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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Metode Pemberian Tugas 

a. Hakikat Metode Pemberian Tugas 

Metode peemberian tugas adalah metode yang digunakan untuk 

memberi kesempatan kepada peserta didik melaksanankan tugas yang 

diberikan oleh guru.1 

Tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada anak berfungsi 

memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas 

berdasarkan petunjuk (aturan) yang telah diberikan oleh guru sebelumnya, 

sehingga anak dapat mengalami secara nyata dan melaksanakan 

pekerjaannya dari awal sampai tuntas, tugas yang di berikan dapat 

dikerjakan secara berkelompok atau individual.2 

Pemberian tugas harus jelas dan penentuan batas yang tepat yang  

diberikan benar-benar nyata. Pemberian penentuan batasan tugas  

merupakan prasyarat yang sangat penting yang harus mendapat  perhatian 

guru TK. Banyak anak yang mengalami hambatan untuk  memperoleh 

kemajuan belajar karena  tidak menentukanya batas tugas  yang diberikan 

                                                                 
 

1
 Zulkifly. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Din i.(Pekanbaru:ADEFA GRAFIKA, 

2015)hlm. 45. 

 
2
 Mukthar Latif dkk. Pendidikan Anak Usia Dini.(Jakarta:KENCANA PRENADA MEDIA 

GROUP, 2013)hlm. 114. 
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guru yang harus diselesaikan. Siswa harus mendapat  kejelasan mengapa 

ia harus mengerjakan tugas itu. Apa yang menjadi  tujuan khusus dari 

tugas yang diberikan guru harus jelas. 

Kejelasan penentuan batas tugas yang harus diselesaikan anak  

akan memperkecil kemungkinan anak membuang-buang waktu dan  

tenaga untuk suatu kegiatan yang tidak membuahkan hasil dan tidak  

bermakna bagi anak. 

Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penentuan Kejelasan 

Batas  Tugas bagi Anak TK 

1)  Tugas itu harus cukup jelas rincinya agar tugas itu tidak 

membingungkan. Misalnya dalam memberi tugas guru  mengatakan 

kepada anak: ”Anak-anak kita akan membuat........Untuk mengajar anak 

Guru boleh menggunakan gunting. Yang digunting pola gambar 

........yang sudah dibagikan itu.  Sesudah selesai digunting berilah pola itu 

warna dengan pensil berwarna yang kamu pilih. Bersihkan tempat kerja 

mu setelah selesai. 

Anak memahami dari mana ia harus memulai  pekerjaan itu dan 

sampai dimana harus mengakhirinya. Anak tahu  alat yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas itu dan bahan-bahan yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan tugas itu  karena sudah dijelas kan oleh guru secara 

rinci. Anak tahu apa  yang harus dilakukan setelah selesai melaksanakan 

tugas  tersebut.  Agar anak tidak salah pengertian tentang tugas yang 
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diselesaikan, maka guru harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan  

tingkat perkembangan bahasa anak. Tugas yang diberikan guru  harus 

kaitannya dengan hal-hal yang konkret yang dihadapi anak sehari-hari.  

2) Pemberian tugas secara lisan harus cukup singkat, tetapi rinci  agar tiap 

anak memahami tugas yang harus diselesaikan. Tidak  ada aturan yang 

dapat dijadikan patokan dalam pemberian tugas  kecuali dengan prinsip 

singkat dan rinci. Setidaknya ada 3 faktor  yang berpengaruh dalam 

pengembangan tugas : pengajaran yang terkait dengan tugas tersebut, 

kesulitan yang mungkin  dihadapi anak dalam mengerjakan tugas, tingkat 

keragaman kemampuan anak dalam kelas secara umum. Meskipun kita 

menghadapi anak-anak TK yang memiliki usia kalender yang relatif sama 

namun mereka  memiliki pengalaman yang bervariasi. Ada yang kaya  

pengalaman tetapi juga ada yang miskin pengalaman. Ada yang  dengan 

lancar melaksanakan tugas yang harus dikerjakan, disamping itu ada 

anak-anak yang lambat dalam menyelesaikan tugas. Bila anak 

menghadapi kesulitan dalam melaksanakan bagian tugas yang harus 

diselesaikan, guru sudah dapat membayangkan kira-kira bantuan apa 

yang perlu diberikan untuk  menangani kesulitan itu.  

Karena tugas yang di berikan guru  terkait pada pengalaman 

belajar untuk menguasai kemampuan  baru, maka titik rawan terletak 

pada bagaimana guru mengaitkan  tugas itu dengan pengalaman belajar 

yang sudah di kuasai itu  dalam rangka menyiapkan anak memasuki 
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pengalaman belajar  yang baru, karena materi tugas itu merupakan 

prasyarat untuk  dapat menguasai materi baru yang akan dipelajari. 

b. Manfaat Penggunaan Metode Penberian Tugas 

Metode pemberian tugas merupakan salah satu metode untuk  

memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan cara belajar  

yang lebih baik dan memantapkan penguasaan perolehan hasil belajar.  

