (Guru)
Sebagai bahan masukan serta kritik dan saran kepada guru, sehingga
bisa menanggapi permasalahan yang ada seperti mengembangkan
kecerdasan bahasa anak, terutama dalam mendidik anak
c. Bagi Peneliti
Bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menuliskan karya
ilmiah dalam menganalisa permasalahan di lapangan dan juga sebagai
masukan pengetahuan tentang upaya guru dalam mengembangkan
kecerdasan bahasa anak.

6

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Upaya Guru
a. Pengertian Upaya Guru
Peserta didik sangat membutuhkan pendidikan karena pendidikan
dipandang sangat penting dan berguna untuk masa depan. Sebagai salah satu
aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi masa
mendatang. Dalam pendidikan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas,
salah satu untuk meningkatkan mutu pendidikan memberikan kesempatan
kepada pihak sekolah untuk mengelola lembaga pendidikan sebaik mungkin,
termasuk upaya guru dalam mengelola kelas pada saat pembelajaran.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha untuk mencapai
suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya
(Daring, 2015).
Guru merupakan orang dewasa yang secara sadar dan bertanggung jawab
dalam mendidik, mengajar dan mendidik anak.

Menurut Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru merupakan tenaga
pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Guru sebagai pendidik merupakan panutan bagi anak didiknya sehingga guru
harus memberikan contoh yang baik untuk anak didik agar anak dapat meniru
perbuatan baik yang dilakukan oleh guru. Anak akan mudah mengingat dengan
apa yang dilihat, apabila yang dilakukan secara berulang adalah hal baik, maka
akan membuat anak terbiasa membuat hal baik juga (Fadlilah dan Lilif,
2013:172).
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya guru
merupakan usaha untuk mencapai suatu maksud dan memecahkan persoalan.
b. Fungsi Guru
Fungsi guru sebagaimana tertera dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen pasal 35 ayat 1 bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan
pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,
menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta
melaksanakan tugas tambahan. Penjabaran tugas pokok dan fungsi guru yang
tertera dalam UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat 1
yaitu:
a) Membuat kelengkapan belajar dengan baik dan lengkap (program
mengajar dan bahan ajar).
b) Melaksanakan kegiatan pembelajaran.
c) Melakukan kegiatan penilaian proses hasil belajar, ulangan harian, ulangan
umum dan ujian akhir.
d) Membuat alat peraga.
e) Mengikuti kegiatan pengembangan dan permasyarakatan kurikulum.
f) Mengadakan pengembangan program pembelajaran.
g) Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pembelajaran.
c. Kompetensi Guru
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa kompetensi
adalah sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah serta usia dini yang meliputi:
1) Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang
meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci
kompetensi pedagogik meliputi:
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(a) Memahami karakteristik peserta dari aspek fisik, sosial, moral, kultural,
emosinal dan intelektual.
(b) Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan
kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya.
(c) Memahami belajar dan kesulitan belajar peserta didik
(d) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.
(e) Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik
dalam pembelajaran.
(f) Merancang pembelajaran peserta didik.
(g) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik.
(h) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
2) Kompetensi Kepribadian
Seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif,
berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia yang
meliputi:
(a) Menampilkan diri pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi
peserta didik dan masyarakat.
(b) Mengevaluasi kinerja sendiri.
(c) Mengembangkan diri secara berkelanjutan.
3) Kompetensi Profesional
Kompetensi

Profesional

adalah

kemampuan

penguasaan

materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinnya untuk
membimbing peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi. Kompetensi
mencakup:
(a) Menguasai substansi bidang studi.
(b)Menguasai stuktur dan materi kurikulum bidang studi.
(c) Menguasai dan memanfaatkan teknologi komunikasi.
4) Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif
dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan orang tua wali
peserta didik, dan masyarakat sekitar.
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Guru adalah semua petugas yang terlibat dalam tugas-tugas kependidikan
(Roqib, 2011:11). Pengertian sederhananya guru adalah orang yang memfasilitasi
ahli ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik. Sementara,
masyarakat memandang guru sebagai orang yang orang yang melaksanakan
pendidikan di sekolah, masjid, mushalla atau tempat –tempat lain. Semua pihak
sependapat bila guru memegang peranan amat penting dalam mengembangkan
sumber daya manusia melalui pendidikan (Muttaqin, 2015:18).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen Bab IV pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, guru
berhak:
(a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesehatan sosial.
(b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi
kerja.
(c) Memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan ha katas kekayaan
intelektual.
(d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
(e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk
menjaga tugas.
(f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan
kelulusan, penghargaan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan
kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.
(g) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
(h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
(i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
(j) Memperoleh

kesempatan

untuk

mengembangkan

dan

meningkatkan

kualifikasi akademik dan kompetensi.
(k) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
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2. Kecerdasan Bahasa
a. Pengertian Kecerdasan Bahasa
Bahasa merupakan sarana yang efektif untuk menjalin komunikasi sosial,
tanpa bahasa komunikasi tidak dapat dilakukan dengan baik dan interaksi
sosialpun tidak akan pernah terjadi, karena tanpa bahasa tidak akan dapat
mengekspresikan diri untuk menyampaikan kepada orang lain. Berkomunikasi
serta berbicara dengan orang lain dengan lancar dan benar merupakan tahapan
yang cukup sulit, untuk bisa berbicara, setiap anak harus bisa mendengar dan
mencerna ke dalam otaknya apa yang didengarnya, mereka bukan saja butuh
mendengar bahasa untuk dapat mengerti arti pembicaraan, mereka juga belajar
berbicara dan membuat orang lain mengerti ucapannya.
Menurut (Sujiono, 2012:185) kecerdasan bahasa linguistic atau merupakan
kemampuan seseorang mengolah kata, menggunakan kata dengan efektif
dalam bentuk verbal maupun non verbal. Menurutnya, orang yang memiliki
kecerdasan

bahasa

berargumentasi,

ia

dan

akan

jika

ia

mudah

meyakinkan

adalah

seorang

orang

pengajar,

lain,

suka

maka

akan

menyampaikan materi dengan bahasa yang efektif. Idealnya, seseorang dengan
kecerdasan bahasa mampu menyimak dengan seksama, berbicara secara
efektif, membaca dengan baik, dan menulis dengan terampil. Namun, tidak
semua orang dengan kecerdasan bahasa memiliki keempat keterampilan
tersebut, karena setiap orang memiliki tingkat kecerdasan bahasa yang berbeda.
Kecerdasan bahasa juga diartikan sebagai keterampilan dalam mengolah
pikiran dengan baik dan jelas serta mampu mempraktikannya baik ketika
berbicara, menulis dan membaca, kebanyakan orang dengan kecerdasan ini
akan mampu menjadi negosiator, orator, pengacara, narasumber, dan
sebagainya (Suyadi, 2014:126).
Sejalan dengan hal di atas, dalam mengembangkan bahasa seseorang
memiliki

tujuan

tertentu

diantaranya:

pertama,

agar

anak

mampu

berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan dengan baik, memiliki kemampuan
berbahasa untuk meyakinkan orang lain, mampu mengingat dan menghafal
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informasi, mampu memberikan penjelasan, mampu menjelaskan bahasa itu
sendiri (Halimah, 2016:122).
Menurut Rochman (2011:23), kecerdasan bahasa adalah kemampuan akal
peserta didik untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan
maupun dalam bentuk tulisan.

Menstimulasi kecerdasan bahasa lisan dan

tulisan pada pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dalam berbagai
kesempatan, seperti ketika penyambutan anak-anak datang ke sekolah, anak
bermain secara individual maupun kelompok, saat makan bersama, dan saat
akhir kegiatan. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam menstimulasi
kecerdasan bahasa ini, khususnya dalam menstimulasi minat baca dan dan
minat untuk menulis sejak dini, sekolah harus menyediakan lingkungan yang
kaya dengan sumber bacaan yang relevan dengan kebutuhan perkembangan
anak usia dini. Anak-anak membutuhkan kemudahan untuk mengakses
setidaknya dari beberapa buku yang ingin mereka baca, dan pendidik harus
berusaha untuk mendorong adanya keinginan secara sukarela dari diri anak
membaca secara independen (Halimah, 2016:2013). Sering dijumpai di
beberapa sekolah mempunyai misi untuk mengembangkan kecerdasan anak,
namun tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Lain dari hal itu,
adapun pemaksaan yang diberikan sebagai cara untuk menstimulasi minat
membaca, justru akan mematikan bakat dan rasa senang dalam diri anak. Maka
dibutuhkan upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia
dini.
Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian kecerdasan bahasa
dapat disimpulkan bahwa kecerdasan bahasa adalah kemampuan seseorang
dalam menggunakan atau mengolah gagasan yang akan disampaikan kepada
orang lain melalui kata-kata atau bahasa. Jadi kecerdasan mempengaruhi
kemampuan seseorang dalam mengkomunikasikan gagasannya. Anak yang
memiliki kecerdasan bahasa yang baik, maka anak akan mampu berkomunikasi
dengan orang lain baik secara lisan maupun non lisan.
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b. Konsep Dasar Anak Usia Dini
Menurut Mursid (2015:14) anak usia dini adalah sekelompok anak yang
berada dalam proses pertumbuhan dan perkembagan yang bersifat unik, dalam
arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motoric halus
dan kasar), intellegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi dan
kecerdasan spiritual), sosia emosional (sikap, perilaku serta agama), bahasa dan
komunikasi yang khusus sesuai denga tingkat pertumbuhan dan perkembangan
anak.

c. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini
Menurut Mursid (2015:15) pendidikan anak usia dini adalah pemberia
upaya untuk menstimlus, membimbing, mengasuh, dan memberikan kegiatan
pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan. Undangundang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat
14 menegaskan bahwa, pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan
yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian ragsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Menyikapi perkembangan
anak usia dini, perlu adanya suatu program pendidikan yang di desain sesuai
dengan tingkat perkembangan anak.
Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan di atas peneliti menarik
kesimpulan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki penelitian lebih lanjut. Taman KanakKanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal yang menyelenggaraka program pendidikan bagi anak usia
empat tahun sampai enam tahun.
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d. Pentingnya Perkembangan Bahasa Bagi Anak Usia Dini
Kecerdasan terbagi menjadi delapan kecerdasan diantaranya: kecerdasan
musik, logis-matematik, visual-spasial, naturalis, linguistic, interpersonal,
intrapersonal,

dan

kinestetik.

