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Abstract

Penelitian iniberjudul“PENGGUNAAN METODE BERCAKAP-CAKAP DALAM

MENGEMBANGKAN BAHASA ANAK PADA KELOMPOK A DIPAUD YAPIS KONDA”.

Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmenganalisispenggunaanmetodebercakap-

cakapdalam mengembangkanbahasaanakpadakelompokAdiPAUD YapisKonda,

desa Konda satu,kecematan konda,kabupaten Konawe Selatan.Metode yang di

gunakan dalam penelitian iniadalah penelitian kualitatifdeskriptif.Dengan tehnik

pengumpulandatamelaluiwawancaraobservasidandokumentasi.Teknikanalisisdata

dilakukandengantahapreduksidata,penyajiandata,dankesimpulan.

Hasilpenelianmenunjukanbahwapenggunaanmetodebercakap-cakapdalam

mengembangkanbahasaanakpadakelompokAdiPAUDYapisKondatergolongcukup

baik.Halinidapatdibuktikan dengan kemampuan anak-anak dalam melakukan



percakapansecarabebasmaupunberdasarkanpokokbahasan.Meskipunditemukan

adaanakyangpasifdalam melakukanpercakapan,penulisberusahauntukmelakukan

pendekatankepadaanaktersebutdenganmemberikanmotivasiyangmendoronganak

tersebutaktifdalam percakapan sertamelakukan percakapan diluarkelassambil

bermainagardapatmenyenangkananak-anak.Sertaadanyaantusiasyangdiberikan

kepadaanak-anakyangdapatmenjawabpertanyaanberupatepukanmeriahdaripenulis

sebagaigurudananak-anaklainnya.

keywords:Metodebercakap-cakap,Pengembanganbahasa



Abstract

This studyentitled "THE USE OF CONVENIENT METHODS IN DEVELOPING

LANGUAGEOFCHILDREN IN GROUPAIN PAUDYAPISKONDA".Thepurposeofthis

studywas to analyze the use ofconversationalmethods in developing children's

languageingroupA atPAUD YapisKonda,KondaSatuvillage,KecamatanKonda,

KonaweSelatandistrict.Themethodusedinthisresearchisdescriptivequalitative

research. With data collection techniques through interviews,observation and

documentation.Thedataanalysistechniquewascarriedoutwiththestageofdata

reduction,datapresentation,andconclusions.

Theresultsshowedthattheuseofthemethodofconversingindeveloping

children'slanguageingroupAatPAUDYapisKondawasquitegood.Thiscanbeproven

bythechildren'sabilitytocarryoutconversationsfreelyorbasedonsubjectmatter.

Althoughitwasfoundthattherewerechildrenwhowerepassiveinhavingconversations,

theauthorstriedtoapproachthesechildrenbyprovidingmotivationthatencouraged

them tobeactiveinconversationsandtohaveconversationsoutsidetheclassroom

whileplayinginordertopleasethechildren.Aswellastheenthusiasm giventochildren

whocananswerquestionsintheform ofapplausefrom theauthorasteachersand

otherchildren.

Keywords:conversationmethod,languagedevelopment



PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Pendidikan adalah suatu proses

pembelajaran yang dilakukan oleh

pendidikkepada peserta didikdalam

upaya mengajarkan pengertian ,

pemahaman ,dan ilmu pengetahuan

agarpesertadidikdapatberpikirkritis

danmenjadilebihbaikdarihasilyangdi

pelajarinya. Pada masa sekarang

pendidikan adalah hal yang sangat

penting dimilki oleh setiap orang

khususnya bagipara penerusbangsa.

Pendidikandimulai padatingkatawal

yaitu pendidikantingkatPAUD,sekolah

dasar,hinggaperguruantinggi.Halini

dilakukan agarmenciptakan generasi

penerusbangsayangberkualitas.

Pendidikananakusiadiniadalahjenjang

pendidikan awal yaitu jenjang

pendidikan sebelum masuk pada

jenjang pendidikan ketingkat sekolah

dasar.Awalpembinaanyangdilakukan

pada masa ini dapat membentuk

kepribadananakygberkualitas, anak

umur0 – 6 tahun merupakan masa

keemasananakyangmanaanakakan

mulaimengadaptasidenganlingkungan,

mengikutisetiapapayangdilihatnya,

mudah mempelajari sesuatu dengan

cepat, mulai beradaptasi dengan

lingkunganyadanhalsebagainya.