Pemberian Tugas harus dirancang dan dilakukan dengan benar supaya 

tugas yang akan Guru berikan kepada anak didiknya bisa dimengerti dan 

dipahami oleh anak, maka anak akan  dengan mudah mengejakan tugas 

yang dibrikan oleh guru. Dengan demikian, dampak pemberian tugas 

merupakan  penyempurnaan cara belajar yang sudah dikuasai melalui 

pemberian  tugas anak akan semakin terampil mengerjakan, semakin 

lancar, semakin  pasti, semakin terarah ke pencapaian tujuan.3 

Adapun manfaat metode pemberian tugas yaitu : Pendidik akan 

memperoleh umpan balik tentang kualitas hasil belajar anak, pemberian 

tugas bila dirancang secara tepat dan propesional akan dapat 

meningkatkan cara belajar yang benar, anak akan semakin terampil 

mengerjakan, semakin lancar, semakin pasti dan terarah untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, tugas yang diberikan secara teratur dan berkala, 

akan menambahkan kebiasaan dan sikap belajar yang positif serta 

                                                                 
 

3
 Moeslichatoen, Op. Cit., hlm. 181-183. 
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memotivasi anak untuk belajar sendiri, pemberian tugas secara tepat dan 

seksama dapat menghasilkan prestasi belajar yang optimal.4 

c. Tujuan Kegiatan Pemberian Tugas bagi Anak TK 

Sesuai dengan manfaat penggunaan metode pemberian tugas  

bagi anak TK sebagaimana dibahas di atas, kegiatan pemberian tugas  

merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar agar anak  

memperoleh penguasaan materi  yang  diajarkan lebih baik. Melalui  

pemberian tugas anak memperoleh pemantapan materi yang telah  

diajarkan. Pemantapan materi tersebut merupakan prasyarat untuk  

mempelajari materi yang lebih sulit atau yang lebih konfleks dengan  

mudah karena prasyarat kemampuan untuk mempelajari materi tersebut  

sudah dikuasai. 

Melalui pemberian tugas anak memperoleh pemantapan cara 

mempelajari materi pelajaran secara lebih efektif karena dalam kegiatan 

melaksanakan tugas itu anak memperoleh pengalaman belajar  untuk 

memperbaiki cara belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, pemberian 

tugas merupakan salah satu cara pemberian pengalaman belajar yang 

cocok untuk meningkatkan keterapilan berfikir.  Kemampuan berfikir itu 

                                                                 
4
 Desak Putu Budiartini dkk. Jurnal Penerapan Metode Pemberian Tugas Berbantuan Media 

Pohon Angka Untuk Meningkatka  Kemampuan  Mengenal Lambang Bilangan Anak .(Singaraja:PG-

PAUD Universitas Pendidikan Ganesha, 2014)hlm. 4. 
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meliputi kemampuan yang paling sederhana sampai kepada kemampuan 

yang kompleks yakni dari kemampuan mengingat sampai dengan 

kemampuan memecahkan masalah. Dalam mengembangkan kemampuan 

mengingat maka guru TK dapat memberikan tugas untuk berlatih 

menghafalkan sebuah syair atau do’a. Keterampilan menghafal syair 

umpamanya tidak dapat keseluruhan lirik  syair dihapalkan melalui harus 

dimulai bait demi bait diulang berkali-kali sehingga anak TK itu dapat 

menghafal bait demi bait syair secara tuntas setelah berlatih berulang kali. 

Jadi tugas latihan menghafal hanya dapat dilakukan bila dimulai bagian 

demi bagian kemudian keseluruhan bagian sehingga syair dapat dihafal 

oleh anak secara utuh dan lancar. 

d. Tema atau Topik Pengajaran dengan Menggunakan Metode 

Pemberian  Tugas. 

Sesuai dengan tujuan pemberian tugas yakni memberikan  

pengalaman belajar dengan melaksanakan tugas yang diberikan guru  

dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan keterampilan motorik, 

ingatan, dan keterampilan pemecahan masalah secara kreatif, bahasa,  

berhitung, bermain dan pengetahuan alam. 

Tema pemberian tugas yang berkaitan dengan perkembangan 

kemampuan bahasa antara lain 5: 

                                                                 
 

5
 Moeslichatoen. Op. Cit., hlm.191-192. 
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1)  Kosa kata baru  

Guru memberikan tugas kepada anak untuk mencari 

persamaan arti kata-kata yang diperkenalkan guru 

2)  Menyatakan pikiran dan perasaan yang berbeda 

Saya lapar = saya ingin makan = perut saya berbunyi 

=perut saya kosong.  

3)  Penggunaan kata-kata dalam bermain drama 

Bermain drama membantu anak menggunakan kata-kata 

secara personal dan nyata. 

4)  Mendengar secara aktif 

Sesudah anak mendengar cerita dari guru, anak diberi 

tugas Menceritakan Kembali Isi Cerita. 