Kecerdasan

tersebut

perlu

digali

dan

dikembangkan secara optimal agar tumbuh sedini mungkin (Wibowo,
2012:46).
Sesuai sesuai dengan pernyataan di atas, bahwa dari kecerdasan multiple
inteligences tersebut, setiap anak memiliki satu kecerdasan yang paling
menonjol, sehingga perlu perhatian khusus agar berkembang secara optimal.
Adapun pembahasan kecerdasan disini adalah pengembangan kecerdasan
linguistic atau bahasa.
Perkembangan bahasa merupakan sarana komunikasi antar sesama, mulai
dari kanak-kanak sampai dengan orang dewasa. Bahasa sebagai alat
komunikasi ini dalam rangka memenuhi sifat manusia. Keterampilan berbahsa
seseorang harus dibina sejak masa kanak-kanak, imajinasi anak mesti
diarahkan semasa kecil sehingga dalam perkembangan fase-fase kehidupannya
menjadi pengguna bahasa yang baik dan tepat. Sejalan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dituntut untuk mempunyai
kemampuan berbahasa yang baik (Arsyad, 2010:22). Maka, dalam proses ini
peran pendidik sangat penting, sebab anak usia dini mampu melakukan
aktifitas dengan baik melalui bimbingan dan dorongan orang dewasa.
Kemampuan berbahasa dengan kemampuan kognitif karena bahasa dapat
menggambarkan tingkat kognitif seseorang. Manusia dapat berfikir karena
manusia mempunyai bahasa dan hewan tidak. “bahasa” hewan bukanlah
bahasa seperti yang dimiliki manusia. “bahasa” hewan adalah bahasa instink
yang tidak perlu diajarkan dan diajari. Bahasa manusia adalah hasil dari
kebudayaan yang harus dipelajari dan diajarkan (Ambrawa, 2015:35). Dengan
demikian ketika seorang memiliki penguasaan bahasa yang baik, terstruktur
dan banyak, tentu hal tersebut berpengaruh dengan cara berfikir anak pada
umumnya. Ketercapaian bahasa yang bagus dibandingkan dengan anak lainnya
mendorong anak untuk mengetahui hal-hal atau benda di sekitarnya dengan
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lebih luas. Dapat diibaratkan seperti berjalan di tangga. Anak yang memiliki
kecerdasan bahasa lebih tinggi berada di tangga lebih di atas dari anak pada
umumnya dan cenderung memiliki daya ingat yang kuat, misalnya mengingat
nama-nama orang, istilag-istilah baru maupun hal-hal yag sifatnya detail.
Dalam hal penguasaan suatu bahasa baru, anak-anak ini umumnya memiliki
kemampuan yag lebih tinggi dibadingkan dengan anak-anak lainnya (Prawira,
2015:155).
Kecerdasan bahasa terdiri dari beberapa komponen, termasuk fonologi,
sintaksis, sematik da pragmatika. Orang yang amat berbakat bahasa
mempunyai kepekaan yang tajam terhadap bunyi atau fonologi bahasa. Mereka
sering menggunakan permainan kata-kata dan tiruan bunyi-bunyian seperti bel.
(Prawira, 2012:154). Kecerdasan logika anak dapat ditunjukkan dari
kecerdasan bahasa yang ia miliki, anak yang mampu berbicara/berbahasa
dengan baik dan juga lancar, memungkin logika berpikirnya juga aka bagus.
Pandai berbahasa buka hanya berarti menguasai banyak bahasa akan tetapi juga
memiliki kemampuan dalam mengolah bahasa.

e. Tahapan Perkembangan Bahasa pada Anak Usia Dini
Pakar kejiwaan dalam sebuah penelitiannya melaporkan mengennai
pertambahan kosakata pada diri seorang anak. Berdasarkan penelitian itu
ditemukan pada anak berumur satu tahun baru memiliki tiga kata. Namun
setelah itu, perolehannya cukup drastis sekali, ketika mulai menginjak usia dua
tahun ia telah memiliki 272 kata, usia tiga tahun 896 kata, usia empat tahun
1540 kata, usia lima tahun 2072 kata, dan usia enam 2562 kata (Mursod,
2015:257). Maka dari data penelitian tersebut, cukup menguatkan peran
penting menstimulasi perkembangan bahasa anak sejak usia dini. Jika tidak
dilakukan, tahapan perkembangan yang optimalkan ini akan terbuang sia-sia.
Kemampuan bahasa yang dimiliki anak akan menjadi modal utama dalam
berkomunikasi terhadap teman-temannya, orang tuanya, guru dan sebagainya.
Setidaknya, sebelum memasuki sekolah formal anak memiliki bahasa “Ibu”
(Wahyudin dan Agustin, 2015:257). Adapun Piaget mengatakan, bahwa bahasa
yang dimiliki oleh anak TK bersifat egosentris dan ekspresif yaitu banyak hal
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yang masih dikaitkan dengan diriya sendiri. Sementara itu, kemampuan bahasa
yang dimiliki anak menjadi salah satu tolak ukur keserdasannya. Pada saat ini
anak mulai menguasai kemampuan dalam bahasa orang dewasa. Setiap anak
memiliki perkembangan bahasa yang berbeda-beda dan akan selalu
berkembang kearah yang lebih kompleks sesuai dengan jenjang usia anak.
Berikut adalah tahapan kemampuan bahasa anak usia dini dari usia 0-6 tahun
(Wiyani, 2016:119).
Menurut Penney (2012:76) Tahap perkembangan bahasa anak merupakan
suatu potensi yang dimiliki semua anak manusia yang normal, kemampuan ini
diperoleh tanpa melalui pembelajaran khusus. Waktu yang digunakan relatif
singkat, anak sudah dapat berkomunikasi dengar orang-orang di sekitarnya,
bahkan belum sekolah ia telah mampu bertutur seperti orang dewasa untuk
berbagai keperluan dan dalam bermacam-macam situasi jika diamati, ternyata
pemerolehan bahasa anak itu tidaklah tiba-tiba atau sekaligus, tapi bertahap
kemajuan kemampuan mereka, bahasa berjalan seiring dengan perkembangan
fisik, mental, imtelektual dan sosialnya. Oleh karena itu, perkembangan bahasa
anak ditandai oleh keseimbangan dinamis atau suatu rangkaian kesatuan yang
bergerak dari bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana tak bermakna, dan
celotehan bunyi merupakan jembatan yang memfasilitasi alur perkembangan
bahasa anak menuju kemampuan berbahasa yang lebih sempurna. Bagi anak
celotehan metupakan semacam latihan untuk menguasai gerak artikulatoris
(alat ucap) yang lama-kelamaan dikaitkan dengan kebermaknaan untuk bentuk
bunyi.
Tahap perkembangan bahasa anak yaitu:
1) Tahap Pralinguistik
Pada tahap ini, bunyi bahasa yang dihasilkan anak belum bermakna, tapi
bunyi-bunyi itu telah menyerupai vocal walaupun bunyi tersebut tidak mengacu
pada kata dan makna tertentu.
2) Tahap Linguistik
Tahap linguistik adalah tahap perkembangan bahasa usia 1-5 tahun. Pada
tahapan ini anak mulai bisa mengucapkan bahasa seperti bahasa orang dewasa.
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3) Tahapan Holofrasis (Tahap Satu Kata)
Pada tahapan ini anak mulai mengucapkan satu kata. Pada periode ini anak
disebut holofrase, karena anak-anak menyatakan makna keseluruhan frase atau
kalimat dalam suatu kata yang diucapkan itu.
4) Ucapan Dua Kata
Tahap ini berlangsung sewaktu anak berusia 1,5-2 tahun. Tahapan ini
memasuki tahap pertama kali mengucapkan dua holofrase dalam rangkaian yang
cepat. Komunikasi yang ia sampaikan adalah bertanya dan meminta. Pada masa
ini, kosa kata dan gramatika anak berkembang dengan cepat, tuturnya mulai
bersifat telegrafik artinya apa yang dituturkan anak hanyalah kata-kata yang
penting saja.
Sedangkan menurut Madyawati (2016:75), beberapa kiat yang dapat
dilakukan atau dikenalkan kepada anak untuk melatih anak berbicara yaitu
sebagai berikut:
1) Tidak membiarkan anak menonton televisi sendiri. Inti dari berkomunikasi
dan berbicara yaitu interaksi. TV bukanlah alat bantuuntuk mengajar atau
melatih anak berbicara, karena dengan menonton tidak terjadi interaksi.
2) Sering mengajak anak berbicara. Anak-anak sesungguhnya sangat senang
mendengarkan

orang dewasa

berbicara

dan meliat

ekspresi

saat

berkomunikasi, seringlah mengajak anak untuk bercakap-cakap tentang
segala sesuatu agar anak banyak mempelajari kosa kata baru dan cara
menggunakan dalam sebuah kalimat.
3) Memperbaik ucapan. Jangan berusaha mengerti perkataan anak bila anak
berbicara dengan tidak jelas. Misalnya, anak minta minum dengan hanya
menunjukkan gelas dan berkata “umm..” tatap matanya dan katakana “mau
minum”. Mintalah anak untuk memperhatikan gerakan mulut seseorang dan
menirukan ucapannya secara perlahan.

f. Karakteristik Kecerdasan Bahasa
Yaumi dan Ibrahim (2013:25) untuk melihat lebih jelas tentang ciri yang
melekat pada orang yang memiliki kecerdasan bahasa dapat digambarkan
sebagai berikut:
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1) Menulis lebih baik dari anak-anak seusianya.
2) Suka berbicara dan menyampaikan cerita yang lucu.
3) Mempunyai memori yang baik untuk nama, tempat atau hal-hal sepele.
4) Senang bermain kata.
5) Senang membaca buku.
6) Mampu mengucap kata secara akurat untuk anak-anak seusianya.
7) Suka mendengar kata-kata lisan (cerita, komentar dalam radio).
8) Memiliki kosakata yang baik untuk anak seusianya.
9) Mampu berkomunikasi dengan orang lain melalui cara yang verbal.
Menurut Chatib dan Alamsyah (2018:82). Karakteristik kecerdasan bahasa
anak adalah sebagai berikut:
1) Mendengar serta merespon setiap suara ritme, warna dan berbagai ungkapan
kata.
2) Menirukan suara dan bahasa, membaca dan menulis dari anak lainnya.
3) Menyimak, membaca termasuk mengeja, menulis dan diskusi.
4) Menyimak secara efektif, memahami, meringkas, menafsirkan atau
menerangkan dan mengingat apa yang telah dibaca.
5) Membaca secara efektif kepada berbagai pendengar, berbagai tujuan dan
mengetahui cara berbicara sederhana, fasih, persuasif, atau bergairah pada
waktu yang tepat.

g. Ciri-ciri Perkembangan Bahasa Anak
Menurut Susanto (2011:39), ciri-ciri perkembangan bahasa anak adalah
sebagai berikut:
1) Terjadi perkembangan yang cepat dalam bahasa anak (anak telah
menggunakan bahasa yang baik dan benar).
2) dapat mendengar omongan orang lain berbicara dan menanggapi
pembicaraan tersebut).
3) Selanjutnya, ciri-ciri anak usia 5-6 tahun sudah dapat melakukan lebih dari
2.500 kosa kata.

18

4) Lingkup kosa kata yang diucapkan oleh anak mencakup warna, ukuran,
bentuk, rasa dan bau.
5) Anak sudah dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik.
6) Dapat berpartisipasi dalam sebuah percakapan.
7) Anak dapat melakukan ekspresi diri.

h. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Bahasa
Menurut Yusuf (2012:120) perkembangan bahasa dipengaruhi oleh faktorfaktor kesehatan, intelegensi, status sosial ekonomi, jenis kelamin dan hubungan
keluarga.
1) Faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi
perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Apabila
pada usia dua tahun pertama, anak mengalami sakit terus menerus, maka
anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam
perkembangan

bahasanya.

