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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan suatu alat komunikasi sosial yang penting bagi 

manusia sejak lahir hingga dewasa. Dalam segala aktifitasnya manusia selalu 

menggunakan bahasa dalam berbagai kepentingan. Dan hanya manusialah satu-

satunya yang memiliki bahasa sebagai sarana komunikasi serta sebagai pembeda 

dari makhluk hidup lainnya. 

Bagi anak tunarungu menderita kelainan serta gangguan bicaranya, 

sehingga menyulitkan atau tidak memungkinkan mengikuti pelayanan pendidikan 

yang ada yang umumnya diperuntukkan bagi anak normal. Karena pendidikan 

pada dasarnya diberikan bukan hanya untuk anak atau masyarakat normal saja, 

tetapi juga untuk para penderita cacat, seperti halnya penyandang tunarungu. Oleh 

karena itu pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu.  

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 5 Ayat 1 dan 2 menyatakan ”(1) setiap warga negara mempunyai 

hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) warga negara 

yang memiliki kelainan yang fisik, emosional, mental, intelektual, berhak 

memperoleh pendidikan khusus” (Depdiknas, 2003: 10). 

 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 Ayat 1 mengenai pendidikan khusus 

menyebutkan bahwa ”pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa” (Depdiknas, 2003: 23). 

Tujuan program pengembangan kemampuan dasar bahasa pada taman 

kanak-kanak luar biasa tunarungu bertujuan agar anak didik mampu 

berkomunikasi secara lisan, tertulis, isyarat baku dan abjad jari dengan lingkungan 

(Kurikulum TKLB, 2001 : 11). 
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Kemampuan membedakan antara bunyi-bunyi bahasa memang 

diperlukan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan jelas dalam kehidupan 

sehari-hari. Ucapan merupakan sarana yang kita gunakan untuk mengirim dan 

menerima kata-kata serta saling menukar gagasan. Sedangkan anak tunarungu 

mengalami kesulitan belajar kosakata akibat ketunarunguan (faktor internal) 

mengakibatkan mereka sulit berkomunikasi atau sulit menerima, mengirim kata-

kata dan saling menukar gagasan. 

Lafal yang jelek, salah ucapan dan ejaan yang tidak benar akan 
membingungkan penyimak atau pembaca serta menyebabkan kestatisan 
dalam berkomunikasi. Suatu kenyataan dalam kehidupan sehari-hari di 
masyarakat kerap kita jumpai kesalahan dalam mengucapkan kata-kata 
karena salah mengejanya. Betapa perlunya menciptakan situasi yang baik 
tempat kita memperbaiki ucapan para siswa dengan maksud memberikan 
kritik yang konstruktif. Untuk dapat menguasai ucapan yang baik dan benar 
diperlukan latihan yang teratur dan sistematis. Latihan yang teratur dan 
bersistim merupakan kunci keberhasilan suatu ketrampilan, termasuk 
ketrampilan mengucapkan kata-kata dengan baik dan benar (Tarigan, 1999 : 
153). 

 
Adapun pendapat Tarigan (1999 : 151) ”ucapan dan ejaan sangat 

berhubungan erat dengan perkembangan kosakata seseorang. Pada prinsipnya 

perkembangan kosa kata merupakan perkembangan konsep yang melibatkan 

kejelian melihat aneka kesamaan dan perbedaan”. 

Agar tujuan pengembangan bahasa di taman kanak-kanak luar biasa 

tunarungu terpenuhi, khususnya siswa kelas B TKLB-B YAKUT Purwokerto, 

tugas dan keikut sertaan guru serta penggunaan metode dalam proses belajar 

mengajar sangat diperlukan terutama dalam hal meningkatkan kualitas dan 

kuantitas kosakatanya.  

Metode pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak tunarungu yang 
efektif digunakan adalah Metode Maternal Reflektif (MMR). Secara 
teoritis metode ini efektif digunakan pada lintas mata pelajaran yang lain 
dan dapat digunakan bagi anak tuna lain serta fleksibel dilaksanakan juga 
bagi anak-anak yang terlambat masuk usia sekolah (Forum Kerja Sama 
antara Peserta Pelatihan Kontal berbasis MMR system Magang, 2003 : 
2).  
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Namun demikian sampai saat ini masih sulit hasil-hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa metode maternal reflektif efektif untuk meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik dalam mempelajari kosakata dalam bahasa 

Indonesia  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti 

pengaruh metode maternal reflektif terhadap pembelajaran kosakata bahasa 

Indonesia. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : “Apakah dengan kegiatan pembelajaran melalui metode 

maternal reflektif dapat meningkatkan kemampuan kosakata pada anak kelas 

B TKLB bagian tunarungu YAKUT Purwokerto?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan hakekat penelitian tindakan kelas yang bermaksud 

memperbaiki proses belajar mengajar, maka tujuan yang akan dicapai melalui 

penelitian ini adalah : Untuk mengetahui peningkatan kemampuan kosakata 

dalam bahasa Indonesia melalui pembelajaran bahasa Indonesia dengan MMR 

pada anak kelas B TKLB YAKUT Purwokerto. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan mempunyai manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bermanfaat bagi guru dan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. 