5)  Mengubah karangan  

Mengembangakan kemampuan untuk menggunakan 

perbendaharaan kata yang dimiliki untuk membuat suatu karangan 

 

e. Rancangan Kegiatan Pemberian Tugas bagi Anak TK 

Dalam membahas rancangan kegiatan pemberian tugas berturut-

turut akan dibahas rancangan persiapan guru, rancangan pelaksanaan 

kegiatan pemberian tugas, dan rancangan penilaian kegiatan pemberian 

tugas. 
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1. Rancangan Persiapan Guru 

 Secara umum persiapan guru untuk merancang kegiatan pemberian 

tugas adalah sebagai berikut :6  

a) Menetapkan Tujuan dan Tema yang di Pilih 

  Sebagaimana telah dikemukakan tujuan pemberian tugas 

terutama dalam rangka memberi pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan pengajaran, melalui pemberian tugas ada dua macam yakni 

memperoleh penguasaan materi pelajaran lebih mantap dan peningkatan 

cara belajar yang lebih baik. Dalam menetapkan tujuan pembelajaran 

tersebut harus dikaitkan dengan tema pemberian tugas yang cocok bagi 

pengembangan dimensi perkembangan anak TK. tema itu harus ada 

kedekatan dengan hubungan kehidupan sosial anak di rumah, di sekolah, 

maupun dalam masyarakat. 

b) Menetapkan rancangan bahan dan alat yang di perlukan untuk kegiatan 

pemberian tugas  

  Sesuai dengan rancangan tujuan dan tema yang di tetapkan, 

maka dapat ditetapkan rancangan bahan dan alat yang harus di sediakan 

: Poster huruf A – Z, Menyebutkan huruf vokal yaitu ( A, I, U, E, O ) 

Kemudian menyenbutkan huruf sesuai dengan nama binatang yang 

awalan huruf nya sama seperti : 

 

                                                                 
 

6
 Ibid., hlm. 194. 



17 
 

A = Ayam, Anjing, dan Angsa 

B = Beruang, dan Burung 

I = Ikan 

U = Unta dan udang 

E = Elang 

O = Orang hutan 

c) Menetapkan rancangan langkah-langakah kegiatan pemberian tugas 

  Menetapkan rancangan langkah-langkah pemberian tugas 

merupakan tahap yang sangat penting dilihat dari segi pemantapan 

penguasaan materi dan peningkatan kualitas belajar. Keberhasilan 

dalam kegiatan pembelajaran dengan pemberian tugas bergantung 

pada bagaimana cara guru menangani kegiatan pemberian tugas secara 

teratur dan pada gilirannya dapat memotivasi anak untuk belajar, 

menimbulkan kesiapan anak untuk bekerja (menyelesaikan tugas dari 

guru) dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. 

  Dalam menetapkan rancangan langkah-langkah pemberian 

tugas hendaknya dapat tercermin 7: 

a. Tugas apa yang harus dilakukan anak 

b. Hasil yang diharapkan untuk mengerjakan tugas tersebut 

c. Bagaimana cara menerjakan tugas tersebut  
                                                                 
 7

 Ibid., hlm. 197. 
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d. Bahan dan alat apa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 

  Jadi dalam menetapkan rancangan pemberian tugas ada 

beberapa langkah yang harus dilakukan guru : 

1) Rancangan mengkomunikasikan tujuan dan tema pemberian tugas 

Telah ditetapkan : 

Tugas : Memperoleh pemantapan pemahaman Kemampuan bahasa 

anak . 

Tema : Mengenal huruf 

2) Membagikan buku tugas kepada masing-masing anak untuk 

mengerjakan tugas tersebut dengan menggunakan pensil 

3) Menjelaskan cara mengerjakan tugas untuk menulis huruf vokal 

sesuai dengan nama binatang yang telah disebutkan 

4) Membimbing anak dalam mengerjakan tugas lebih teliti, bekerja 

lebih baik, dan rapi.   

d) Menetapkan Rancangan Penilaian Kegiatan Pemberian Tugas 

Kualiatas keberhasilan dalam pemberian tugas dipengaruhi oleh 

rancangan pelaksanaan pemberian yang telah ditetapkan. Dalam 

rancangan kegiatan pemberian tugas telah di tetapkan tujuannya :  

a. Meningkatkan cara mempelajari materi lebih baik dalam 

Mengenal huruf 

b. Meningkatkan pemantapan pemahaman hubungan hal satu 

dengan hal lain yang sesuai . 



19 
 

Sesuai dengan tujuan dan tema / topik yang dipilih, maka dapat 

dirancang penilaian kegiatan pemberian tugas dengan mengacu pada 

frekuensi bertanya anak selama melaksanakan kegiatan pemberian tugas. 

Semakin anak-anak sering bertanya tentang cara mengerjakan tugas maka 

dikatakan bahwa kegiatan tersebut kurang lancar. Semakin jarang anak-

anak bertanya maka dikatakan bahwa kegiatan itu lancar atau sangat 

lancar. Misalnya rancangan penilaian ditetapakan : 

1) Diliahat dari  Frekuensi bertanya anak.8 

 
No 

 
Frekuensi bertanya anak 

 
Kategori Penilaian 

Sangat 

Lancar 

Lancar Kurang 

Lancar 

1 ≤ 15 %  dari jumlah anak, maka di 

nyatakan kegiatan pemberian  tugas  

 
    √  

 
 

 

2 15% - ≤ 50 % dari jumlah anak, 

maka di nyatakan pemberian tugas 

  
      √  

 

3 > 50% dari jumlah anak, maka di 

nyatakan kegiatan pemberian tugas 

  
 

       
√ 

 

 

2) Dilihat dari anak banyaknya anak menjawab pertanyaan 3 dari 5 soal benar 

 