Oleh

karena

itu,

untuk

memelihara

perkembangan bahasa anak secara normal, orang tua perlu memperhatikan
kondisi kesehatan anak. Upaya yang dapat ditempuh adalah memberikan
ASI, makanan yang bergizi, memelihara kebersihan tubuh anak atau secara
regular memeriksa anak ke dokter atau puskesmas.
2) Intelegensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat
intelegensi. Anak yang perkembangan bahasanya cepat, pada umumnya
mempunyai intelegensi normal. Namun begitu, tidak semua anak
mengalami

kelambatan

perkembangan

bahasanya

pada

usia

awal

dikategorikan sebagai anak yang bodoh.
3) Status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara
perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan
bahwa anak yang berasal dari keluarga miskinmengalami kelambatan dalam
perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari
keluarga yang lebih baik. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh perbedaan
kecerdasan atau kesempatan belajar.
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4) Jenis kelamin (sex). Pada tahun pertama usia anak ada perbedaan dalam
vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun mulai pada usia dua tahun,
anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria.
5) Hubungan keluarga. Hubungan ini dimaksud sebagai proses pengalaman
berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga terutama
dengan orang tua yang mengajar. Hubungan yang sehat antara orang tua
dengan anak (penuh perhatian dan kasih saying dari orang tuanya)
menfasilitasi perkembangan bahasa anak, sedangkan hubunganyang tidak
sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam
perkembangan bahasanya. Hubungan tidak baik itu misalnya sikap orang
tua yang kasar, kurang kasih sayang, atau kurang perhatian untuk
memberikan latihan atau contoh dalam berbahasa yang baik kepada anak,
maka perkembangan bahasa anak cenderung mengalami stagnasi atau
kelainan. Seperti: gagap dalam berbicara, tidak jelas dalam mengungkapkan
kata-kata, merasa takut untuk mengungkapkan pendapat, dan berkata kasar
atau tidak sopan.
6) Pola Asuh Orang Tua
Anak yang sering diabaikan dapat mempengaruhi kemampuannya berbicara
dan memahami bahasa. Anak yag tidak mendapatka perhatian yang cukup
dari orang tua biasanya tidak mendapatkan banyak kemampuan bahasa
sebab tidak terbiasa diajak komunikasi oleh orang tua. Contohnya, ketika
mama mengabaikan si kecil atau mengndari apa yang ia butuhkan, anak juga
tidak mendapatkan pemahaman mengenai apa yang ada di sekitarnya. Pola
asuh model ini akan membuat anak memiliki masalah sosial dikemudian
hari.
7) Gangguan Psikologis
Beberapa masalah psikologis memang aka membatasi kemampuan anak
untuk berbicara da memahami bahasa. Tidak hanya anak yang menderita
autism saja, anak yang pemalu juga berpotensi memiliki masalah dalam
berbahasa. Anak akan sulit menangkap ekspresi dan bahasa.
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8) Tidak Pandai dalam Bersosialisasi
Pengalaman sosial sangat penting dalam kemampuan seorang anak dalam
memahami bahasa. Interaksin aka membuat anak memahami bahasa lebih
cepat dan interaksi yang tidak lancar dapat menjadi faktor penghambat
perkembangan bahasa anak.

i. Tujuan Kecerdasan Bahasa
Madyawati (2016:127) mengatakan kecerdasan bahasa penting dimiliki
oleh setiap manusia. Kecerdasan ini penting untuk mengungkapkan pikiran,
keinginan dan pendapat yang dimiliki oleh seseorang. Kecerdasan ini perlu
dilatih sejak dini.
Pengembangan keterampilan bahasa anak merupakan kemampuan yang
sangat penting untuk berkomunikasi. Menurut (Susanto, 2011:36). Tujuan
pengembangan bahasa pada usia awal dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Menyenangi, mendengarkan, menyimak, menggunakan bahasa lisan dan
lebih siap dalam bermain dan belajarnya.
2) Menyelidiki dan mencoba dengan suara-suara, kata-kata dan teks.
3) Mendengarkan dengan kesenangan dan merespon cerita, lagu dan irama.
4) Menggunakan bahasa untuk mencipta, melukiskan kembali peran dan
pengalaman.
5) Menggunakan pembicaraan, untuk pegorganisasian, mengurutkan, berfikir
jelas, ide-ide perasaan dan kejadian-kejadian.
6) Mendukung, mendengarkan dengan penuh perhatian.
7) Merespon terhadap yang mereka dengan komentar, pertanyaan dan
perbuatan yang relevan.
Sedangkan menurut Sujono (2010:55), mengungkapkan bahwa tujuan
pengembangan bahasa anak usia dini adalah sebagai berikut:
1) Agar anak mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan baik.
2) Mempunyai kemampuan bahasa untuk meyakinan orang lain mampu
mengingat dan menghafal informasi.
3) Mampu memberikan penjelasan.
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4) Mampu untuk membahas bahasa itu sendiri.

j. Lingkungan yang Baik Untuk Memperkaya Bahasa Anak
Untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak sebaiknya dalam
aktivitasnya anak-anak digabungkan dari berbagai usia. Harapannya adalah
anak yang lebih tua dapat mencontohkan bahasa yang lebih kaya kepada anak
yang lebih muda. Adanya anak yang lebih tua usia atau orang dewasa yang
mendampingi pembelajaran dan mengajak bercakap-cakap akan menolong
anak menggunakan kemampuan berbahasa yang lebih tinggi.
Untuk mensosialisasikan anak-anak pada dunia literasi (Mustafa, 2008:5)
bahwa cara yang paling penting artefak literasi dan kegunaan fungsionalnya,
pengalaman literasi, berbagai peeristiwa literasi dan beragam interaksi literasi.
Lebih lanjut dijelaskan beberapa petunjuk dasar untuk pelaksanaan yang lebih
sistematik yaitu:
1) Sediakan

beragam

berbagai

artefak literasi

untuk

anak.

Untuk

mempromosikan kesadaran awal akan bacaan, dan untuk mendorong minat
anak pada penjelajahan dunia mereka dan bereksperimen dengan bahasa
mereka, artefak literasi (koran, buku anak, iklan, kertas, pensil dan
semacamnya) harus disediakan di sekitar dan dapat diakses oleh anak yag
sedang belajar.
2) Demontrasikan beragam kegiatan literasi dan libatkan anak untuk
mengalaminya. Perkembangan literasi tidak begitu saja terjadi, anak-anak
mungkin akan tertarik pada membaca dan menulis ketika mereka
mengobservasi da berpartisipasi dalam beragam aktivitas literasi dengan
para penulis dan pembaca yang lebih kompeten terutama dengan orang tua
dan anggota keluarga lainnya.
3) Demontrasi beragam peristiwa literasi dan libatka anak-anak dalam
peristiwa tersebut. Karena keterlubatan anka dalam peristiwa literasi akan
turut meningkatkan apresiasi mereka akan pentingnya menjadi literat
sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar.
4) Demontrasi interaksi literasi dan dilibatkan anak-anak di dalamnya. Ketika
orang tua membicarakan pengalaman sehari-hari mereka, disaranka orang
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tuanya

melakukannya

di

dekat

anak-anak

yang sedang belajar

bercegkrama sambal membaca dongeng sebelum tidur. Interaksi literasi ini
akan mempercepat dan memperkuat apresiasi dan pembelajaran literasi
anak.
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpilkan bahwa lingkunga yag bak untuk
pengembagan kemampua berbahasa anak adalah lingkungan yang aktif di
tempat anak berada, yaitu lingkunga yang kaya dengan bahasa. Hal ini dapat
dilakukan oleh orang dewasa dengan meletakkan banyak kata-kata di
lingkungan bermain anak. Di mana anak dapat melihat tulisan sehingga
menolong anak dalam mempelajari keaksaran. Misalnya kalau disekitarnya ada
meja, dapat diberi tulisan “meja”. Kalau di tempat bermain anak ada lemari
maka disana dapat dituliskan “lemari” dan lain-lainnya. Orang tua dan
pendidik yang aktif aka membawa lingkungan di luar anak yag kaya dengan
bahasa ke dalam pikiran anak dan juga mengeluarkan segala sesuatu yang ada
di dalam pikiran anak ke luar melalui bahasa yang diucapkan anak.

k. Stimulasi Guru pada Pembelajaran Bahasa Anak Usia Dini
Menurut Musrifah (2009:137) stimulasi adalah membagkitkan sesuatu
kekuatan atau kemampuanyang sebenarnya sudah ada dalam diri seorang anak
yang tidak bersifat memaksa dan tidak mengandung target kemampuan
tertentu. Makna stimulasi tersebut dalam pembelajaran bahasa berarti
merangsang anak untuk menggunakan bahasa dalam berkomunikasi untuk
mengungkapka ide da perasaannya.
Menurut Yawkey (1981) bentuk stimulus yang bisa dilakukan guru adalah
sebagai berikut:
1. Pengembangan Kefasihan Berbahasa
a) Mengadakan situasi pembicaraan yang bisa dimengerti dan diikuti anak
b) Memberikan kebebasan kepada anak untuk memberi respon berdasarka
pengalaman dia sendiri dan menggunakan bahasa dia sendiri
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c) Mendorong anak untuk berbicara baik sendiri maupun dalam kelompok
sebagaimana dengan guru, sehingga lawan bicara anak mayoritas adalah
teman sebayanya.
2. Kemampuan Pengembangan Sintaksis
a) Menyusun permaina atau situasi dimana anak secara alamiah
menggunakan fitur-fitur bahasa
b) Menyediaka berbagai model fitur
c) Mengevaluasi secara berhati-hati elanjutan perkembangan
d) Mengevaluasi dialog anak yang berbeda dengan standar bahasa Indonesia
sehingga bahasa yag digunakan guru tidak jauh berbeda dengan bahasa
yang digunakan anak
3. Perkembangan Penguasaan Kosa Kata
a) Menyusun pengalaman pembelajaran dibidang sains, pengetahuan sosial,
matematika, kesehatan dan keahlian kecakapan hidup yang memasukkan
pembelajaran kosa kata baru bagi anak
b) Memastikan kosa kata baru yang dipelajari tidak terlalu banyak sehingga
mudah dipahami oleh anak
c) Menyusun pengalaman pembelajaran lanjutan yang membuat anak
menggunakan kosa kata baru secara alamiah membantu pengembangan
konsep makna dari kata baru tersebut
d) Mengintegrasikan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari baik
di dalam maupun diluar lingkungan sekolah
4. Pengembangan Pengintergrasian Kemampuan Bahasa dalam Kehidupan
Sehari-hari
a) Menyusun

pengalaman

pembelajaran

yang

membuat

anak

mendeskripsikan kehidupan di luar sekolah (kegiatan, tempat dan bendabenda yang berhubungan dengan kehidupan pribadi anak)
b) Mendorong anak untuk berbagi dengan anak lain da orang dewasa
tentang reaksi dan perasaan mengenai apa yang terjadi di sekolah dan
luar sekolah
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c) Menyertakan anggota dan kegiatan masyarakat dalam pengalaman
pembelajaran di kelas.
5. Pengembangan kemampuan mengekspresikan diri sendiri
a) Menerima dan menghargai perasaan dan respon anak
b) Menyusun situasi dan mendorong respon kreatif dan penggunaan
imajinasi
c) Menyediakan waktu dan tempat untuk anak berfikir dan berimajinasi
dalam situasi yang tenang tanpa ancaman
d) Mendorong

penggunaan

bahasa

sebagai

salah

satu

untuk

mengorganisasikan ide
e) Menyusun pengalaman pembelajaran dalam menyelesaikan masalah,
melaporkan, membandingkan dan mngevaluasi
f) Menyusun pengalaman dimana anak bisa bekerja dalam tim sebanyak
dua atau empat orang untuk mendorong penggunaan bahasa secara
alamiah
g) Mengadakan interaksi verbal antara guru dan anak sebagai proses
aktifitas belajar
h) Memberikan kesempatan untuk anak menyatakan sesuatu baik secara
formal maupun informal.
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l. Indikator Kecerdasan Bahasa Anak Usia Dini
Tabel 2.1 Indikator Perkembangan Bahasa Anak
Lingkup
Perkembangan

Tingkat Perkembangan Pencapaian Anak
Usia 4-5 Tahun

Usia 5-6 Tahun

BAHASA
A. Memahami Bahasa

1. Menyimak perkataan

1. Mengerti

orang lain (bahasa ibu

perintah

atau bahasa lainnya)

bersamaan

2. Mengerti dua perintah
yang diberikan

2. Mengulang

beberapa
secara

kalimat

yang lebih kompleks

bersamaan

3. Memahami

3. Memahami cerita
yang dibacakan
4. Mengenal

aturan

dalam
permainan
4. Senang

perbendaharaan kata

sutau

dan

menghargai bacaan

mengenai kata sifat

1.