Perangurudanorangtuatidak

luputdariproses perkembangan dan

pertembuhananak.Orangtuadanguru

berperan penting dalam membentuk

karakteranak.Khususnyapadaaspek-

aspek perkembangan anak usia dini,

membentuk karakteranak sejak dini

dapatmenciptakankarakteranakyang

baik.Perkembangananak dapatdilihat

darihasilberbicara anak pada awal

tahun kelahiran anak dalam

mengucapkanbeberapakata danakan

berkembang sesuaidengan usia anak



yang makin bertambah.Kemampuan

berkomunikasi anak akan semakin

berkembangdenganadanyaketerlibatan

anakdengansekitar rumah, sekolah,

danlingkungananak.

Bahasa merupakan sarana

komunikasidenganoranglainbaikitu

menggunakan lisan, tulisan, gerak,

ataupun isyarat, symbol, lambing,

gambar,danbisajugalukisan.Dengan

proses ini anak akan mampu

berinteraksidengan teman sebayanya,

sehinggadapatmengenalidirinya,alam

sekitardanpengetahuanya.Peranguru

juga dapat mengasah tingkat

komunikasianakdalam berbahasayaitu

denganmenggunakanataumenerapkan

metode bercakap-cakap pada proses

pembelajaran agar dapat melatih

kemampuanberbicaraanak.

Oleh sebab itu,penelititertarik

untukmembuatjudulartikelpenelitian

“PenggunaanMetodeBercakap-cakap

Dalam MengembangkanBahasaAnakdi

PAUD Yapis Konda,kelurahan Konda

satu,kecematan,kabupaten Konawe

Selatan.

Tujuan kegiatan Penelitian ini

yaitu untuk mengetahui gambaran

penggunaan metode bercakap-cakap

dalam mengembangkan bahasa anak

padakelompokAdiPAUDYapisKonda.

KAJIANLITERATUR

1.MetodeBercakap-Cakap

a.PengertianMetodeBercakap-cakap

Secara etimologi, metode

berasaldarikatamethodyangartinya



suatucarakerjayangsistematisuntuk

memudahkan pelaksanaan kegiatan

dalam mencapaisuatutujuan.Metode

adalah satu cara yang dipergunakan

untuk mencapaitujuan pembelajaran

yang telah ditetapkan. Penentuan

metodeyangakandigunakanolehguru

dalam prosespembelajaranakansangat

menentukan berhasil atau tidaknya

pembelajaranyangberlangsung.

Kegiatan bercakap-cakap atau

berdialog dapat diartikan saling

mengkomunikasikan pikiran,perasaan,

dan kebutuhan secara verbal untuk

mewujudkan bahasa reseptif yang

meliputi kemampuan mendengarkan

danmemahamipembicaraanoranglain

dan bahasa ekpresif yang meliputi

kemampuan menyatakan pendapat,

gagasan,dankebutuhankepadaorang

lain.

Metode bercakap-cakap

digunakan guru untuk mengetahui

seberapa besar kemampuan anak

dalam berbahasa. Di TK kegiatan

bercakap-cakap antaragurudanmurid

dilakukandengankegiatantanyajawab.

Adapun tanya jawab yang dilakukan

yaitu seputartema ataupun kegiatan

sehari-hari. Kegiatan bercakap-cakap

atauberdialoggurudiharapkandapat

memberikan suasana kegiatan yang

menyenangkan agar anak merasa

senang dengan kegiatan percakapan

tersebut.

Menurut Fetjhof Schouon

seorangfilsufmengatakanbahwasalah

satu kecerdasan yang khas manusia

adalahkemampuanmanusiabercakap-

cakap dalam bentuk bahasa.

Kemampuanmanusiadalam bercakap-

cakap dalam bentuk bahasa tentunya

terjadiinterakisantaraduaorangatau

lebih yang saling menanggapi dan

terjadilahprosestanyajawab.Menurut

DwiYulianti,metode bercakap-cakap

sebagai cara untuk menyampaikan

pelajaran dalam bentuk tanya jawab

antarasiswadengan guru atau siswa

dengansiswa.