No 

 

3 dari 5 soal yang dapat dijawab 
anak 

 

Kategori Penilaian 

Sangat 
Berhasil 

Berhasil Kurang  
Berhasil 

 
1 

75 %  dari jumlah anak, dinyatakan 

kegiatan pemberian tugas 

 
√ 

   

                                                                 
 

8
 Ibid., hlm. 198. 
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2 

50%-75 % dari jumlah anak, 

dinyatakan kegiatan pemberian 

tugas 

               
          √  

 

 

3 

<50% dari jumlah anak, dinyatakan 

kegiatan pemberian tugas 

         

 
 

 

 
√ 

 

f.  Melaksanakan Pengajaran dengan Metode Pemberian Tugas 

Dalam  melaksanakan pemberian tugas pada anak TK ada tiga tahap yang 

harus dilakukan guru :9 

a) Kegiatan pra pengembangan 

  Kegiatan pra pengembangan merupakan persiapan yang guru 

sebelum kegiatan pemberian tugas. Persiapan guru sebelum melaksanakan 

kegiatan pemberian tugas akan berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan 

pemberian tugas. oleh karna itu, persiapan guru harus dilaksanakan secara 

cermat, agar tujuan dan tema yang ditetapkan dapat dilaksanakan dalam 

pemberian tugas secara memuaskan 

b) Kegiatan Pengembangan 

  Dalam memulai kegiatan memberi tugas kepada anak, sebagai 

pemanasan guru mengemukakan kepada anak bahwa guru akan 

membagikan masing-masing sebuah buku yang berisi gambar yang bagus. 

Di kegiatan pengembangan merupakan inti dari pembelajaran, guru 

                                                                 
 

9
 Ibid., hlm. 198-201. 
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mengkondisikan tujuan kegiatan pemberian tugas itu yakni meningkatkan 

penguasan keterampilan anak 

c) Kegiatan Penutup 

  Pada akhir pembelajaran dengan menggunakan metode 

pemberian tugas guru dapat menutup kegiatan pembelajaran dengan 

menunjukkan hubungan pembelajaran hari ini dengan materi pelajaran 

yang akan datang  

g. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pemberian Tugas 

a) Kelebihan metode pemberian tugas10 

1. Metode pemberian tugas merrupakan  aplikasi prinsip pengajaran 

metode atau disebut juaga asas”aktivita ” dalam mengajar, yaitu guru 

dalam mengajar harus merangsang siswa agar melakukan berbagai 

aktivutas kegitan sehubungan dengan sps ysng dipelajari. 

2. Metode pemberian tugas lebih merangsang anak untuk belajar lebih 

banyak, baik pada waktu di kelas maupun di luar kelas; atau dengan kata 

lain baik anak dekat guru maupun jauh dari guru. 

3. Metode pemberian tugas dapat mengembangkan kemandirian yang 

diperlukan dalam kehidpan kelak. 

4. Metode pemberian tugas dapat membuat anak bergairah dalam belajar 

karena kegiatan-kegiatan belajar dilakukan dengan bebagai variasi 

sehingga tidak membosankan 

                                                                 
 10

 Sudirman.  Ilmu Pendidikan.(Bandung:Remaja Karya, 1999)hlm. 142. 
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5. Metode pemberian tugas dapat membina tanggung jawab dan disiplin 

anak 

6. Metode pemberian tugas dapat mengembangkan krativitas anak 

b) Kekurangan metode pemberian tugas 

1. Adakalanya tugas dikerjakan oleh orang lain tanpa pengawasan 

2. Seringkali anak melakukan penipuan dimana anak hanya meniru atau 

menyalin hasil pekerjaan temannya tanpa mengalami proses belajar 

3. Apabila tugas itu sering diberikan, apalagi tugas itu sukar dikerjakan 

oleh anak, ketenangan mental anak dapat terpengaruh 

4. Sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan individual 

 

h. Penilaian Kegiatan Pemberian Tugas bagi Anak TK 

  Penilaian kegiatan pemberian tugas merupakan bagian yang 

tak terpisah dalam kegiatan pemberian pengalaman belajar dengan 

menggunakan metode pemberian tugas .Tanpa adanya kegiatan penilaian 

tidak akan dapat diketahui secara rinci apakah tujuan guru membantu 

memantapkan penguasaan materi yang dipelajari anak dan meningkatkan 

keterampilan bagaimana belajar lebih baik itu dicapai secara memadai. 

Misalnya rancangan penilaian ditetapakan : 
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1) Diliahat dari  Frekuensi bertanya anak.11 

 

No 

 

Frekuensi bertanya anak 

 

Kategori Penilaian 

Sangat 
Lancar 

Lancar Kurang 
Lancar 

1 ≤ 15 %  dari jumlah anak, maka di 

nyatakan kegiatan pemberian  tugas  

 
    √  

 

 

 

2 15% - ≤ 50 % dari jumlah anak, 

maka di nyatakan pemberian tugas 

  

      √  

 

3 > 50% dari jumlah anak, maka di 

nyatakan kegiatan pemberian tugas 

  
 

       
√ 

 
 