(nakal, pelit, baik hati,
berani, baik, jelek
dsb)
5. Mendengarkan dan
membedakan bunyibunyian dalam Bahasa
Indonesia (contoh,
bunyi dan ucapan
harus sama)

B. Mengungkapkan
bahasa

1. Mengulang

kalimat

sederhana
2. Bertanya

1. Menjawab
pertanyaan

dengan

kalimat yang benar

lebih kompleks
2. Menyebutkan

yang
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3. Menjawab pertanyaan
sesuai pertanyaan

kelompok

gambar

yang memiliki bunyi

4. Mengungkapkan

yang sama

perasaan dengan kata

3. Berkomunikasi

sifat (baik, senang,

secara

nakal, pelit, baik hati,

memiliki

berani,

perbendaharaan

baik,

jelek,

dsb)

kata, serta mengenal

5. Menyebutkan

kata-

kata yang dikenal

simbol-simbol untuk
persiapan membaca,

6. Mengutarakan
pendapat

lisan,

menulis
kepada

orang lain
7. Menyatakan

alasan

dan

berhitung.
4. Menyusun

kalimat

sederhana

dalam

terhadap sesuatu yang

struktur

lengkap

diinginkan

(pokok

kalimat-

atau

ketidaksetujuan

predikat-keterangan)

8. Menceritakan kembali
cerita/dongeng

yang

pernah di dengar
9. Memperkaya

percakapan

banyak

lebih
kata-kata

untuk
mengekspresikan

perbendaharaan kata
10. Berpartisipasi

5. Memiliki

dalam

ide pada orang lain
6. Melanjutkan
sebagian
cerita/dongeng yang
telah
diperdengarkan
7. Menunjukkan
pemahaman konsepkonsep dalam buku
cerita.
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C. Keaksaraan

1. Mengenal

simbol-

simbol

simbol-simbol yang

2. Mengenal
suara

suara-

hewan/benda

yang

ada

di

sekitarnya
3. Membuat

coretan

4. Meniru (menuliskan
mengucapkan

huruf A-Z)

dikenal
2. Mengenal

suara

huruf

dari

awal

nama benda-benda

yang bermakna

dan

1. Menyebutkan

yang

ada

disekitarnya
3. Menyebutkan
kelompok
yang

gambar
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.
Sumber: Permendiknas No 137 Tahun 2014
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B. Studi Relevan
Penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa dengan penelitian ini
antara lain:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Tutik Wahyuningsih (2012) yang berjudul
“Upaya Meningkatkan Kecerdasan Linguistik Melalui Metode Karya Wisata
Pada Anak Usia Dini di Kelompok Bermain Mutiara Hati Aisyiyah
Tawangmangu” Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah upaya
guru dalam mengembangkan kecerdasan linguistik melalui metode karya
wisata pada anak usia dini di kelompok bermain Mutiara Hati Aisyiyah
Tawangmungu tahun 2012. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK), analisis data nya secara deskriptif kualitatif dengan model alur
yang terdiri atas pengumpulan data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti yaitu sama-sama memfokuskan kepada anak usia dini dan
mengembangkan kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa penelitian
tersebut menggunakan metode yaitu karya wisata, menggunakan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) dan analisis data sama-sama menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan mode alur pengumpulan data yang terdiri dari
(wawancara, dokumentasi dan observasi), penyajian data dan kesimpulan.
Sedangkan perbedaan penelitian di atas tersebut dengan penelitian yang
dilakukan peneliti adalah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan
terdapat tiga rumusan masalah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dhea Agnes (2019) yang berjudul “Upaya
Meningkatkan Kecerdasan Linguistik Anak Usia Dini Melalui Media Flash
Card di TK Assalam 2 Sukarame”. Permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini adalah apakah media flash card dapat meningkatkan kecerdasan
linguistik pada anak usia dini di TK Assalam 2 Sukarame (2019) Penelitian
ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) dan menggunakan media
yaitu flash card, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, kelas dan jumlah anak yang
diteliti adalah kelas B yang terdiri dari 18 orang anak. persamaan penelitian
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ini

dengan

penelitian

yang

dilakukan

peneliti

adalah

sama-sama

mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia dini, sedangkan perbedaannya
adalah penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
dan menggunakan metode deskriptif, tidak menggunakan media, dan jumlah
anak yang diteliti adalah 10 orang di kelas A dan terdapat tiga pembahasan
pada rumusan masalah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Dwi Riana (2019) yang berjudul
“Efektifitas

Penggunaan

Metode

Bernyanyi

dalam

Meningkatkan

Kemampuan Berbahasa Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak Nurul Huda
Desa Suka Maju Kabupaten Muaro Jambi”. Permasalahan yang dibahasa
dalam penelitian ini adalah apakah metode bernyanyi dapat meningkatkan
kemampuan berbahasa pada anak usia dini (2019), jenis penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif dengan menggunakan model
Kemmis dan MC Taggart, menggunakan metode bernyanyi, subjek penelitian
adalah anak kelompok B2 yang berjumlah 20 orang anak. Instrumen
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan
dokumentasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan
peneliti

yaitu

sama-sama

memfokuskan

pada

kecerdasan

bahasa,

perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan metode Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) dan menggunakan metode kualitatif, subjek peneliti
berjumlah 10 orrang anak di kelas A, dan terdapat tiga rumusan masalah.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Metode Penelitian
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka peneliti
memaparkan bentuk penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.
Dalam penelitian ini data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan
teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2013:234). Penelitian ini menggunakan
penelitian kualitatif karena dalam menggunakan tindakan kepada subyek
penelitian yang sangat diutamakan adalah mengungkapkan makna, yakni
menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini data
diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data
(Sugiyono, 2013:243). Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan
dianalisis secara kualitatif bukan dengan kuantitatif yang menggunakan alat
ukur terten
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu sekolah, manusia,
suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran dan suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2011:59).

B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting dan Subjek Penelitian
Setting penelitian merupaka tempat dimana keadaan, lokasi, da situasi tersebut
aka diteliti, misalnya sekolah, perusahaan, lembaga pemerintahan dan lain
sebagainya. Setting dalam penelitian ini meliputi tempat dan waktu penelitian.
Dalam penelitian ini peneliti meneliti sekolah di Taman Kanak-kanak
Safinatunnajwa Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten
Merangin sesuai dengan judul penelitian yaitu upaya guru dalam mengembagkan
kecerdasan bahasa anak usia dini di Taman Kanak-Kanak Sainatunnajwa
Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

30

31

a. Tempat Penelitian
Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Kelas A Taman Kanak-Kanak
Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangi
b. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada tahun ajaran 2020 yaitu mulai 10 Desember
2020-24 Januari 2021 dan waktu penelitian ini mengacu pada kalender
akademik sekolah.
2. Subjek Penelitian
Atas berbagai pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas maka yang
akan dijadikan sebagai informan (Subjek penelitian) adalah:
a) Kepala Sekolah
b) Guru kelas A
c) Guru
d) Orang Tua
Subjek penelitian adalah seseorang atau lapangan yang akan dijadikan
penelitian atau sumber yang dapat diteliti dengan metode dialog sekaligus
menjadikan data dalam penelitian. Subjek penelitian yang dominan adalah guru
dan siswa. Namun untuk memperoleh data yang akurat maka diperlukan juga
adanya pendiskusian dengan subjek yang lain seperti kepala sekolah, guru kelas,
orang tua dan siswa. Dalam pengambilan sampe, penelitian ini menggunakan
cara purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan subjektif
peneliti berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai
sangkut paut dengan karakteristik tertentu. Misalnya meneliti tentang
pendidikan, maka peneliti harus mencari sampel para ahli dalam pendidikan,
sampel semacam ini digunakan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009:9).
Berdasarkan pada pandangan di atas, maka pada dasarnya kehadiran peneliti
disini di samping sebagai instrumen juga menjadi faktor penting dalam seluruh
kegiatan penelitian ini.
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C. Jenis Penelitian dan Sumber Data
1. Jenis Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan
tujuan penelitian yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data yang
berkaitan dengan data yang ingin diteliti, maka diperlukan dua jenis data yaitu
data primer dan data sekunder, data tersebut yang meliputi:
a. Data Primer
Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang
diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek
yang dapat dipercaya (Arikunto, 2014:22). Data primer adalah data yang
lansung diambil oleh peneliti tanpa campur tangan orang lain yaitu peneliti
langsung mendapatkan data dari objek yang akan diteliti. Data primer yang
diperoleh oleh pendidik adalah:
1) Hasil wawancara dengan guru, tentang kecerdasan bahasa anak usia dini di
Taman

Kanak-Kanak

Safinatunnajwa

Kecamatan

Tabir

Kabupaten

Merangin.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak lansung dari
sumbernya. Data sekunder biasanya diambil melalui dokumen-dokumen atau
publikasi lainnya (Mukhtar, 2010:90). Data sekunder adalah data yang tidak
langsung misalnya melalui orang lain atau didapatka lewat dokumentasi
(Sugiyono, 2014:62).
1) Sejarah dan geografis Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa Kecamatan
Tabir Kabupaten Merangin.
2) Sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran.
3) Struktur organisasi Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin.
2. Sumber Data Penelitian
Yang dimaksudkan dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek
penelitian dari mana data diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama
dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah
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data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2010:157). Sumber
data disini merupakan subjek dari mana data yang diperoleh yaitu:
a. Sumber data berupa manusia, yakni kepala sekolah dan guru kelas.
b. Sumber data berupa suasana, dan kondisi proses pembelajaran.
c. Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip
dokumentasi resmi yang berhubungan dengan keberadaan sekolah, baik
jumlah siswa dan sistem pembelajaran di sekolah.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yaitu bagaimana cara peneliti mengumpulkan
data dan disinilah peneliti menggunakan teknik pengumpula yaitu dengan
cara observasi, wawacara da dokumentasi. (Ardilla, 2019:33).
1. Observasi (Observation)
Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode
observasi adalah metode yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan,
antara lain kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek atau fenomenafenomena yang ada dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto,
2010:199). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian partisipasi
pasif (passive partipation) artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang
yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi ini
dilakukan dengan mengamati dan mencatat lansung terhadap objek penelitian,
yaitu dengan meminta pandangan mengamati kegiatan-kegiatan yang
dilakukan guru dalam proses mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia
dini di Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa.
Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini terdapat subyek
menggunakan pedoman observasi yang disusun sebagai berikut:
a. Mengamati usaha guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia
dini di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten
Merangin.
b. Mengamati perkembangan bahasa anak usia dini di Taman Kanak-kanak
Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
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2. Wawancara
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah
tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih
berhadapan secara fisik. Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti
adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur
adalah wawancara untuk menemukan masalah secara terbuka, dimana peneliti
mengajukan pertanyaan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian da
mendengarkan secara teliti, mencatat apa yang dikemukaka oleh informan.
Wawancara tidak terstruktur adalah yang bebas dimana peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan
lengkap untuk pengumpula data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya
berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono,
2017:233). Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari
beberapa sumber yang bersangkutan yaitu: kepala sekolah, guru dan anak.
Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti sudah mempersiapkan
seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun datanya
meliputi:
a) Apa saja faktor yang mempengaruhi kecerdasan bahasa anak usia dini di
Taman

Kanak-kanak

Safinatunnajwa

Kecamatan

Tabir

Kabupaten

Merangin.
b) Apa saja kendala dihadapi guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa
anak usia dini di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin.
c) Bagaimana upaya guru dalam mengemangkan kecerdasan bahasa anak usia
dini di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten
Merangin.
3. Dokumentasi (Documentation)
Dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal seluk beluk
penelitian baik berupa catatan, transkip, buku, surat kabar prasasti, majalah,
agenda dan sebagainya (Sugiyono, 2012:138). Analisis dokumen dilakukan
untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang
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berada di Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa yang ada hubungannya dengan
penelitian tersebut. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara
mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi
yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh
melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Adapun
di dalam skripsi ini penulils mengumpulkan data visi dan misi, tujuan, keadaan
guru, karyawan, keadaan siswa, sarana dan prasarana, perstasi akademik dan
non akademik, stuktur organisasi, foto atau gambar, penggunaan poto dalam
penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang tidak dapat ditemukan secara
tertulis sekaligus menjadi pelengkap serta bukti penelitian. Foto yang
digunakan adalah foto yang dihasilkan oleh peneliti di Taman Kanak-Kanak
Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, melakukan sintesa, memilih
mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:335).
1) Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi data berlangsung selama
proses penelitian sampai tersusun akhir penelitian.