Daripengertian diatas tentang

pengertian metode bercakap-cakap



dapatpenulissimpulkanbahwametode

bercakap-cakap adalah kegiatan tanya

jawab atau dialog dengan cara

menyenangkanantara duaorangatau

lebihuntukmendapatkaninformasi.

a.Manfaat Kegiatan Bercakap-

cakap

Menurut Bruner, bahasa itu

memegangperanyangsangatpenting

bagi perkembangan kognitif anak

(Galloway, 1976: 36), dan setiap

perkembangan menuntut aktivitas

anak. Kegiatan bercakap-cakap

merupakansalahsatuaktivitasuntuk

meningkatkanperkembangankognitif

dan perkembangan bahasa anak.

Beberapamanfaatpentingyangdapat

dirasakan dalam penerapan metode

bercakap-cakapantaralain:

1.Meningkatkan keberanian anak

untuk mengaktualisasi diri

dengan menggunakan

kemampuan berbahasa secara

ekspresif,menyatakanpendapat,

menyatakan perasaan,

menyatakan keinginan, dan

kebutuhansecaralisan.

2.Meningkatkan keberanian anak

untuk menyatakan secara lisan

apa yang harus dilakukan oleh

dirisendiridananaklain.

3.Meningkatkan keberanian anak

untuk mengadakan hubungan

dengan anak lain atau dengan

gurunya agarterjalin hubungan

sosialyangmenyenangkan.

4.Dengan seringnya anak

mendapat kesempatan untuk

mengemukakan pendapatnya,

perasaannya,dan keinginannya

maka hal ini akan semakin

meningkatkankemampuananak

membangunjatidirinya.

5.Dengan seringnya kegiaatan

bercakap-cakap diadakan,

semakinbanyakinformasibaru

yang diperoleh anak yang

bersumberdariguru atau dari

anaklain.Penyebaraninformasi

dapatmemperluaspengetahuan

dan wawasan anak tentang

tujuandantemayangditetapkan



guru.

6.Melatihkemampuananakuntuk

mendengarkanpembicaraandan

menangkappesandarioranglain.

7.Membangun konsep diriyang

positif

2.Kemampuan Berbahasa Anak Usia

Dini

a.PengertianBahasa

Bahasa merupakan suatu

bentuk menyampaikan pesan

terhadap segala sesuatu yang

diinginkan.46 Bahasa adalah alat

untukberpikir,mengekspresikandiri

dan komunikasi. Keterampilan

bahasa juga penting dalam rangka

pembentukankonsep,informasi,dan

pemecahanmasalah.Melaluibahasa

inilah yang dapat memahami

komunikasipikirandanperasaan.

Bahasadidefinisikansebagai

saranakomunikasidenganoranglain.

dalam pengertianini,tercakupsemua

cara untukberkomunikasi,dimana

pikiran dan perasaan dinyatakan

dalam bentuklisan,tulisan,isyarat,

atau gerak dengan menggunakan

kata-kata,simbol,lambang,gambar

ataulukisan.MenurutMiller,bahasa

merupakanurutankata-kata,bahasa

juga dapat digunakan untuk

menyampaikan informasimengenai

tempat yang berbeda atau waktu

yangberbeda.48Jadiperkembangan

bahasa adalah meningkatnya

kemampuan penguasaan alat

berkomunikasi,baikalatkomunikasi

dengan cara lisan,tertulis,maupun

menggunakan tanda-tanda dan

isyarat.

b.Tahap Perkembangan Bahasa

AnakUsiaDini

Secara umum tahap-tahap

perkembangananakdapatdibagi

kedalam beberaparentangusia,

yangmasing-masingmenunjukkan

ciri-ciritersendiri.MenurutPiaget

dan Vygotsky (dalam Tarigan,

2008)tahap-tahapperkembangan

bahasapadaanak,sebagaiberikut:

1.)TahapMeraban(pralinguistik)

pertama (0,05 tahun). Selama



bulan-bulanawalkehidupan,bayi

menangis,menjerit,dan tertawa.

Berikut perincian tahapan

perkembangan tahapan

perkembangan anak usia 0-5

bulanberdasarkanhasilpenelitian

beberapaahliyangdihimpunoleh

Clark(2007):

 0-2mingguanaksudahdapat

menghadapkan muka kearah

suara. Anak sudah dapat

membedakan suara manusia

dengansuaralainnya.

 1-2 bulan: anak dapat

membedakan suku kata

(seperti,budanpa).

 3-4 bulan:anak sudah dapat

membedakan suara laki-laki

danperempuan.

 5 bulan: anak mulai

memperhatikan intonasi dan

ritmedalam ucapan.