2) Dilihat dari anak banyaknya anak menjawab pertanyaan 3 dari 5 soal benar 

 
No 

 
3 dari 5 soal yang dapat dijawab 
anak 

 
Kategori Penilaian 

Sangat 
Berhasil 

Berhasil Kurang  
Berhasil 

 

1 

75 %  dari jumlah anak, dinyatakan 

kegiatan pemberian tugas 

 

√ 

   

 

2 

50%-75 % dari jumlah anak, 

dinyatakan kegiatan pemberian 

tugas 

               
          √  

 

 
3 

<50% dari jumlah anak, dinyatakan 

kegiatan pemberian tugas 

         
 

 

 

 
√ 

Dengan berdasarkan kriteria yang dikemukan diatas guru dapat membuat 

keputusan pengajaran, apakah pemberian tugas itu : 

 

                                                                 
 

11
 Moeslichatoen. Log. Cit., hlm. 198. 
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a) Sangat lancar, Lancar, Kurang lancar 

b) Sangat berhasil, Berhasil, Kurang berhasil 

Berdasarkan keputusan tersebut, maka guru dapat memperbaiki 

kelemahan-kelemahan atau meningkatkan kualitas baik dalam merancang, 

melaksanakan, dan menilai kegiatan pengajaran dengan menggunakan metode 

pemberian tugas. 

1. Perkembangan bahasa anak 

a. Perkembangan Bahasa pada Anak  

  Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam 

pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, dimana pikiran dan 

perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, Isyarat, atau lukisan. Melalui 

bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu 

pengetahuan, dan nilai-nilai moral agama.12 

 Usia sekolah dasar merupakan masa berkembangnya pesatnya 

kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata ( vocabulary ). 

Pada awal masa ini, anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata, dan pada masa 

akhir ( kira-kira usia 11-12 tahun) anak telah dapat menguasai sekitar 5.000. 

 Dengan dikuasainya keterampilan membaca dan berkomunikasi 

dengan orang lain, anak sudah gemar membaca atau mendengar cerita yang 

                                                                 

 
12

 Syamsu Yusuf L.N. dan  Nani M. Sugandhi. Perkembangan Peserta Didik .(Jakarta:PT Raja 

Grafindo Peserda, 2011)hlm. 61. 
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bersifat kritis ( tentang perjalanan / petualangan,atau riwayat kehidupan para 

pahlawan ) . Pada masa ini tingkat berfikir anak sudah lebih maju, dia banyak 

menanyakan waktu dan soal-akibat. Oleh karena itu, kata Tanya yang 

digunakannya pun yang semula hanya “ apa ”, sekarang sudah diikuti dengan 

pertanyaan “ di mana “ dari mana, “ bagaimana”, “ke mana”, dan “mengapa” . 

 Di sekolah, perkembangan bahasa anak ini diperkuat dengan 

diberikannya mata pelajaran bahasa ibu dan bahasa Indonesia ( bahkan di 

sekolah-sekolah tertentu diberikan bahasa Inggris ). Dengan diberikannya 

pelajaran bahasa di sekolah, para siswa diharapkan dapat menguasai dan 

menggunakannya sebagai alat untuk:13 

1. Berkomunikasi secara baik dengan orang lain 

2. Mengekpresikan pikiran, perasaan, sikap, atau pendapatnya 

3. Memahami isi dari setiap bahan bacaan ( buku, majalah, koran, atau 

referensi lain ) yang dibacanya. 

         Untuk mengembangkan kemampuan berbahasa atau keterampilan 

berkomunikasi anak melalui tulisan, sebagai cara untuk ekspresikan perasaan, 

gagasan atau pikirannya, maka sebaiknya kepada anak dilatihkan untuk 

membuat pengalaman hidupnya sendiri, atau kehidupan pada umumnya, 

seperti menyusun autobiografi, kehidupan keluarga, cara-cara memilihara 

lingkungan, cita-citaku, dan belajar untuk mencapai sukses . 

                                                                 
 

13
 Ibid., hlm. 62. 
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Bahasa dan Pikiran Anak dalam Pemahaman tentang perkembangan 

bahasa anak-anak, terutama hingga usia sekolah, Sangat perlu dalam rangka 

usaha mengembangkan minat dan kebiasaan membaca. Dengan pemahaman 

itu, kemampuan berbahasa anak pada setiap jenjang perkembangannya dapat 

diketahui, atau setidaknya diperkirakan, sehingga pengembangan minat dan 

kebiasaan membaca, akan dapat direncanakan dan dilaksanakan lebih efektif 

dan efisien14 

b. Strategi untuk Mengembangakan kemampuan Bahasa15 

a. Berikan teladan penggunaan bahasa 

b. Berikan komentar tentang hal yang anda lihat dan kerjakan 

c. Kembangkan atau perpanjang 

d. Ulang kembali 

e. Ajukan pertanyaan 

f. Sesuaikan bahasa  

g. Bermainlah dengan kata-kata 

h. Beri giliran dan waktu tunggu 

i. Gunakan pemicu verbal 

j. Gunakan pemicu visual dan isyarat 

 

                                                                 

   14 Tampubolon. Mengembangkan Minat dan Kebiasaan Membaca Pada Anak .(Bandung 

:Angkasa, 1993)hlm. 1. 