Reduksi data bukanlah hal

yang terpisah dari catatan-catatan hasil di lapangan. Proses ini berlangsung
selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.
Data yang terkumpul sangat banyak dan kompleks, serta masih banyak
yang tercampur aduk, sehinggu perlu reduksi. Data yang dianggap relevan dan
penting adalah yang berkaitan dengan upaya guru dalam mengembangkan
kecerdasan bahasa anak usia dini.
Pada saat pengumpulan data berlagsung, reduksi data berupa singkatan,
memusatka tema, membuat data-data permasalahan. Dimana peneliti membuat
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batasan-batasan tentang apa yang akan diteliti agar lebih mudah dalam
melakuka penelitian.
2) Penyajian Data
Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data
maka akan dimudahkan untuk memahami yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa saja yang telah dipahami tersebut (Sugiyono,
2915:249). Penyajian data dalam penelitian ini merupakan penggambaran
seluruh informasi tentang bagaimana upaya guru dalam mengembangkan
kecerdasan bahasa anak usia dini di Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa
Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
Setelah peneliti mendapatkan data maka data-data tersebut disajikan dalam
bentuk teks yang bersifat naratif karena jenis penelitian yang digunakan
penelitian adalah penelitian kualitatif dimana didalam kualitatif hanya
menjabarkan apa yang terjadi dilapangan.
3) Kesimpulan/Verifikasi
Penarikan

kesimpulan

atau

verifikasi

merupakan

suatu

kegiatan

konfigurasi yang utuh. Setelah analisis dilakukan maka penulis dapat
menyimpulkan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dari hasil
pengelolaan dan penganalisisan data ini kemudian diberi interprestasi terhadap
masalah yangn akhirnya digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk menarik
kesimpulan.
Kesimpulan awal yang bersifat sementara, dan aka berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yag kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali
ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2018:253).
Display data dalam penelitian ini dengan cara menyajikan data inti/pokok
yang mencakup hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang
upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia dini.
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F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan maka dikembangkan
tata cara untuk mempertanggungjawabkan keabsahan hasil penelitian, karena
tidak mungkin melakukan pengecekan terhadap instrument penelitian yang
diperankan oleh penelitian itu sendiri, maka yang diperiksa adalah keabsahan
datanya. Dalam keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari
konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) dan disesuaikan dengan
tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigm sendiri. Pemeriksaan keabsahan
data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan
(kredibilitas), keteralihan, kebergantungan kepastian. Masing-masing kriteria
tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri kriteria derajat,
kepercayaan (Yamin, 2009:91). Pemeriksaan data didasarkan atas kriteria
tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat, kepercayaan, kebergantungan dan
kepastian. Dalam penelitian ini peneliti mengecek keabsahan data menggunakan
teknik:
a. Ketekunan
Teknik ini dimaksudkan untuk melakukan pengamatan secara lebih cermat,
penguji kredilitas dengan meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan cara
peneliti membaca seluruh catatan hasil peneliti dengan cermat (Sugiyono,
2016:371). Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan dengan
membaca berbagai referensi buku maupun hasil peneliti atau dokumentasi yang
terkait dengan proses mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia dini.
Dalam meningkatkan ketekunan peneliti membaca berbagai referensi buku
maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang
diteliti. Dengan membaca maka wawasan peneliti akan semakin luas sehingga
dapat untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar dan terpercaya atau tidak
(Sugiyono, 2018:272).
b. Kecukupan Referensi
Dalam kecukupan referensi peneliti menggunakan alat bantu perekam,
kamera atau video. Kecukupan referensi membantu peneliti dalam wawancara
kepada informasi dan mengamati fenomena yang yang terjadi di lapangan sesuai
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dengan fokus peneliti dengan mengambil gambar atau video. Dengan data dan
informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji data
ketika diadakan analisis data dan penafsiran sehingga peneliti tidak mengalami
kesulitan ketika menyusun laporan dari peneliti tersebut.
c. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data atau pembanding data.
Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada (Sugiyono, 2016:330). Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji
kredibilitas data yaitu mengecek data dari berbagai teknik pengumpulan data dan
berbagai sumber data. Triangulasi berarti peneliti mesnggunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang
sama. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1) Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang

telah

diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2016:373). Dalam hal ini
peneliti berusaha membandingkan data dari hasil wawancara guru dan kepala
sekolah Taman Kanak-Kanak Safinatunnjawa Kecamatan Tabir Kabupaten
Merangin.
2) Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan
dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016:373). Dalam hal ini penelitian
ini berusaha membuktikan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
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G. Jadwal Penelitian
Tabel 3.1
Rencana Waktu dan Tahap Penelitian
Tahun 2020/2021
Septem
No Kegiatan

Agustus

berOktobe
r

Novem
berDesem
ber

JanuariFebruar
i

MaretApril

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Pengajuan

X

Judul
2

Pembuatan

X

Proposal
3

Perbaikan

X

proposal dan
Seminar
4

Surat

Izin

x

Reset
5

Pengumpulan

X

Data
6

Pengolahan
Data

dan

Analisis Data
7

Pembuatan
Laporan

8

Bimbingan
dan
Perbaikan

X

40

9

Agenda

dan

Ujian Skripsi
10

Perbaikan
dan
Penjilidan

X

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1. Historis Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa
Taman kanak-kanak Safinatunnajwa didirikan pada bulan Januari Tahun
2010, atas dasar kerjasama antara kepala SKB Kabupaten Merangin, Pemerintah
Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan Tokoh Masyarakat, atas permintaan
pemerintah dan masyarakat Kelurahan Pasar Rantau Panjang pada tahun yang
sama diselenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) Safinatunnajwa, dengan
jumlah anak 29 orang yang kegiatan belajar mengajarnya di gedung madrasah
yang rusak, karena dibangun pada tahun 1987 dan sudah lama tidak digunakan.
Dengan biaya operasional dipikul bersama oleh orang tua siswa dan pemerintah
Kabupaten Merangin, dan keadaan dapat diatasi. Seiring dengan perjalanan
waktu, pada tahun 2014 Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa mendapat satu unit
gedung terdiri dari 1 ruang belajar, 1 ruang kantor dan 1 unit WC dari APBD
Provinsi.
2. Visi-Misi dan Tujuan Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa
a) Visi
Mewujudkan anak usia dini yang sehat, cerdas, jujur, bertanggung jawab,
kreatif, percaya diri dan cinta tanah air yang dijiwai nilai-nilai luhur dan
agama, bertekad “unggul dalam prestasi berdasarkan imtaq dan iptek serta
bijak terhadap lingkungan.
b) Misi
1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan dan pengasuhan secara aktif,
efektif, inovatif yang menyenangkan serta kondusif sehingga setiap peserta
didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga
sekolah melalui pembinaan secara berkesinambungan.
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3) Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi
dirinya, melalui konseling, pembimbing akademis, konsultasi akademis dan
non akademis sehingga dapat berkembang sesuai potensi diri.
4) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta berbudaya
luhur sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak melalui pembinaan
keagamaan.
5) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga
sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah.
6) Menumbuh-kembangkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan
masyarakat melalui kegiatan wisata mandala.
7) Membina potensi siswa melalui kerja sama dengan dinas atau instansi
terkait.
8) Melakukan pengembangan potensi guru melalui workshop dan IHT secara
berkelanjutan.
9) Melakukan pengembangan tenaga kependidikan melalui pembinaan secara
rutinitas.
10) Membina rasa kekeluargaan yang harmonis antara warga sekolah.
c) Tujuan
Tujuan

pendidikan

Taman

Kanak-kanak

Safinatunnajwa

adalah

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta
keterampilan, untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut,
berkembangnya potensi peserta didik agar:
1) Terwujudnya anak yang sehat, jujur, senang belajar dan mandiri
2) Terwujudnya anak yang mampu merawat dan peduli terhadap diri sendiri dan
teman
3) Terwujudnya anak yang mampu berfikir, berkomunikasi, bertindak produktif
dan kreatif melalui bahasa, musik, karya, dan gerakan sederhana.
4) Menjadi anak yang beragama sejak dini
5) Terciptanya iklim belajar yang kondusif bagi penyelenggara pendidikan,
perawatan, pengasuh dan perlindungan anak.
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3. Letak Geografis
Lokasi Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa terletak di samping lapangan
Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi.
Tabel profil Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa
Tabel 4.1 Profil Safinatunnajwa
PROFIL SEKOLAH
IDENTITAS SEKOLAH
1

Nama Sekolah

Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa

2

NPSN/NIS

69847751

3

Provinsi

Jambi

4

Otonomi Daerah

Merangin

5

Kecamatan

Tabir

6

Desa/Kelurahan

Pasar Rantau Panjang

7

Jalan dan Nomor

Semayo, no 14

8

Kode Pos

37353

9

Telepon

-

10 Faxcimile/Fax

-

11 Daerah

Kelurahan

12 Status Sekolah

Swasta

13 Kelompok Sekolah

Terbuka

14 Nama Kepala Sekolah

Safinah, S.Pd

15 Akreditasi

C

16 Surat Keputusan/SK

17/PAUD/TK-SN/VII/2018

17 Penerbit SK

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

18 Tahun Berdiri

2010

19 Organisasi Penyelenggara

PAUD Safinatunnajwa

20 Kegiatan belajar

Pagi

21 Bangunan Sekolah

Milik Pemerintah

22 Terletak pada Lintasan

Kelurahan
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(Sumber: Bagian TU TK Safinatunnajwa Tahun 2019)

4. Struktur Organisasi
STRUKTUR TK SAFINATUNNAJWA
PEMBINA
Ka. SKB Kab. Merangin
Lurah Pasar Rantau Panjang
Bunda PAUD Kel. Psr. Rantau Panjang
KOMITE

KEPALA

MR

SF

BENDAHARA

SEKRETARIS

DE

AL
PENDIDIK
KT
RM
SR
RL
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Safinatunnajwa
(Sumber: Bagian TU Sekolah Tahun 2019)