2.)Tahapmerabankedua(0,5-1tahun)

Padatahapinianakmulaiaktif,artinya

tidaksepasifwaktuanakberadapada

tahap meraban pertama.Secara fisik

anaksudahdapatmelakukangerakan-

gerakan seperti memegang dan

mengangkat benda atau menunjuk.

Berkomukasi dengan anak mulai

mengasyikkankarenaanakmulaiaktif

memulaikomunikasi.

a.5-6 bulan: kemampuan

bahasasemakinbaikdanluas,

anak semakin mengerti

beberapa makna kata,

misalnya: nama, larangan

sederhana, perintah

sederhana maupun ajakan

singkat.

b.7-8 bulan:pada tahap ini,

orangtua sudah dapat

mengenalkan halbaru bagi

anaknya.Anak sudah dapat

mengenalbunyikata untuk

objek yang sering diajarkan

dan dikenalkan oleh

orangtuanyasecaraberulang-

ulang.



c.8bulan-1tahun:padausiaini,

anaksudahdapatberinisiatif

memulaikomunikasi.Selain

mengoceh anak pun pandai

menggunakanbahasaisyarat,

misalnya: dengan cara

menunjukataumeraihbenda-

benda.

3.)Tahap linguistik:anak mulaibisa

mengucapkan bahasa yang

menyerupaiuajaranorangdewasa.

a.TahapHolofrastik(1-2Tahun)

Pada masa ini, masukan

kebahasaan berupa

pengetahuan anak tentang

kehidupan di sekitarnya

sekitarnya semakin banyak,

misalnya: nama anggota

keluarga, binatang, nama

makanan,dll.Padatahapini,

anak sudah mulai

mengucapkansatukata.

b.TahapII,KalimatDuaKata(2-

3 Tahun) Kanak-kanak

memasukitahap inidengan

pertama kali mengucapkan

dua holofrasa dalam

rangkaian yang

cepat.komunikasiyang ingin

anak sampaikan berupa

bertanyadanmeminta.Kata-

katayangdigunakanuntukitu

semua sama seperti

perkembangan awal, yaitu:

sana,sini,itu,lihat.Selain

keterampilan mengucapkan

dua kata ternyata pada

tahapan ini anak telah

terampil melontarkan

kombinasi antara informasi

lamadanbaru.

c.Tahap Linguistik III:

Pengembangan Tata Bahasa

(3-4 Tahun)Pada tahap ini,

perkembangan bahasa pada

anakmakinluarbiasa.Marrat

(2003) menyebutkan

perkembangan ini dengan

kalimatlebih daridua kata



danpriodediferensiasi.Tahap

ini pada umumnya dialami

oleh anak pada usia 2,5-5

tahun. Anak mulai sudah

dapatbercakap-cakapdengan

temansebayadanmulaiaktif

memulaipercakapan.

d.Tahap Linguistik IV:Bahasa

Menjelang

Dewasa/Pradewasa (4-5

Tahun). Anak sudah mulai

menerapkan struktur tata

bahasa dan kalimat-kalimat

yang agak rumit.Misalnya:

kalimatmajemuk sederhana,

contoh:‘Ibu belisayurdan

krupuk’. Kemampuan

mengahsilkan kalimat telah

beragam, ada kalimat

pernyataan/kalimat berita,

kalimatperintah,dankalimat

tanya.

e.Tahap Linguistik V:

KompetensiPenuh (5 Tahun

lebih)

Sejak usia lima tahun

umumnya anakanak yang

perkembangannya normal

telah menguasai elemen-

elemen sintaksis bahasa

ibunya dan telah memiliki

kompetensi(pemahamandan

produktivitas bahasa)secara

memadai. Perbendaharaan

katanyamasihterbatastetapi

terusberkembang/bertambah

dengan kecepatan yang

mengagumkan.