 15
 Chris Dukes dan Maggie Smith. Cara Mengembangkan Keterampilan Berkomunikasi dan 

Berbahasa Pada Anak Prasekolah.(Jakarta barat:PT INDEKS, 2009)hlm. 1. 
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c. Tahap-Tahap Perkembangan Bahasa Anak16 

1. Usia 0-11 bulan pada tahun ini anak mulai memahami : 

a. Mulai mengenal suara pengasuh pertama 

b. Melihat wajah Anda dengan penuh perhatian saat Anda berbicara 

c. Terkejut dengan suara tiba-tiba atau keras 

d. Tentram oleh suara tentram atau music yang lembut 

e. Mengikuti benda bergerak dengan mata 

f. Merespon nama, Anak akan memanglingkan kepala ke pengasuh 

g. Mengenali wajah dan benda familiar 

2. Usia 8-20 bulan pada tahun ini anak mulai memahami : 

a. Akan merespon permintaan seperti Tunjukan 

b. Dapat mengikuti perintah sederhana seperti Da daah 

c. Memahami pertanyaan sederhana seperti Dimana kucingnya? 

d. Mulai mengenali konsep seprti naik turun 

e. Memahami nama benda yang umum, menyebutkan bagian tubuh 

f. Memahami kata tidak 

g. Akan melihat benda saat di tunjukkan seperti lihat boneka itu 

3. Usia 16-26 bulan pada tahun ini anak mulai memahami : 

a. Intruksi sederhana ‘Berikan….’ 

b. Frasa-frasa dengan dua kata kunci misalnya Ambil jeket dan topi 

c. Pertanyaan dan petunjuk sederhana ambil jaket mu mana beruangnya 

                                                                 
 16

 Ibid., hlm. 15-65. 
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d. Pertanyaan sederhana dengan tunjukan: tunjukan tangan, mulut, kaki, 

kamu 

e. Memahami jika dilarang melakukan sesuatu ( meskipun tidak slalu 

menurut ) 

f. Menoleh melihat kepada orang dewasa jika diajak berbicara dan 

mendengarkan secara aktif 

4.  Usia 22-36 bulan pada tahun ini anak mulai memahami : 

a. Dapat mengikuti intruksi sederhana : Bawa beruang itu kesini 

b. Mulai memahami konsep ‘satu’ Jika diminta harus mengambil satu 

benda 

c. Dapat mengenali benda sehari-hari dari gambar dan buku 

d. Memahami bahwa benda memiliki kegunaan 

e. Akan memiliki buku cerita 

f. Mulai memahamidan mengenali besar atau kecil 

g. Memahami di dalam, di atas, di bawah, dan mengikuti petunjuk 

untuk meletakkan mainan  

h. Mulai memahami akibat dari tindakan mereka sendiri 

5. Usia 30-50 bulan pada tahun ini anak mulai memahami : 

a. Memahami kalimat hingga enam kata kunci 

b. Dapat mengantisipasi dan menceritakan hal yang mungkin terjadi 

dalam buku cerita 
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c. Mengikuti instruksi tiga langkah, misalnya temukan sepatu, pakai 

jeket, dan duduk 

d. Dapat mengalihkan perhatian dari apa yang sedang mereka lakukan, 

mendengarkan komentar, dan kembali keaktivitasnnya 

e. Memahami sebagian besar kata untuk kegiatan, benda, dan deskripsi 

yang umum 

f. Memahami kata-kata yang merujuk pada konsep seperti ukuran, 

posisi, dan ruang 

g. Memahami dan dapat mengingat detail cerita 

h. Menyukai lelucon dan permainan kata 

6. Usia 40-60 bulan pada tahun ini anak mulai memahami : 

a. Mulai memahami kalimat yang lebih kompleks 

b. Dapat mengikuti cerita yang rumit tanpa gambar apapun 

c. Memahami banyak kata deskriptif seperti Empuk, dan Keras 

d. Dapat memahami tata bahasa yang paling dasar seperti bentuk 

lampau dan yang akan datang 

e. Akan mampu mengikuti serangkaian instruksi yang lebih panjang 

f. Dapat mendengarkan dan melakukan sesuatu dalam satu waktu 

g. Mulai bisa membedakan antara kenyataan dan khayalan 

h. Menyukai lelucon dan teka-teki 
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7. Usian 5-10 tahun17 

a. Anak mampu mengembangkan struktur bahasa yang lebih kompleks 

b. Anak mampu menggabungkan kalimat-kalimat sederhana dengan 

komplementasi, relatifasi, dan konjungsi 

c. Anak melakukan perbaikan dan pengalusan bahasa 

d. Anak mampu menyampaikan rata-rata 7 perkalimat atau 6 kata 

 

3. Pengaruh Metode Pemberian Tugas Terhadap Perkembangan 

Kemampuan Bahasa Anak. 

   Metode pemberian tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja 

di berikan kepada anak TK yang harus dilaksanakan dengan baik. Tugas itu di 

berikan kepada anak TK untuk memberi kesempatan kepada anak untuk 

menyelesaikan tugas yang didasarkan pada petunjuk langsung dari guru yang 

sudah dipersiapkan sehingga anak dapat menjalani secara nyata dan 

melaksanakan dari awal sampai tuntas. Tugas yang diberikan kepada anak 

dapat diberikan secara perseorangan atau kelompok18 

   Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan 

simbol-simbol ( bunyi ucapan ) yang bersifat arbitrer, yang dapat diperkuat 

dengan gerak-gerik badaniah yang nyata. Bahasa merupakan simbol karena 

rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia harus diberikan makna 

                                                                 
 17

 Ratna Zakia. Jurnal Perbedaan Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia Dini dengan 

Metode Bercerita.(Sumatra Utara:Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Cypayung, 2014)hlm. 21. 