5. Tata Tertib TK Safinatunnajwa
a. Guru
1) Datang ke sekolah paling lambat jam 07.30 WIB piket jam 07.00 WIB dan
pulang jam 11.30 WIB
2) Membuat PROTAH (Program Tahunan), PROSEM (Program Semester),
RPPM (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan) dan RPPH
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian) dan dikumpulkan setiap hari
sabtu
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3) Melakukan penilaian secara rutin melalui observasi, Tanya jawab, tugas
untuk kerja dan hasil karya anak serta dimasukkan dalam rangkuman
penilaian selama 1 minggu
4) Setiap guru bertanggung jawab atas sentranya masing-masing serta
mempersiapkan
5) Meminta izin saat tidak masuk ke sekolah atau berhalangan
6) Berpakaian seragam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah
ditetapkan serta memakai sepatu.
b. Siswa
1) Setiap siswa paling lambat dating ke sekolah 15 menit sebelum kegiatan
pembelajaran di mulai dan meninggalkan sekolah pada pukul 10.30 WIB
2) Berseragam rapi sesuai dengan ketentuan dari pihak sekolah
3) Membawa makanan dan minuman dari rumah.
5. Keadaan Guru dan Siswa
a. Keadaan Guru
Guru sangat berperan dalam proses pembelajaran supaya siswa tertarik
dengan pembelajran yang disampaikan. Adapun jumlah pendidik di Taman
Kanak-kanak Safinatunnajwa dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 4.2 Daftar pendidik di TK Safinatunnajwa Kecamatan Tabir
Masa

No

Nama Guru

Pendidikan

Usia

1

SF

SI PAUD

36 Thn

10 Th 9 bln UT SI PAUD

2

DE

SI

36 Thn

9 Th 9 Bln

IAIN

3

AL

SI

28 Thn

4 Th 7 Bln

SI

4

KT

SI

27 Thn

4 Th 7 Bln

SI

5

RM

SMA

25 Thn

4 Th 7 Bln

SMA

6

RL

SMA

32 Thn

6 Th 8 Bln

SMA

7

SR

SMA

27 Thn

6 Th 5 Bln

SMA

Kerja

(Sumber: Bagian TU Sekolah Tahun 2021)

Keterangan
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b. Keadaan Siswa
Keadaan peserta didik di Taman Kanka-kanak Safinatunnajwa Kecamatan
Tabir Kabupaten Merangin pada tahun pelajaran 2020/2021 berjumlah 40 siswa
dan masing-masing kelas A 10 siswa Kelas B1 20 siswa dan kelas B2 20 siswa,
yang mana siswa perempuan berjumlah 22 orang dan siswa laki-laki berjumlah
18 orang.
Tabel 4.3 Daftar peserta didik di TK Safinatunnajwa Kecamatan Tabir
No

Nama

Jenis Kelamin

Agama

Alamat

1

ADA

L

Islam

Bukit Bakia

2

AQ

L

Islam

Dusun Baru

3

AP

P

Islam

Kampung Baruh

4

AN

P

Islam

Pasar Rantau Panjang

5

ABZ

P

Islam

Dusun Baru

6

ANS

P

Islam

Semayo

7

AFG

L

Islam

Pasar Rantau Panjang

8

DIH

L

Islam

Dusun Baru

9

DZ

P

Islam

Pasar Rantau Panjang

10

FLI

P

Islam

Pasar Rantau Panjang

11

HS

L

Islam

Kampung Baruh

12

KAR

P

Islam

Mampun

13

KB

P

Islam

Mampun

14

KH

P

Islam

Tanah Lapang Semayo

15

MF

L

Islam

Mampun

16

MHK

L

Islam

Pasar Rantau Panjang

17

MNA

L

Islam

Pasar Senin

18

MA

L

Islam

Mampun

19

MD

L

Islam

Bukit Petai

20

MF

L

Islam

Mampun

21

MH

L

Islam

Kampung Baruh

22

MJ

L

Islam

Kampung Baruh
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23

MR

L

Islam

Mampun

24

NU

P

Islam

Kampung Baruh

25

NTP

P

Islam

Kampung Baruh

26

NA

P

Islam

Dusun Baru

27

NR

P

Islam

Pasar Senin

28

NMA

P

Islam

Pasar Rantau Panjang

29

QAU

P

Islam

Dusun Baru

30

RZ

L

Islam

Dusun Baru

31

RZH

P

Islam

Tanah Lapang Semayo

32

SN

P

Islam

Dusun Baru

33

SAT

P

Islam

Pasar Rantau Panjang

34

SA

L

Islam

Pasar Rantau Panjang

35

SFA

P

Islam

Dusun Baru

36

SLU

P

Islam

Pasar Rantau Panjang

37

SA

P

Islam

Bukit Bakia

38

UAP

P

Islam

Pasar Rantau Panjang
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WY

P

Islam

Bukit Sago

40

ZMZ

L

Islam

Mampun

(Sumber: Bagian TU Sekolah Tahun 2021

c. Sarana dan Prasarana
Dalam memajukan pendidikan sekolah Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa
di lengkapi dengan sarana prasarana. Data tentang sarana dan prasarana TK
Safinatunnajwa dapat dilihat pada table berikut ini:
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1) Keadaan Bangunan
Tabel 4.4 Keadaan Bangunan Sekolah

No

Jenis Bangunan

Jumlah

Dibangun

Jumlah

Tahun

Baik

Rusak

Rusak

Ringan

Berat

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ruang Depan

2014

1

1

-

-

-

2

WC

2014

1

1

-

-

-

3

Pagar Sekolah

2014

1

1

-

-

-

4

Ruang Kantor

2014

1

1

-

-

-

(Sumber: Bagian TU Sekolah)
2) Keadaan Mobiler
Tabel 4.5 Keadaan Failitas
Kursi

Papan

Meja

Kursi

Tulis

Guru

Guru

1

4

1

1

-

-

-

-

-

5

1

4

1

1

Kondisi

Meja Murid

Baik

10

5

Rusak

1

Jumlah

11

Murid

Almari

(Sumber: Bagian TU Sekolah Tahun 2021)
3) Rombongan Belajar
Tabel 4.6 Keadaan Rombongan Belajar
Jumlah Program/Sentra
Tahun

Jumlah
Rombongan

Taman Kanak-kanak (TK)

2020/2021

Belajar

Imtaq

Balok

Persiapan

Bahan Alam

4

1

1

1

1

4

(Sumber: Bagian TU Sekolah Tahun 2021)
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B. Temuan Khusus
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Taman Kanakkanak Safinatunnajwa, untuk mengetahui sejauh mana upaya guru dalam
mengembangkan kecerdasan bahasa maka peneliti mengamati kegiatan
pembelajaran dan melakukan wawancara guru yang terkait. Hal ini guna untuk
mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kecerdasan bahasa anak usia
dini di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten
Merangin.
Peneliti melakukan observasi di dalam kelas saat proses pembelajaran
berlangsung, adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Pada awal pembelajaran, dibuka dengan bernyanyi dan berdo’a setelah itu
guru baru memberikan salam pembuka dan dilanjutkan dengan pengelolaan
kelas yang dapat menunjang kecerdasan bahasa anak seperti duduk dengan rapi,
menyiapkan agar siswa tenang dan siap mengikuti pembelajaran, setelah itu
dilanjutkan dengan menyampaikan materi pembelajaran menggunakan metode
yang yang dapat membantu mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia dini
di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
Indikator Penilaian:
1. Menyimak perkataan orang lain
2. Mengulang kalimat sederhana
3. Bertanya dengan kalimat yang benar
4. Menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan
5. Mengerti dua perintah secara bersamaan
6. Memahami cerita yang dibacakan
7. Mengenal perbendahaan kata mengenai kata sifat(nakal, pelit dan lain-lain)
8. Menyebutkan kata-kata yang dikenal
9. Mengutarakan pendapat pada orang lain
10. Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diiginkan atau tidak
11. Menceritakan kembali dongeng atau cerita yang pernah didengar
12. Memperkaya perbendaharaan kata
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1. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Bahasa Anak di Taman Kanakkanak Safinatunnajwa
a. Faktor Pendukung
Pada saat peneliti melakukan observasi, peneliti melihat bahwa yang
menjadi faktor pendukung dalam mengembangkan kecerdasan bahasa yaitu
adanya upaya guru dalam melaksanakan stimulus anak untuk mengembangkan
kecerdasan bahasa. Disamping keterbatasan pengelola dalam memaksimalkan
faktor pendukung pembelajaran, terdapat hal-hal yang menjadi penunjang
keberhasilan

penerapan

metode

pembelajaran

untuk

mengembangkan

kecerdasan bahasa di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa. Beberapa hal yag
diungkapkan oleh guru KT:
“Biasanya guru selalu mengajak anak berkomunikasi untuk melatih anak
dalam mengungkapkan bahasa, walaupun sedikit kesusahan berkomunikasi
karena anak cenderumg pemalu, mudah cemas dan tidak percaya diri, akan
tetapi setidaknya setiap guru berkomunikasi dan mengajak untuk perlahan
membiasakan diri untuk berkomunikasi dan mengungkapkan bahasa serta
memperkaya kosa kata baru, selain itu guru juga mengajak anak bercerita
dan bernyanyi walaupun anak belum bisa membaca atau belum paham isi
cerita sepenuhnya tetapi anak sudah mengenal beragam bunyi misalnya
suara kucing, mobil dan suara lainnya yang akan memperkaya ingatan kosa
kata anak dan mudah untuk mengungkapkan bahasa”.

b. Faktor Penghambat
Selain faktor-faktor yang mendukung keberhasilan siswa terdapat pula
faktor penghambat yang membuat hasilnya tidak maksimal. Seperti yang
diungkapkan oleh Kepala Sekolah SF:
“Salah satu yang menjadi faktor penghambat

berkembangnya

kecerdasan bahasa di Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa khususnya
kelas A ini yaitu masih kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung
seperti alat-alat peraga atau alat permainan edukatif yang mendukung
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kegiatan pembelajaran kecerdasan berbahasa, karena alat peraga juga
berpengaruh dalam kecerdasan bahasa, karena dengan anak bermain
menggunakan permainan edukatif yang memadai anak akan senang dan
akan berinteraksi dengan anak-anak lainnya, dengan berinteraksi
sesama anak dengan tidak sengaja akan berkomunikasi serta
mengungkapkan bahasanya”.

1. Pola asuh orang tua
Anak sering diabaikan dapat mempengaruhi kemampuannya berbicara dan
memahami bahasa. Anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari
orang tuanya biasanya tidak mendapatkan banyak kemampuan bahasa sebab
anak tidak terbiasa diajak komunikasi oleh orang tua.