2. Dapat dijadikan pedoman dalam proses perbaikan metode pembelajaran. 

3. Dapat dijadikan sumbangan dalam peningkatan dan pengembangan 

program pendidikan di Kelas B TKLB/B YAKUT khususnya.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  
 
 

A.  Kajian Teori 

1. Anak Tunarungu 

 

a. Pengertian Anak Tunarungu  

Tunarungu bisa diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran 

yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, 

terutama melalui indra pendengarannya. Para ahli telah banyak mengemukakan 

batasan pengertian tunarungu yang pada dasarnya mengandung pengertian yang 

sama. 

Menurut Mohammad Efendi (2006 : 57), seseorang disebut sebagai 
penyandang tunarungu jika dalam proses mendengar terdapat satu atau lebih 
organ telinga bagian luar organ telinga bagian tengah dan organ telinga 
bagian dalam mengalami gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh 
penyakit, kecelakaan, atau sebab lain yang tidak di ketahui sehingga organ 
tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Anak yang berada 
dalam keadaan kelainan seperti itu disebut anak tunarungu. 

 
Selain itu Mufti Salim (1984 : 8), berpendapat bahwa ;  

Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau 
kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau 
tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia 
mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Ia memerlukan 
bimbingan dan pendidikan khusus untuk mencapai kehidupan lahir batin 
yang layak (T. Sutjihati Soemantri, 2006 : 93).  

 
Ekodjatmiko (2006 : 17), berpendapat bahwa : ”ketunarunguan adalah 

keadaan kehilangan pendengaran meliputi gradasi/tingkatan baik ringan, sedang, 

berat dan sangat berat. Keadaan ini walaupun telah diberikan alat bantu 

mendengar tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus”.  

Direktorat PLB (2004 : 12), memberikan batasan tentang anak tunarungu 

sebagai berikut:  

Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengarannya 
(kurang dengar atau bahkan tuli). Sehingga organ pendengarannya 
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kurang/tidak berfungsi dengan baik. Bagi yang sudah terlatih, mereka dapat 
berkomunikasi dengan orang lain dengan cara melihat gerak bibir (lip 
reading) lawan bicaranya. Oleh karena itu ada yang menyebut anak 
tunarungu dengan istilah “pemata”, karena matanya seolah-olah tanpa 
berkedip melihat gerak bibir lawan bicaranya.  

 
Pembelajaran lip reading  menuntut guru ketika memberi penjelasan 

hendaknya menghadap ke anak (face to face) sehingga anak dapat melihat gerak 

bibir guru.  Demikian pula halnya dengan anak yang mengalami gangguan 

komunikasi, karena organ bicaranya kurang berfungsi sempurna, akibatnya 

bicaranya sulit dipahami (karena kurang sempurna) oleh lawan bicaranya. Agar 

guru dapat memahaminya, maka anak diminta menghadap guru (face to face) 

ketika berbicara. 

 
Dari beberapa pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pengertian anak tunarungu adalah seorang yang mengalami kekurangan atau 

kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya, yang 

diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, 

sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan 

sehari-hari.   

  

b. Klasifikasi Anak Tunarungu  

Jenis gangguan pendengaran dapat dilihat dan berkaitan dengan berat 

atau ringannya suatu kondisi kerusakan alat dengarnya. Myklbust dalam 

Mulyono, Sudjadi (tahun 1994) mengklarifikasikan tunarungu berdasarkan tingkat 

pendengaran, waktu rusaknya pendengaran dan tempat terjadinya kerusakan 

pendengaran. Penjelasan masing-masing klasifikasi sebagai berikut : 

1) Tingkat pendengaran yaitu bergantung pada tingkatan kehilangan 
pendengaran dalam pendengaran decibel sebagai hasil pengukuran 
dengan alat audiometer standar ISO (International Standar 
Organization), yaitu :  
a) sangat ringan  27-10 dB 
b) ringan  41-55 dB 
c) sedang  56-70 dB 
d) berat  71-90 dB 
e) berat sekali  91- dB ke atas  
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2) Waktu rusaknya pendengaran 
a) Bawaan  :  tunarungu sejak lahir, indra pendengaran sudah 

tidak berfungsi untuk maksud kehidupan sehari-
hari 

b) Perolehan  : Anak lahir dengan perolehan normal akan tetapi 
dikemudian hari indra pendengarannya menjadi 
tidak berfungsi yang disebabkan karena 
kecelakaan atau suatu penyakit. 