 
18

 Moeslichatoen. Log. Cit., hlm. 181. 
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tertentu. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa 

simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.19 

   Jadi, dapat dikatakan bahwa pada kegiatan metode pemberian tugas 

memliki pengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa anak, karna 

dengan metode pemberian tugas anak diberikan kesempatan untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan secara nyata yang memerlukan komunikasi  

terhadap apa yang ada disekitar anak. tanpa memiliki kemampuan bahasa yang 

baik anak – anak tidak akan mampu mengeluarkan kata – kata sekalipun anak 

memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang disukainya. 

  B.   Penelitian Relevan 

  1) Nurul Khasanah. NIM : A520120039, Jurusan : Pendidikan Anak 

Usia Dini. dengan Judul Skripsi “Metode Bercerita Berpengaruh Terhadap 

Kemampuan Kahasa Respektif Pada Anak kelompok B TK Pertiwi II Metuk 

Mojosongo Boyolali Tahun Ajaran 2015 / 2016.” Nurul khasanah sudah 

membuktikan metode bercerita berpengaruh terhadap perkembangan bahasa 

respektif anak, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dan 

teknik analisis data dengan menggunakan t- test, dengan hasil 75, 69%. 

  Perbedaan skripsi dengan peneliti adalah Nurul Khasanah meneliti 

tentang Metode Bercerita Berpengaruh Terhadap Kemampuan Bahasa 

Respektif Pada Anak kelompok B TK Pertiwi II Metuk Mojosongo Boyolali 

                                                                 
 19

 Rita Kurnia. Metodelogi Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini.(Pekanbaru:Cendekia 

Insani, 2009) hlm. 1.  
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sedangkan saya meneliti tentang Pengaruh Metode Pemberian Tugas terhadap 

Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru20 

  2) Yulia Indah Firyati. NIM : 1213054095, Jurusan : Pendidikan Anak 

Usia Dini. Dengan Judul Skripsi Pengaruh Metode Storry Telling Terhadap 

Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak Usia 4-5 Tahun di TK Nurul Amal 

Ratulangi Bandar Lampung Tahun ajaran 2016/2017. “ Yulia Indah Firyati 

sudah membuktikan Metode Storry Telling berpengaruh Terhadap 

Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak Usia 4-5 Tahun, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dan teknik analisis data 

menggunakan uji regresi linier sederhana,dengan hasil 82, 20%.  

  Perbedaan skripsi dengan peneliti adalah Yulia Indah Firyati meneliti 

tentang Pengaruh Metode Storry Telling Terhadap Perkembangan Kemampuan 

Bahasa Anak Usia 4-5 Tahun di TK Nurul Amal Ratulangi Bandar Lampung 

sedangkan saya meneliti tentang Pengaruh Metode Pemberian Tugas terhadap 

Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru21 

 

 

 

 

 

                                                                 
 20

 Skripsi. Nurul Khasanah. 27 Februari 2016. 

 
21

 Skripsi. Yulia Indah Firyati. 5 Juli 2017. 
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C. Konsep Operasional  

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan 

dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dan sekaligus untuk memudahkan dalam penelitian. Selain itu, 

konsep operasional dapat memberikan batasan terhadap kerangka teoritis yang 

ada agar lebih mudah untuk dipahami, diukur, dan dilaksanakan peneliti dalam 

mengumpulkan data di lapangan. Adapun variabel yang akan dioperasionalkan 

yaitu metode Pemberian Tugas (variabel X) dan Perkembangan Kemampuan 

Bahasa Anak  (variabel Y) 

Untuk metode Pemberian Tugas (variabel X), digunakan indikator-

indikator sebagai berikut : 

1. Metode Pemberian Tugas (variabel X) 

Metode Pemberian Tugas dapat digunakan indikator-indikator sebagai 

berikut: 

a. Menetapkan tujuan dan tema metode pemberian tugas 

b. Menentukan rancangan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan 

pemberian tugas 

c. Menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan pemberian tugas 

d. Menenetapkan rancangan penilaian kegiatan pemberian tugas 

 

 

 

 



34 
 

2.  Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak (variabel Y) 

Dalam penelitian ini variabel Y adalah Perkembangan Kemampuan 

Bahasa Anak 

Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak dalam penelitian ini 

diartikan bagaimana cara Anak berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

teman-teman dan Pendidik disekolah.  

Perkembangan kemampuan bahasa anak adalah sebagai berikut:  

1. Anak mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain 

2. Anak dapat mengekpresikan pikiran, perasaan, sikap, dan pendapatnya 

3. Anak dapat memahami isi dari setiap bacaan (buku majalah, koran, atau 

referensi lainnya). 