METODEPENELITIAN

A.JenisPenelitian

Jenispenelitianyangdigunakan

adalah penelitian kualitatif yaitu

penelitian tanpa menggunakan angka

statistik tetapidengan menggunakan

pemaparan secara deskriptif yaitu

berusaha mendeskripsikan atau



menggambarkan suatu peristiwa,

keadaan,gejala,kejadian,yang terjadi

disaat sekarang yang tengah

berlangsung,yang mana penelitian ini

memotretperistiwadankejadianyang

terjadi menjadi fokus penelitiannya

untuk kemudian dijabarkan

sebagaimanamestinya

B.LokasiPenelitian

Penelitian dilaksanakan pada

semester 1 tahun ajaran 2020 yaitu

dimulaipada tanggal14 september

2020sampaidengan19oktober2020

yangdilakukanselama4minggu(satu

bulan)lebihdanpertemuantatapmuka

dengan anak yaitu 2 kali dalam

seminggu pada kelompok A PAUD

Yapis Konda. Desa Konda satu,

kecamatan konda,kabupaten Konawe

selatan

C.SubjekPenelitian

Subjekpenelitianiniadalahanak-

anak darikelompok Adenganjumlah

muridkuranglebih6orangyangterdiri

dari4 anak laki-lakidan 2 anak

perempuan yang terdaftarpada tahu

ajaran2020.

D.TeknikPengumpulanData

Menurut Gulo (2002:110)

pengumpulandatamerupakanaktivitas

yang dilakukan guna mendapatkan

informasiyangdiperlukandalam rangka

mencapaitujuandarisuatupenelitian.

Pengumpulan data merupakan salah

satuyang yang sangatpenting dalam

sebuah penelitian.Keberhasilan suatu

penelitian berasaldarihasilpenelitian

berasaldariteknik pengempulan data

yang tepat untuk mendapatkan

keteranganyangbenar-benarvaliddan

relevan.Teknikpengumpulandatayang

diterapkan dalam pengumpulan data

yaitusebagaiberikut:

1.Observasi

Observasiadalahsuatuaktivitas

pengamatan terhadap suatu objek

secaracermatdanlangsung dilokasi

penelitian, serta mencatat secara



sistematismengenaigejala-gejalayang

diteliti. Pendapat lain mengatakan

bahwa arti observasi adalah suatu

tindakan atau proses mengamati

sesuatuatauseseorangdengancermat

untuk mendapatkan informasi atau

membuktikan kebenaran suatu

penelitian.

Observasiawalyang dilakukan

yaitu mendatangi secara langsung

lokasi yang akan dijadikan sebagai

tampatpenelitian yaitu PAUD Yapis

Konda,desa Konda satu kecamatan

Konda, kabupaten Konawe Selatan..

observasiawalyaitupenelitimengamati

keadaansekolah,anakdidikdanguru.

Selanjutnya mengamati kegiatan

pembelajaran yang berlangsung

terhapatanakdidikkelompokA PAUD

Yapis Konda, desa Konda Satu,

kecamatan Konda,kabupaten Konawe

Selatan.

1.Wawancara

Wawancara adalah kegiatan

yang dilakukan secara langsung

terahap pihak yang terkait yang

dijadikan objek penelitian untuk

memperolahdataatauinformasidata

yang tepat sesuai dari hasil

wawancara yang dilakukan.

Wawancara yang digunakan berupa

garis-garis besarpermasalahan yang

akan ditanyakan. Tujuan dari

wawancarayaituuntukmendapatkan

dan menggalidata yang berkenaan

denganprosespembelajarandidalam

kelas.Dalam halini,kegiatanyangdi

lakukan peneliti mengajukan

wawancarasecaralangsungpadaguru

yangbersangkutan gurukelompokA

diPAUD Yapis Konda,desa Konda

Satu,kecamatan Konda,kabupaten

KonaweSelatan.

2.Dokumentasi

Penelitimengkajibeberapa

arsip sekolah mengenai proses

pembelajaran yang dilakukan serta

dokumentasikegiatan pembelajaran

yang telah dilakukan sebagaibukti



penelitian dalam menganalisis data

serta mendokumentasikan selama

kegiatan pembelajaran yang

berlangsung. Dokumentasi di

perlukan untuk mempermudah

peneliti untuk mendapatkan data

yangtidaktercatatketikaobservasi

kelompokA diPAUD YapisKonda,

desaKondaSatu,kecamatanKonda,

kabupatenKonaweSelatan.

E.TehnikAnalisisData

Pada dasarnya analisis

merupakan kegiatan memanfaatkan

data sehingga suatu kebenaran atau

ketidakbenaran dari suatu hipotesa

dapatdiperoleh.

Menurut Bogdan yang dikutip

Sugiyono (2014:244) “analisis data

adalahprosesmencaridanmenyusun

secarasistematisdatayang diperoleh

darihasilwawancara,catatanlapangan,

dan bahan-bahan lain,sehingga dapat

mudahdipahami,dantentunnyadapat

diinformasikan kepada orang lain”.