3) Tempat terjadinya kerusakan pendengaran 
a) Kehilangan pendengaran konduktif, yaitu kehilangan pendengaran 

disebabkan oleh gangguan pada telinga luar dan telinga bagian 
tengah sehingga menghambat jalannya suara ke telinga bagian 
dalam. 

b) Kehilangan pendengaran senso-neural disebabkan oleh kerusakan 
pada telinga bagian dalam. 

c) Kehilangan pendengaran campuran disebabkan adanya kerusakan 
di telinga bagian tengah dan bagian dalam. 

d) Kehilangan pendengaran sentral atau perseptual, disebabkan oleh 
kerusakan pada syaraf pendengaran (Smith dan Meisworth, 1975 : 
p. 357). 

 
Andreas Dwidjosumarto dalam Sutjihati (2006 : 95) mengklasifikasikan 

tunarungu menjadi 4 tingkat, yaitu :  

Tingkat I  Kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 dB, 
penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan 
mendengar secara khusus.  

Tingkat II  Kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 dB 
penderitanya kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah 
secara khusus dalam kebiasaan sehari-hari memerlukan latihan 
berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara khusus.  

Tingkat III  Kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 dB dan 
Tingkat IV  Kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas. 

 
Penderita dari kedua kategori ini dikatakan mengalami tuli. Dalam 

kegiatan sehari-hari mereka sesekali latihan berbicara, mendengar, berbahasa dan 

pelayanan pendidikan secara khusus. Anak yang kehilangan kemampuan 

mendengar dari tingkat III sampai tingkat IV pada hakekatnya memerlukan 

pelayanan pendidikan khusus.  

Menurut Moh. Efendi (2006 : 59), Anak Berkelainan ditinjau dari 

kepentingan tujuan pendidikannya, secara terinci anak tunarungu dapat 

dikelompokan sebagai berikut : 
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1) Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 20-30 dB (slight 
losess)  

Ciri-ciri anak tunarungu kehilangan pendengaran pada rentangan 
tersebut antara lain : a) kemampuan mendengar masih baik karena 
berada di garis batas antara pendengaran normal dan kekurangan 
pendengaran taraf ringan, b) tidak mengalami kesulitan memahami 
pembicaraan dan dapat mengikuti sekolah biasa dengan syarat tempat 
duduknya perlu diperhatikan, terutama harus dekat dengan guru, c) 
dapat belajar bicara secara efektif dengan melalui kemampuan 
pendengarannya, d) perlu diperhatikan kekayaan perbendaharaan 
bahasanya supaya perkembangan bicara dan bahasanya tidak terhambat, 
dan e) disarankan yang bersangkutan menggunakan alat bantu dengar 
untuk meningkatkan ketajaman daya pendengarannya, untuk 
kepentingan pendidikannya pada anak tunarungu kelompok ini cukup 
hanya memerlukan latihan membaca bibir untuk pemahaman 
percakapan.   

2) Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 30-40 dB (mild 
losess)  

Ciri-ciri kehilangan pendengaran pada rentangan tersebut antara 
lain : a) dapat mengerti percakapan biasa pada jarak sangat dekat, b) 
tidak mengalami kesulitan untuk mengekspresikan isi hatinya, c) tidak 
dapat menangkap suatu percakapan yang lemah, d) kesulitan 
menangkap isi pembicaraan dari lawan bicaranya, jika berada pada 
posisi tidak searah dengan pandangannya (berhadapan), e) untuk 
menghindari kesulitan bicara perlu mendapatkan bimbingan yang baik 
dan intensif, f) ada kemungkinan dapat mengikuti sekolah biasa, namun 
untuk kelas-kelas permulaan sebaiknya dimasukkan dalam kelas 
khusus, dan g) disarankan menggunakan alat bantu dengan (hearing 
aid) untuk menambah ketajaman daya pendengarannya. Kebutuhan 
layanan pendidikan untuk anak tunarungu kelompok ini yaitu membaca 
bibir, latihan pendengaran, latihan bicara, artikulasi, serta latihan 
kosakata.  

3) Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 40-60 dB 
(moderate losess) 

Ciri-ciri anak kehilangan pendengaran pada rentangan tersebut 
antara lain : a) dapat mengerti percakapan keras pada jarak dekat, kira-
kira satu meter, sebab ia kesulitan menangkap percakapan pada jarak 
normal, b) sering terjadi mis-understanding terhadap lawan bicaranya, 
jika ia diajak bicara, c) penyandang tunarungu kelompok ini mengalami 
kelainan bicara, terutama pada huruf konsonan. Misalnya huruf 
konsonan “K” atau “G” mungkin diucapkan menjadi “T” dan “D”,            
d) kesulitan menggunakan bahasa dengan benar dalam percakapan, e) 
perbendaharaan kosakatanya sangat terbatas. Kebutuhan layanan 
pendidikan untuk anak tunarungu kelompok ini meliputi latihan 
artikulasi, latihan membaca bibir, latihan kosakata, serta perlu 
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menggunakan alat bantu dengar untuk membantu ketajaman 
pendengarannya. 

4) Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 60-75 dB (severe 
losess) 

Ciri-ciri anak kehilangan pendengaran pada rentangan tersebut :  
a) kesulitan membedakan suara, dan b) tidak memiliki kesadaran bahwa 
benda-benda yang ada di sekitarnya memiliki getaran suara. Kebutuhan 
layanan pendidikannya, perlu layanan khusus dalam belajar bicara 
maupun bahasa, menggunakan alat bantu dengar, sebab anak yang 
tergolong kategori ini tidak mampu berbicara spontan. Oleh sebab itu, 
tunarungu ini disebut juga tunarungu pendidikan artinya mereka benar-
benar dididik sesuai dengan kondisi tunarungu. pada intensitas suara 
tertentu mereka terkadang dapat mendengar suara keras dari jarak 
dekat, seperti gemuruh pesawat terbang, gonggongan anjing, teter 
mobil, dan sejenisnya. Kebutuhan pendidikan anak tunarungu 
kelompok ini perlu latihan pendengaran intensif, membaca bibir, latihan 
pembentukan kosakata.  

5) Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 75 dB 
(profoundly losess) 

Ciri-ciri anak kehilangan pendengaran pada kelompok ini, ia 
hanya dapat mendengar suara keras sekali pada jarak kira-kira 1 inchi 
(± 2,54 cm) atau sama seklai tidak mendengar. Biasanya ia tidak 
menyadari bunyi keras, mungkin juga ada reaksi jika dekat telinga. 
Anak tunarungu kelompok ini meskipun menggunakan pengeras suara, 
tetapi tetap tidak dapat memahami atau menangkap suara. Jadi, mereka 
menggunakan alat bantu dengar atau tidak dalam belajar bicara atau 
bahasanya sama saja.  

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi anak tunarungu 

dapat dibagi menjadi : 

1) Tunarungu dengan tingkatan gangguan pendengaran ringan 

2) Tunarungu dengan tingkatan gangguan pendengaran sedang 

3) Tunarungu dengan tingkatan gangguan pendengaran berat 

4) Tunarungu dengan tingkatan gangguan pendengaran sangat berat 

 
c. Penyebab Anak Tunarungu  

Secara umum penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir (pre 

natal), ketika lahir (natal) dan sesudah lahir (post natal). Menurut Moores, 

Effendi (2006 : 64) mengidentifikasi beberapa penyebab ketunarunguan menurut 

waktu terjadinya, sebagai berikut : 
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1) Ketunarunguan sebelum lahir (pre natal) 
a) Heriditas/keturunan 
b) Maternal rubella (campak) 
c) Pemakaian antibiotika over dosis 
d) Toxceomia ibu menderita keracunan pada darahnya 

2) Ketunarunguan saat lahir (neo natal) 
a) Lahir prematur 
b) Rhesus factor (faktor perbedaan rhesus) 
c) Tang verlossing 

3) Ketunarunguan setelah lahir (post natal) 
a) Penyakit meningitis cerekralis (peradangan yang terjadi pada 

selaput otak)  
b) Infeksi (terserang campak, strip, thypus, influenza) 
c) Otitis media krotes (kopoken) 

Boothryd, dalam Mulyono, Sudjadi (1994) berpendapat membedakan 

atas beberapa penyebab tunarungu menurut waktu terjadinya, sebagai berikut : 

1) Karena keturunan, ada faktor-faktor yang dibawa oleh orang tua. 
2) Karena penyakit, yaitu ibu pada waktu mengandung menderita suatu 

penyakit seperti rubella  
3) Karena obat-obatan, kadang-kadang ibu yang sakit banyak meminum 

obat sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan alat dengar anak 
yang masih dalam kandungan. 