 

D. Hipotesis 

Ha:  Adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode Pemberian 

tugas terhadap perkembangan kemampuan bahasa anak pada anak usia dini 

di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru 

Ho:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode Pemberian 

tugas terhadap perkembangan kemampuan bahasa anak di TK Islam Al-

Fajar Pekanbaru 
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E. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 

Sem/Bulan/Mg. Ke : 1/Agustus/3 

Hari/Tanggal/Tahun :Senin/ 13 Agustus/2018 

Kelas/Kelompok Usia :B/5-6 Tahun 

Tema/Sub Tema  :Sekolah ku 

A. Pembukaan ( 30 menit ) 

1. Berdo’a sebelum belajar 

2. Tepuk dan lagu pembuka 

3. Mengaitkan pertanyaan tentang sekolah 

4. Mengajak anak untuk memperhatikan media gambar sekolah 

5. Berdiskusi tentang sekolah sesuai pada gambar 

6. Mengenal kegiatan dan aturan yang digunaka 

B. Inti ( 30 menit ) 

1. Anak mengamati(Alat dan bahan pembelajaran) 

2. Anak menanya(Tentang kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan) 

3. Anak mengumpulkan informasi(Melalui proses kegiatan pembelajaran) 

4. Anak menalar(Anak mengekpresikan ide dan gagasanya saat mengerjakan 

kegiatan) 

5. Anak mengkomunikasihkan(Anak Memperhatikan gambar sekolah, mewarnai 

gambar sekolah, mengisi kolom s-e-k-o-l-a-h) 

C. Istirahat ( 30 menit ) 

1. Bermain di halaman sekolah 

2. Makan bersama 

D. Penutup ( 30 menit ) 

1. Mengulang kembali pembelajaran 

2. Menanyakan perasaan anak 

3. Bercerita pendek yang berisi pesa-pesan 
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4. Menginformasikan kegiatan untuk besok pagi 

5. Bernyanyi dan Bertepuk-tepuk 

6. Berdoa pulang sekolah 

Recalling 

1. Merapikan lembar kerja anak 

2. Diskusi tentang perasaan anak selama melakukan kegiatan pembelajaran 

3. Bila ada perilaku yang kurang tepat haris didiskusikan bersama 

4. Menceritan dan menunjukkan hasil karyanya 

5. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 

Alat dan Bahan  

1. Media gambar 

2. Pensil 

3. Krayon 

4. Penghapus  

 

         

 

       Pekanbaru, 13 Agustus  2018 

 

Mengetauhui       

Kepala TK Islam Al-Fajar   Guru Kelas B 

 

Yusnani, S.Pd     Indrayani, S.Pd 
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F. LEMBAR INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR INSTRUMEN PENELITIAN 

OBSERVASI METODE PEMBERIAN TUGAS GURU DI DALAM KELAS 

 

a. Nama guru : 

b. Mengajar di kelas : 

c. Tema pembelajaran : 

d. Hari/tanggal pembelajaran  :  

 

No 

 

Indikator 

Penilaian 

Ya 

Melakukan 

Tidak 

Melakukan 

1 Guru Menetapkan tujuan dari metode 

pemberian tugas 

  

2 Guru menentukan tema pembelaran yang 

akan dipelajari 

  

3 Guru Menentukan rancangan bahan-bahan 

yang diperlukan dalam pelaksanaan metode 

pemberian tugas 

  

4 Guru Mempersiapkan alat untuk kegiatan 

Metode pemberian tugas 

  

5 Guru menetapkan rancangan langkah-langkah 

kegiatan metode pemberian tugas 

  

6 Guru menjelaskan rangkaian waktu dalam 

metode pemberian tugas 

  

7 Guru merangsang anak untuk mampu aktif 

dalam kegiatan pemberian tugas 

  

8 Guru menetapkan rancangan penilaian 

kegiatan metode pemberian tugas 
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KRITERIA PENILAIAN PERKEMBANGAN KEMAMPUAN 

 BAHASA ANAK 

Nama   :     Kelas  : 

TK/Kelas :     Tgl.Obs : 

 

No Indikator Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1 Anak mampu berkomunikasi secara baik dengan 
orang lain 

    

2 Anak mampu Mengekpresikan pikiran dalam 

kegiatan metode pemberian tugas 

    

3 Anak mampu mengekpresikan perasaan melalui 
lisan dalam pelaksanaan kegiatan metode 

pemberian tugas 

    

4 Anak mampu menunjukan sikap dan 
pendapatnya dalam kegiatan metode pemberian 
tugas 

    

5 Anak mampu memahami isi dari setiap bacaan 

secara verbal dalam kegiatan metode pemberian 
tugas 

    

6 Anak mampu menyusun beberapa kalimat 

sederhana sesuai dengan metode pemberian 
tugas 

    

7 

 
 

Anak mampu menyebutkan perbendaharaan kata 

lebih lengkap dalam komunikasi verbal sesuai 
dengan metode pemberian tugas 

    

8 Anak mampu bertanya dengan suatu tujuan 
dalam kegiatan metode pemberian tugas 

    

9 Anak mampu menyampaikan pendapatnya dalam 

kegiatan metode pemberian tugas 

    

10 Anak mampu menyelesaikan kegiatan-kegiatan 
dalam pembelajaran metode pemberian  tugas 

    

 

 

 