Seperti yang

diungkapkan oleh salah satu orang tua siswa RG:
“Saya setiap pagi antar anak ke sekolah lalu siangnya dijemput dengan
kakaknya, saya kerja sehari-hari sebagai petani kebun (motong karet)
itu pulangnya zuhur, setelah zuhur saya pergi lagi ke sawah itu lah
rutinitas saya setiap hari karena keterbatasan ekonomi, jadi emang
saya jarang berinteraksi dengan anak saya, waktu saya dirumah itu
hanya malam hari dan itupun jam 9 malam anak saya udah tertidur
pulas, itulah penyebabnya saya jarang berkomunikasi dan tidak
memperhatikan anak saya dengan baik ”
2. Anak yang tidak pandai dalam bersosialisasi.
Seperti yang diungkapkan oleh guru KT:
“Disini terdapat lima orang anak di kelas A itu yang kurang mau
bersosialisasi, saat saya mengajak anak untuk bersosialisasi dan
beradaptasi dengan teman-temannya anak selalu sibuk denga napa
yang dia lakukan dan yang dia senang, seperti main mobil-mobilan
sendirian, makan sendirian dan kurang mau berbagi” Hal ini menjadi
salah satu faktor penghambat kecerdasan bahasa anak karena
pengalaman social sangat penting dalam memahami bahasa, dengan
berinteraks akan membuat anak memahami bahasa dengan cepat dan

52

mampu mengungkapkan bahasa serta berkomunikasi dengan orang
lain.
c. Faktor Internal
Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari individu. Misalnya, dari dari
bidang biologisnya tingkat kecerdasan bahasa anak dapat dipengaruhi oleh
faktor genetik atau keturunan. Faktor keturunan menyangkut kesehatan fisik dan
psikis seperti emosi, kecerdasan, dan bakat. Oleh karena itu setiap anak berbedabeda dalam menerima pembelajaran.
d. Faktor Eksternal
Faktor ekstermal yaitu faktor bukan dari diri anak. Misalnya pola asuh orang
tua, status ekonomi keluarga, kurangnya stimulus yang diberikan oleh guru di
sekolah, anak yang kurang perhatian dan sering dicuekin.
Berdasarkan hasil observasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan bahasa anak usia dini di Taman
Kanak-kanak Safinatunnajwa yaitu ada faktor penghambat, faktor internal dan
faktor eksternal. Hal ini senada dengan pendapat Amstrong (2013:13) yang
menyebutkan bahwa perkembangan kecerdasan bahasa anak usia dini bergantung
pada tiga faktor:
1) Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu. Sumbangan
dari biologis maksudnya yaitu tingkat kecerdasan linguistic seseorang dapat
dipengaruhi oleh faktor-faktor genetic atau keturunan, selain faktor keturunan
juga bisa dipengaruhi oleh ceera otak sebelum, selama dan setelah kelahiran.
2) Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor yang bukan dari individu. Misalnya,
pengalaman pribadi orang tua, guru, dan teman.
3) Latar Belakang Budaya
Tingkat kecerdasan bahasa anak dapat dipengaruhi oleh waktu dan tempat
dimana ia lahir dan dibesarkan serta sifat dan keadaan perkembangan budaya.
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2. Kendala yang dihadapi Guru dalam Mengembangkan Kecerdasan
Bahasa di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa
Berbahasa

merupakan

keterampilan

dalam

mendengarkan,

berbicara

membaca dan menulis, untuk anak usia dini atau taman kanak-kanak,
keterampilan yang diutamakan adalah pendengaran dan berbicara. Lain halnya
dengan siswa di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa, seperti yang peneliti lihat
ada beberapa kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan kecerdasan
bahasa diantaranya sebagai berikut:
Hal yang diungkapkan oleh guru KT:
“Kami sedikit kesulitan terhadap siswa yang mudah cemas, saat kami
mengajak untuk berkomunikasi siswa yang kecemasan disini lansung
cemas misalnya bernafas lebih cepat, jantung berdebar-debar dan
berkeringat dingin, hal ini membuat siswa mengalami keterlambatan
dalam bernbahasa dan berkomunikasi”
Hal yang diungkapkan oleh guru RM:
“Kami mengalami kendala saat pembelajaran dan saat kami menjelaskan
pelajaran, anak kurang fokus seperti lebih sering melamun dan bercanda.
Apalagi anak yang

biasanya memang banyak yang suka dengan

permainan dari pada belajar, apabila anak menemukan mainan seperti
mobil-mobilan atau mainan yag mungkin menurutnya tidak membosankan
maka anak susah untuk konsentrasi”
Hal yang diungkapkan oleh guru RM:
“Anak yang bertingkah laku agresif, hal ini juga menjadi kendala kami
dalam mengembangkan kecerdasan bahasa anak di Taman Kanak-kanak
Sainatunnajwa karena anak yang bertingkah laku agresif akan sulit untuk
memahaminya karena anak hanya ingin bermain saja dan tidak peduli
dengan gurunya”
Hal yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SF:
“Kami sedikit kesusahan dengan sifat anak yang pemalu, karena anak
yang pemalu ia selalu tidak percaya diri, pada saat anak disuruh untuk
maju kedepan memebacakan cerita maka ia tidak aka mau membacanya
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atau dia hanya diam dan melihat saja, jadi anak yang pemalu ini susah
untuk mengembangkan kecerdasan berbahasanya dan komunikasinya.
Hal yang diungkapkan Kepala Sekolah SF:
“Masalah mengatasi mood

anak, kami juga sedikit kesulitan untuk

mengatasi mood anak yang terkadang masih ingin main atau memilih
permainan pada kegiatan menstimulus anak, anak selalu sibuk dengan
permainannya dan tidak memperdulikan lagi apa yang diperintahkan oleh
guru”
Hal yang diungkapkan oleh guru KT:
“Anak yang manja juga menjadi kendala akami dalam mengembangkan
kecerdasan bahasanya karena anak yang manja ini seringkali kemanamana mintak ditemani, hal ini menyebabkan perkembangan bahasanya
monoton dan tidak biasa berkomunikasi dengan orang lain selain ayah
ibunya dan orang sekitarnya”
Hal yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SF:
“Di Lembaga Safinatunnajwa ini masih terdapat banyak kekurangan
fasilitas, bisa dikatakan jauh dari fasilitas yang memadai atau fasilitas yang
lengkap salah satunya tidak adanya fasilitas audio visual yang membuat
ketertarikan anak dalam kegiatan mendengar dan menyimak, jadi TK
Safinatunnajwa ini belum mempunyai fasilitas audio visual sepert iinfocus
Dan tidak ada ketertarikan yang berbentuk audio visual untuk
mengembangakan kecerdasan bahasa anak

3. Upaya Guru dalam Mengembangkan Kecerdasan Bahasa di Taman
Kanak-kanak Safinatunnjawa
Upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa anak selalu
menggunakan berbagai macam metode. Karena hal ini sejalan dengan
pembelajaran untuk anak usia dini dimana dalam setiap menstimulus
perkembangan anak tentunya menggunakan metode pengembangan dengan cara
yang menyenangkan, karena setiap guru harus dapat menguasai metode apa yang
tepat dalam meningkatkan kemampuan anak usia dini. Metode-metode yang
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tepat dalam meningkatkan bahasa anak usia dini sesuai dengan kemampuannya
maka akan sangat berpengaruh positif bagi anak.
a. Hasil Wawancara
Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tak
terstruktur terhadap salah seorang narasumber, yang dilakukan di Taman Kanakkanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, berhasil
diwawancarai yaitu pada guru TK Safinatunnajwa selaku wali kelas A (KT),
Kepala Sekolah (SF) dan salah satu guru (RM).
Untuk mengetahui perkembangan bahasa anak, peneliti mengajukan
pertanyaan-pertanyaan
mengembangkan

yang

kecerdasan

berkaitan
bahasa.

dengan
Bagaimana

upaya
upaya

guru

dalam

guru

dalam

mengembangkan kecerdasan bahasa anak:
“Perkembangan bahasa anak melalui berbicara dapat berkembang dengan
teknik bercerita, karena dengan bercerita anak terlihat aktif dan ikut
berbicara dengan guru yang sedang bercerita, dengan media seperti
menggunakan boneka tangan. Oleh karena itu perkembangan bahasa anak
akan cepat berkembang pada saat dilakukan penerapan kegiatan bercerita
menggunakan boneka tangan berlangsung”
Berdasarkan hasil wawancara dengan SF
“Dari hasil pengamatan saya selaku Kepala Sekolah dalam proses belajar
mengajar,

guru

menggunakan

berbagai

teknik

penerapan

dalam

meningkatkan bahasa anak. Tahap perkembangan bahasa anak akan
berkembang dengan cara menuntun anak untuk melakukan kegiatan yang
sedang dilakukan oleh guru seperti permainan tebak huruf, anak disuruh
mengulang kata yang telah diucapkan. Dengan anak mengulang kata yang
sudah disebutkan, disana bisa melihat tahap perkembangan bahasa anak
melalui berbicara akan berkembang”
Hal serupa sama dengan RM selaku pendidik.
“Dengan cara berkomunikasi secara lisan anak selalu dipancing untuk
berbicara aktif, maka kosa kata anak akan bertambah karena anak
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berkomunikasi dan bercakap-cakap dengan guru dan teman, dengan itu akan
mengembangkan perkembangan bahasa anak”
Berdasarkan wawancara dengan KT
“Sepekan sekalin guru kelas melaksanakan kegiatan mendongeng untuk
kelas awal, ini salah satu upaya guru untuk melatih keterampilan anak
dalam menyimak, kegiatan ini dikemas dalam kegiatan mendongeng untuk
menstimulus antusiasme siswa dalam mendengarkan serta merespon cerita
dari guru”
Hal serupa yang sama dengan SF
“Siswa akan ditanya seputar buku apa yang tadi dibacakan oleh guru,
kemudian bagaimana isi ceritanya, pelajaran apa yang bisa diambil dari
cerita tersebut. Nah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut siswa akan dilatih
untuk tetap konsentrasi menyimak dan dilatih untuk berbicara”
Berdasarkan hasil wawancara dengan KT
“Guru seringkali memberikan motivasi kepada anak saat belajar
sehingga membuat anak semangat untuk melakukan aktifitas dalam
belajar dan bermain. Guru memberikan pujian kepada anak, seperti anak
membuat tugas yang sudah diberikan oleh guru untuk diperiksa, dan guru
memberikan arahan dan nasehat kepada anak”
Sependapat dengan RM juga mengungkapkan hal yang sama
“Kami menstimulus anak anak dengan menyediakan berbagai macam
pembelajaran bahasa yaitu dengan belajar bahasa, dengan cara belajar
bahasa aspek perkembangan bahasa anak akan mudah merangsang
stimulasi perkembangan bahasa pada diri anak. Perkembangan yang
dimiliki akan berkembang sesuai dengan tahap perkembangan bahasa
anak”
KT menjelaskan tentang stimulasi perkembangan bahasa melalui strategi yang
dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan bahasa pada anak adalah sebagai
berikut:
“Motivasi yang saya berikan kepada anak dalam mengembangkan
kecerdasan bahasa anak yaitu dengan cara bermain sambil belajar, dan
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sebelum pulang guru mengadakan kuis tentang siapa yang bisa menjawab
boleh pulang duluan”
Sependapat dengan RM juga mengungkapkan hal yang sama.
“Guru dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak adalah
dengan

cerita

menggunakan

media

gambar

serta

pengajaran

menggunakan Bahasa Indonesia agar anak memiliki kemampuan serta
lebih menarik dalam kegiatan pembelajaran karena dengan dengan media
gambar menjadi lebih menarik dan anak lebih tertarik dan anak akan aktif
serta dapat menstimulus kecerdasan bahasa anak”

KT menjelaskan tentang mengembangkan kecerdasan bahasa anak melalui media
yaitu sebagai berikut:
“Cara yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak
adalah dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam
pembelajaran yang benar, salah satunya dengan media cerita bergambar
agar anak dapat berbahasa dengan baik”
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam
mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia dini dapat dilakukan dengan
metode-metode pengajaran yang yang berbeda dan adanya perencanaan seperti:
1. Merancang pembelajaran apa yang akan diajarkan yang berkaitan dengan
kemampuan kecerdasan bahasa anak,
2. Memberikan pengarahan mengenai kewajiban berbahasa Indonesia pada saat
pembelajaran, guru juga terlihat mengajarkan anak dan menerapkan
keterampilan berbahasa kepada anak dengan datang pagi, melakukan tegur
sapa kepada siswa.
3. Berbicara dengan sopan dan selalu memberikan pengarahan kepada anak
yang memiliki kemampuan yang kurang dalam berbahasa Indonesia.
4. Melakukan teknik bercerita dengan menggunakan boneka tangan, karena
dengan bercerita menggunakan media yang menarik akan membuat anak
lebih memperhatikan guru serta anak aka terlihat aktif dan ikut berbicara
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denga guru, hal ini akan membuat perkembanga bahasa anak aka
berkembang.
5. Menuntun anak untuk melakukan kegiatan yang sedang dilakukan oleh guru
seperti permainan tebak huruf, anak dilatih untuk mengulang kata yang telah
diucapkan, dengan demikian perkembangan bahasa anak melalui berbicara
akan berkembang.
6. Selalu pancing anak untuk aktif, maka kosa kata anak aka bertambah karena
anak mampu berkomunikasi dan berbicara dengan guru dan teman.
7. Membaca buku cerita setelah itu anak ditanya bagaimana isi ceritanya,
pelajaran apa saja yang bisa diambil dari cerita tersebut, Karena dari
pertanyaan tersebut anak akan dilatih untuk tetap konsentrasi menyimak dan
dilatih untuk berbicara.
8. Memberi motivasi kepada anak yaitu dengan cara bermain sambal belajar
misalnya sebelum pulang mengadaka kuis tentang siapa yag bisa menjawab
diperbolehkan pulang duluan.
9. Melatih anak untuk bersosialisasi di lingkungan sosialnya karena interaksi
dan komunikasi dengan sesame aka membuat anak memahami bahasa lebih
cepat

