
ABSTRAK 

ARITA. NIM: 109098001 Upaya Mengembangkan  Kemampuan  Berbicara  

Anak Dengan Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Teknik Berbicara  

Berpasangan Pada Anak Usia 4-5 Tahun Kelas A Di Tk Aisiyah  

Blangkejeren  Tahun  Ajaran  2012/2013. Skripsi fakultas ilmu pendidikan 

universitas negeri medan, 2013. 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah: Kurangnya  pengetahuan  dan  

kemampuan  guru  dalam  menerapkan teknik berbicara berpasangan Guru kurang 

memotivasi anak dalam mengembangkan bahasa  khususnya berbicara. kurangnya  

kemampuan  anak  dalam  berbahasa  yang  baik  dan  paseh Anak  kurang  lancar  

dalam berkomunikasi/ berbicara. Peneliti ini bertujuan untuk meningkatkan 

perkembangan berbicara anak usia 4-5 tahun di TK AISIYAH Pengkala 

Blangkejeren. Semester genap tahun ajaran 2012/2013. 

 

Tuti Lestari (2010) mengemukakan berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk menngekspresikan,  menyatakan serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Ijoni (2009:23.63) 

pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan anak di dalam  kelas ke dalam 

suatu kelompok kecil agar anak dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal 

yang mereka miliki dan pelajari satu sama lain dalam  kelompok  tersebut. 

 

Metode penelitian adalah Penelitian  Tindakan Kelas (PTK) Penelitian 

terdiri dari 2 siklus, siklus I dan II masing-masing terdiri dari 2 pertemuan. Dalam 

setiap siklus dan pertemuan dilakukan 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. isterumen dalam penelitian ini digunakan lembar 

observasi kemampuan berbicara anak. 

 

Subjek penelitian ini adalah anak kelompok A usia 4-5 tahun yang 

berjumlah 20 orang, yang terdiri 8 orang anak laki-laki dan 12 orang anak 

perempuan. Sedangkan objek penelitian ini adalah teknik berbicara berpasangan 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak, pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi. 

 

Hasil analisis data observasi awal diperoleh pada siklus pertama 

pertemuan ke dua  adalah 3 atau 15% pada tingkat kemampuan berbicara anak 

baik sekali. Pada siklus kedua pertemuan ke dua adalah 10 atau 50% pada tingkat 

kemampuan berbicara anak baik sekali. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

mengunakan teknik berbicara berpasangan dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara anak A TK Aisiyah Blangkejeren. Disimpulkan bahwa teknik berbicara 

berpasangan dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak usia 4-5 tahun.   
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