Analisis data dilakukan dengan

mengorganisasikan data,

menjabarkannya ke dalam unit-unit,

melakukansintesa,menyusunkedalam

pola,memilihmanayang penting dan

yang di pelajari, dan membuat

kesimpulan yang dapat diceritakan

kepadaoranglain.

Nasution dalam Sugiyono

(2014:244) menyatakan bahwa :

Melakukan analisis adalah pekerjaan

yang sulit,memerlukan kerja keras.

Analisismemerlukandayakreatifserta

kemampuan intelektual yang tinggi.

Tidak ada cara tertentu yang dapat

diikuti untuk mengadakan analisis,

sehinggasetiappenelitiharusmencari

sendirimetode yang dirasakan cocok

dengansifatpenelitiannya.Bahanyang

sama bisa diklasifikasikan lain oleh

penelitiyangberbeda.

Menurut Sugiyono,(2014:32-33)

langkah-langkahdalam prosesanalisis

data,yaitu:



1.TahapReduksiData

Databerbentukuraianatau

laporan terperinci yang masih

sangatbanyakyangdiperolehdari

lapanganakanterasasulitbilatidak

direduksi,dirangkum dandipilihhal-

halpokokdanfokuskanpadahal-

halyang penting.Olehkarenaitu,

datayangdiperolehdarilapangan

dapat direduksi menjadi lebih

sistematis agar lebih mudah

dipahami.Penulis harus memilih

danmerangkum hal-halyanterkait

dengan penelitian penulis untuk

memudahkanpenulis.

2.PenyajianData

Penyajian data dimaksudkan

untuk memudahkan peneliti

memahami apa yang terjadi,

merencanakan apa yang harus

dilakukan pada tahap selanjutnya

berdasarkan pada apa yang telah

dipahami.Penyajiandata-datadapat

dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagian, hubungan antar

kategori,flowchartdan sejenisnya.

Yangpalingseringdigunakanuntuk

menyajikan data dalam penelitian

kualitatifadalah dengan teks yang

bersifatnaratif.

3.Kesimpulan

Kesimpulan bukan

merupakan suatu karangan atau

mengambil dari pembicaraan-

pembicaraan, tetapi dapat

kesimpulan adalah hasildarisuatu

prosestertentudalam haliniadalah

hasildarikegiatanpenelitian.

HASILDANPEMBAHASAN

A.HasilPenelitian

Penelitianinimembahastentang

gambaran penggunaan metode

bercakap-cakap dalam

mengembangkanbahasapadaanakdi

kelompok A diPAUD Yapis Konda.

Pelaksanaan metodeberceritadalam



mengembangkan kemampuan bahasa

anak dilakukangurudisemestersatu,

padatanggal14septembersampai19

oktober2020 diPAUD Yapis Konda,

dapatdiketahuibahwajumlahpeserta

didik kelompok A ada 6 anak

diantaranyaperempuan2anakdanlaki-

laki4anak.

Ada dua bentuk penggunaan metode

bercakap-cakap dalam melaksanakan

kegiatan pembelajaran pengembangan

bahasadiTamankanak-kanak,yaitu:

1.Bercakap-cakapbebas

Bercakap-cakap bebas adalah

suatu bentukkegiatan yang dilakukan

olehpenulisdenganseoranganakatau

sekelompok anak taman kanak-kanak

dalam membahasberbagaitopikyang

berkaitan dengan pembelajaran di

tamankanak-kanak.

Bercakap-cakap bebas adalah

suatu bentukkegiatan yang dilakukan

olehseoranggurudenganseoranganak

atau sekelompok anak taman kanak-

kanakdalam membahasberbagaitopic

yangberkaitandenganpembelajarandi

tamankanak-kanak.

Berdasarkan observasipenulis.

padakegiatanbercakap-cakapbebasini

penulis tidak menentukan topic

pembahasan, Penulis hanya

membimbingsupayapercakapantidak

kacau dan dapat memotivasi anak,

maupun memberikan kesempatan

sebanyak-banyaknyakepadaanakuntuk

berekpresi berbicara secara bebas.

Kegiatan ini dimaksudkan

mengembangkanpotensidankreativitas

anakuntukberekpresimelaluibahasa.