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas dan guru,
hasil observasi peneliti di lapangan, menunjukkan upaya guru dalam
mengembangkan kecerdasan bahasa pada anak kelas A pada usia 4-5 tahun di
Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa berjalan dengan baik
Dari hasil observasi atau pengamatan dapat peneliti simpulkan bahwa
perkembangan bahasa pada kelompok A usia 4-5 tahun masih ada beberapa anak
yang perlu dibimbing dalam tahap perkembangan bahasa melalui berbicara,
membaca, menyimak, menstimulus dan menulis.
Dalam mengembangkan perkembangan bahasa atau kemampuan bahasa anak
melalui lisan maupun tulisan, sebagaimana cara untuk mengekspresikan
perasaan, pikiran, dan gagasan, maka sebaiknya anak dilatih untuk menarik
minatnya untuk menyukai terkait dengan pengalaman hidupnya sendiri, atau
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pada umumnya dalam berbagai cara yang dilakukan untuk meningkatkan
perkembangan bahasa anak.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan dalam bab
sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:
a. Faktor yang menjadi penghambat dalam mengembangkan kecerdasan
bahasa anak usia dini di Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa Kelurahan
Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah
kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung seperti alat-alat peraga atau alat
permainan edukatif yang mendukung kegiatan pembelajaran kecerdasan
berbahasa, belum diterapkan metode flash card atau kartu huruf sebagai alat
peraga atau alat bantu kegiatan pembelajaran kecerdasan berbahasa,
beberapa anak kesusahan dalam berbahasa Indonesia, pola asuh orang tua,
anak sering diabaikan dapat mempengaruhi kemampuannya berbicara dan
memahami bahasa. Anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup
dari orang tuanya biasanya tidak mendapatkan banyak kemampuan bahasa
sebab anak tidak terbiasa diajak komunikasi oleh orang tua, anak yang tidak
pandai dalam bersosialisasi, pengalaman sosial sangat penting dalam
kemampuan seorang anak dalam memahami bahasa. Interaksi akan
membuat anak memahami bahasa lebih cepat.
b. Sedangkan kendala yang dihapai guru dalam mengembangkan kecerdasan
bahasa anak usia dini di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kelurahan
Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah
Beberapa siswa kesusahan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa
Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa daerah hal ini menjadi kendala
guru dalam mengebangkan kecerdasan bahasa anak usia dini di Taman
Kanak-Kanak Sainatunnajwa, siswa yang mudah cemas, saat guru mengajak
untuk berkomunikasi siswa yang kecemasan disini lansung cemas misalnya
bernafas lebih cepat, jantung berdebar-debar dan berkeringat dingin saat
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c. pembelajaran anak kurang fokus seperti lebih sering melamun dan bercanda.
Anak biasanya memang banyak yang suka dengan permainan dari pada
belajar, apabila anak menemukan mainan seperti mobil-mobilan atau
mainan yag mungkin menurutnya tidak membosankan maka anak susah
untuk konsentrasi, anak yang bertingkah laku agresif, karena anak yang
bertingkah laku agresif akan sulit untuk memahaminya karena anak hanya
ingin bermain saja, anak yang bersifat pemalu, karena anak yag pemalu
selalu tidak percaya diri, pada saat anak disuruh untuk maju kedepan
memebacakan cerita maka ia tidak aka mau membacanya atau dia hanya
diam dan melihat saja, guru kesulitan untuk mengatasi mood anak yang
terkadang masih ingin main atau memilih permainan pada kegiatan
menstimulus anak, anak yang manja, anak yang manja ini seringkali
kemana-mana mintak ditemani, hal ini salah satu kendala yang dihadapi
guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa anak karena perkembangan
bahasanya monoton dan tidak biasa berkomunikasi dengan orang lain selain
ayah ibunya, tidak adanya fasilitas audio visual yang membuat ketertarikan
anak dalam kegiatan mendengar dan menyimak.
d. Adapun upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan kecerdasan
bahasa anak usia dini di Taman Kanak-Kanak Safinatunnajwa Kelurahan
Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah
merancang pembelajaran apa yang akan diajarkan yang berkaitan dengan
kemampuan kecerdasan bahasa anak, memberikan pengarahan mengenai
kewajiban berbahasa Indonesia pada saat pembelajaran, guru juga terlihat
mengajarkan anak dan menerapkan keterampilan berbahasa kepada anak
dengan datang pagi, melakukan tegur sapa kepada siswa. berbicara dengan
sopan dan selalu memberikan pengarahan kepada anak yang memiliki
kemampuan yang kurang dalam berbahasa Indonesia, melakukan teknik
bercerita dengan menggunakan boneka tangan, karena dengan bercerita
menggunakan

media

yang

menarik

akan

membuat

anak

lebih

memperhatikan guru serta anak aka terlihat aktif dan ikut berbicara denga
guru, hal ini akan membuat perkembanga bahasa anak aka berkembang,
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menuntun anak untuk melakukan kegiatan yang sedang dilakukan oleh guru
seperti permainan tebak huruf, anak dilatih untuk mengulang kata yang telah
diucapkan, dengan demikian perkembangan bahasa anak melalui berbicara
akan berkembang, selalu pancing anak untuk aktif, maka kosa kata anak aka
bertambah karena anak mampu berkomunikasi dan berbicara dengan guru
dan teman, membaca buku cerita setelah itu anak ditanya bagaimana isi
ceritanya, pelajaran apa saja yang bisa diambil dari cerita tersebut, Karena
dari pertanyaan tersebut anak akan dilatih untuk tetap konsentrasi menyimak
dan dilatih untuk berbicara, memberi motivasi kepada anak yaitu dengan
cara bermain sambal belajar misalnya sebelum pulang mengadaka kuis
tentang siapa yag bisa menjawab diperbolehkan pulang duluan, melatih anak
untuk bersosialisasi di lingkungan sosialnya karena interaksi dan
komunikasi dengan sesama akan membuat anak memahami bahasa lebih
cepat.
2. Saran
Adapun saran-saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya
guru mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia dini yang dapat peneliti
sampaikan adalah:
a. Bagi Guru
Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat agar guru dapat
mengembangkan kecerdasan bahasa anak dan dapat menerapkannya dengan
anak dan guru itu sendiri, agar anak memiliki kemampuan berbahasa dengan
baik dalam kehidupan sehari-hari.
b. Bagi Sekolah
Diharapkan pihak sekolah senantiasa mendukung usaha guru untuk
mengembanhkan kecerdasan bahasa anak usia dini dengan meningkatkan
keprofesionalan guru sehingga guru lebih berkompetensi dalam mengajar dan
senantiasa meningkatkan kegiatan-kegiatan sekolah yang dapat meningkatkan
perkembangan kecerdasan bahasa siswa sehingga bakat yang dimilikinya dapat
berkembang dengan semestinya
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c.

Bagi Siswa
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi anak agar
lebih giat lagi dalam kegiatan belajar serta mengerjakan tugas rumah dengan
baik dan memperhatikan ketika guru menerangkan agar nantinya anak
mendapat nilai yang baik, serta dapat menerapkan kemampuan berbahasa dan
berkomunikasi dengan baik dalam lingkungan sekolah maupun di rumah
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
“Upaya Guru dalam Mengembangkan Kecerdasan Bahasa Anak Usia Dini di
Taman Kanak-kanak Safiatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin”

Lampiran I
Pedoman Observasi
1.

Observasi Geografis

a. Mengamati

situasi

dan

kondisi

sekolah

Taman

Kanak-kanak

Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
b. Mengamati bahasa anak usia dini pada kelas A Taman Kanak-kanak
Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
c. Mengamati kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan kecerdasan
bahasa di kelas B1 Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin.
2. Observasi Siswa
a. Mengamati siswa pada saat pembelajaran.
b. Mengamati respon siswa pada saat tanya jawab.
c. Mengamati kosa kata siswa pada saat guru memberi stimulus.

Lampiran II
Pedoman Wawancara
a. Wawancara Kepala Sekolah
1) Sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah di Taman Kanak-kanak
Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?
2) Bagaimana sejarah berdirinya Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa
Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?
3) Apa

visi

misi

Lembaga

Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa

Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?

4) Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di Taman Kanakkanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?
5) Bagaimana upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa anak
usia dini di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin?
6) Apa saja kendala dalam mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia
dini di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin?

b. Wawancara Guru Kelas A
1) Bagaimana cara ibu sebagai guru dalam melaksanakan pemnelajaran
dengan metode yang sesuai dalam mengembangkan bahasa anak?
2) Apakah

guru

mengetahui

metode-metode

yang tepat

dalam

mengembangkan kecerdasan bahasa anak?
3) Seberapa

pentingkah

metode

yang

digunakan

guru

dalam

mengembangkan bahasa anak?
4) Apa

saja

yang menjadi faktor pendorong dan penghambat

perkembangan bahasa anak?
5) Bagaimana Bagaimana upaya ibu dalam mengembangkan kecerdasan
bahasa anak usia dini di kelas A ini bu?

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA
UPAYA GURU DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN BAHASA
ANAK USIA DINI DI TAMAN KANAK-KANAK
SAFINATUNNAJWA KECAMATAN TABIR KABUPATEN
MERANGIN
Hari/Tanggal :
Informan

: SF

Jabatan

: Kepala Sekolah TK Safinatunnajwa

NO PERTANYAAN
1

Sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah di Taman Kanak-kanak
Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?

2

Bagaimana sejarah berdirinya Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa
Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?

3

Apa visi misi Lembaga Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan
Tabir Kabupaten Merangin?

4

Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di Taman Kanakkanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?

5

Bagaimana upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan bahasa anak
usia dini

di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir

Kabupaten Merangin?

6

Apa saja kendala dalam mengembangkan kecerdasan bahasa anak usia
dini di Taman Kanak-kanak Safinatunnajwa Kecamatan Tabir Kabupaten
Merangin?

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA
UPAYA GURU DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN BAHASA
ANAK USIA DINI DI TAMAN KANAK-KANAK
SAFINATUNNAJWA KECAMATAN TABIR KABUPATEN
MERANGIN
Hari/Tanggal :
Informan

: KT

Jabatan

: Guru Kelas A TK Safinatunnajwa

NO PERTANYAAN
1

Bagaimana cara ibu sebagai guru dalam melaksanakan pemnelajaran
dengan metode yang sesuai dalam mengembangkan bahasa anak?

2

Apakah

guru

mengetahui

metode-metode

yang

tepat

dalam

digunakan

guru

dalam

mengembangkan kecerdasan bahasa anak?

3

Seberapa

pentingkah

metode

yang

mengembangkan bahasa anak?

4

Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat perkembangan
bahasa anak?

5

Bagaimana Bagaimana upaya ibu dalam mengembangkan kecerdasan
bahasa anak usia dini di kelas A ini bu?
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