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ABSTRAK 

SINTASARAINI, NIM: 109098035  “Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun  Melalui Model 
Pembelajaran Tebak Kata di TK TRI KARYA , Jalan A.R. Hakim Gang. 
Kolam No.24 A Medan. Semester genap tahun ajaran 2012/2013”. Skripsi, 
PG. PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan- Universitas Negeri Medan. 

Masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan anak dalam keterampilan 
berbicara masih kurang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan 
berbicara anak khususnya, melalui model pembelajaran tebak kata di TK TRI 
KARYA, Jalan A.R. Hakim Gang. Kolam No.24 A Medan. Semester genap tahun 
ajaran 2012/2013. 

Subjek penelitian ini adalah anak kelas B TK TRI KARYA, Jalan A.R. 
Hakim Gang. Kolam No.24 A Medan. Penentuan subjek ini diperoleh 
berdasarkan hasil observasi terhadap kelas yang akan diteliti dan saran dari 
kepala sekolah. Jenis penelitian ini adalah Penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
terdiri dari dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 

Hasil observasi dan refleksi pada siklus I setelah kegiatan model 
pembelajaran tebak kata  terdapat sebanyak 2 orang anak (8,7%) tergolong 
tinggi, 21 orang anak (91,3%) tergolong rendah. Halini menunjukan bahwa 
kegiatan model pembelajaran tebak kata yang dilakukan pada siklus I dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara anak mampu optimal karena masih 
terdapat 21 (91,3%) anak yang tergolong rendah, sehingga perlu dilakukan 
pembelajaran pada siklus II. Pada siklus II  dilakukan perbaikan pembelajaran 
dengan tetap melalui kegiatan model pembelajaran tebak kata, setelah tindakan 
siklus II dilakukan , terdapat 14 orang anak (60,86%) tergolong sangat tinggi, 8 
orang anak (34,8%) tergolong tinggi, 1 orang anak (4,34%) tergolong rendah.  
Selanjutnya dari hasil observasi pada siklus II sebagai bentuk pembaikan dari 
siklus I diperoleh tingkat keterampilan yang tinggi. 

Dari hasil penelitian siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa 
dengan model pembelajaran tebak kata dapat meningkatkan keterampilan 
berbicara anak usia 5-6 tahun pada tema alam semesta di TK Tri Karya, jalan 
A.R. Hakim Gang. Kolam No.24 A Medan. semester genap tahun ajaran 
2012/2013.  

 

 

 

 

 

 