Pada kegiatan bercakap-cakap

bebas yang dilakukan penulis dengan

anakdikelompokA yaitusetiapanak

ingin mengungkapkan apa yang ada

dalam hatidanpikirannya.Olehkarena

itu, penulis berusaha bijak dalam

menyikapinya. Setiap komentar

terhadap kata, intonasi suara, gaya

bahasa,ekpresidan ungkapan anak

yang salah maka penulis membantu

memperbaikinya dengan tidak



menyalahkan anak secara berlebihan

yangakanberdampakpsikologispada

diri anak. Begitu pun apabila anak

bertanya,penulismenjawabnyadengan

bahasa yang baik dan menyenangkan

anakdan dapatmembuka pertanyaan

atau komentaranaklainnya,sehingga

anak merasa puas telah diperhatikan

denganbaik.

Berdasarkan pengamatan

penulis,terdapatanakyangpasifyang

tidak melakukan kegiatan percakapan,

makapenulissebagaigurumelakukan

pendekatanuntukmemberikanmotivasi

pada anak tersebut, sehingga anak

tersebutdapataktifdalam percakapan.

Danpenulisjugamencobamelakukan

kegiatanpembelajarandenganmetode

bercakap-cakap yang menyenangkan

dengan melakukan percakapan diluar

kelassambilbermain.

1. Bercakap-cakap menurut pokok

bahasan

Bercakap-cakap menurutpokok

bahasan adalah kegiatan percakapan

antaragurudengananakdidik,dengan

pokokbahasanyangtelahditetapkan.

Pokok bahasan yang menjadi topik

percakapan disesuaikan dengan tema

pembelajaranyangdipilih.

Berdasarkan observasi dan

wawancara penulis dengan beberapa

guru,tema yang diambiloleh penulis

diusahakan tepatdan menyenangkan

bagianak-anak.Dalam halini,penulis

mengambiltemaBinatangAir.Terlebih

dahulu penulis menceritakan tentang

temayang diangkat,sepertimengenai

binatang airyang hidup didua alam

kepada anak-anak. Dalam bercerita,

penulismenggunakanmediabukucerita

sehingga memungkinkan bagi anak

untuk lebih mudah memahami dan

menyerapapayangdiceritakan.Setelah

bercerita,penulisakanmemintaanak-

anak untuk mengulangi atau

mengajukan pertanyaan berdasarkan

yangdidengardandilihat.Danbagianak

-anak yang mampu untuk menjawab

pertanyaan tersebut, akan diberikan



antusiasolehpenulissebagaigurudan

anak lainnya berupa tepukan yang

meriah sehingga anak tersebutakan

merasasenangdanbanggadenganapa

yangdialakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkandaridata-datayang

diperolehdandipaparkansebelumnya,

dapatdisimpulkanbahwapenggunaan

metode bercakap-cakap dalam

mengembangkan bahasa anak pada

kelompok A diPAUD Yapis Konda

tergolong cukup baik.Halinidapat

dibuktikan dengan kemampuan anak-

anak dalam melakukan percakapan

secara bebas maupun berdasarkan

pokok bahasan.Meskipun ditemukan

adaanakyangpasifdalam melakukan

percakapan, penulis berusaha untuk

melakukan pendekatan kepada anak

tersebutdengan memberikan motivasi

yang mendorong anak tersebutaktif

dalam percakapan serta melakukan

percakapandiluarkelassambilbermain

agardapatmenyenangkan anak-anak.

Serta adanya antusias yang diberikan

kepadaanak-anakyangdapatmenjawab

pertanyaanberupatepukanmeriahdari

penulis sebagaiguru dan anak-anak

lainnya.



SARAN

1.Dalam melakukan metode

bercakap-cakap, anak-anak

membutuhkan kelengkapan

fasilitas dan sarana dalam

bercakap-cakap.Karenadengan

mengekplorasi objek secara

langsung dapat membantu

prosesbelajaranak,sertaakan

mempermudah guru dalam

menerangkan suatu materi,

karena anaksendiriyang akan

menemukan jawaban dan

pertanyaan-pertanyaantersebut

2.Orangtuahendaknyaselalupro

aktifbertukarinformasidengan

guru tentang perkembangan

anak disekolah dan dirumah,

sehinggaadakesinkronandalam

mendidik anak.Dan ketika di

rumah sebaiknya orang tua

menjadipendengar yang baik

untukanaksehinggaanakakan

lebih bersemangat ketika

berbicara.
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