4) Karena kondisi traumatis seperti kurang gizi, radiasi, kekurangan 
oskigen pada saat kelahiran prematur atau karena mendengar ledakan 
yang terlalu kuat dan kebisingan.   

Pendapat T. Sutjihati Soemantri (2006 : 75) mengklasifikasikan 

penyebab ketunarunguan menurut waktu terjadinya ada beberapa faktor : 

1) Pada saat sebelum dilahirkan (pre natal) 
a) Salah satu atau kedua orangtua anak menderita tunarungu atau 

mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal misalnya : dominant 
genes, recisive gen dan lain-lain. 

b) Karena penyakit : sewaktu ibu mengandung terserang penyakit 
terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat kehamilan 
trimester pertama yaitu pada saat pembentukan ruang telinga. 
Penyakit itu ialah rabila, morbili, dan lain-lain. 

c) Karena keracunan obat-obatan : pada suatu kehamilan, ibu minum 
obat-obatan terlalu banyak atau ibu seorang pecandu alkohol, atau 
ibu tidak menghendaki kehadiran anaknya, ia meminum obat 
penggugur kandungan akan dapat menyebabkan ketunarunguan 
pada anak yang dilahirkan.   

2) Pada saat kelahiran (neo natal) 
a) Sewaktu ibu melahirkan : ibu mengalami kesulitan sehingga 

persalinan dibantu dengan penyedotan (tang). 
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b) Prematuritas, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya. 
3) Pada saat setelah kelahiran (post natal) 

1) Ketulian terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak 
(meningitis) atau infeksi umum seperti difteri, morbili dan lain-lain. 

2) Pemakaian obat-obatan ototoksi pada anak-anak. 
a) Karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat 

pendengaran bagian dalam, misalnya jatuh. 
 

Berdasarkan ketiga pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa 

penyebab ketunarunguan menurut terjadinya sebagai berikut  : 

1) Faktor sebelum anak dilahirkan 

a) Faktor keturunan 

b) Ibu menderita sakit 

c) Keracunan  

2) Pada waktu proses kelahiran 

a) Lahir prematur 

b) Faktor rhesus 

c) Lahir dengan menggunakan alat bantu tang 

3) Sesudah anak dilahirkan 

a) Infeksi (campak) 

b) Otitis media (kopok) 

c) Kecelakaan  

 
d. Kemampuan tunarungu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

Kecerdasan seseorang seringkali dihubungkan dengan prestasi akademik 

sehingga orientasi akademis tertentu yang dicapai seseorang merupakan gambaran 

riil kecerdasannya. Gambaran tingkat kecerdasan itu hanya dapat diketahui 

melalui tes kecerdasan.  

Kehilangan pendengaran yang dialami anak tunarungu berdampak pada 

kemiskinan kosakata, kesulitan berbahasa dan berkomunikasi. Kondisi ini tidak 

hanya disebabkan oleh derajat gangguan pendengaran yang dialami anak, 

melainkan tergantung kepada potensi kecerdasan yang dimilikinya. Rangsangan 

mental serta dorongan dari lingkungan sekitar dapat memberikan kesempatan bagi 

anak tunarungu untuk mengembangkan kecerdasannya. 
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Pintner dalam Moh. Efendi (2006 : 80), berpendapat bahwa “anak 

tunarungu hanya dapat menunjukkan kemampuan dalam bidang motorik dan 

mekanik, serta intelegensi konkrit, tetapi memiliki keterbatasan dalam intelegensi 

verbal dan kemampuan akademik”. 

Jensema dalam Moh. Efendi (2006 : 80) manyatakan bahwa: 

Anak tunarungu yang memasuki periode usia 10 tuhun dari usia 8-10 
tahun, rata-rata yang mengalami penambahan kosakata sebanyak pada murid 
yang normal pendengarannya antara permulaan taman kanak-kanak hingga 
akhir  kelas II. Ditambahkan pula, kemampuan membaca anak tunarungu 
usia 14 tahun setingkat dengan anak kelas II. Demikian juga dalam 
kemampuan berhitung, anak tunarungu usia 10 tahun setingkat dengan anak 
kelas III. 

Sutjihati S (2005 : 97), berpendapat “aspek intelegensi yang bersumber 

dari penglihatan dan yang berupa motorik tidak banyak mengalami hambatan 

tetapi justru berkembang lebih cepat”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kemampuan anak tunarungu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dibidang 

motorik dan mekanik sama seperti anak normal, sedangkan dibidang akademik 

mengalami hambatan. 

 

1. Belajar Kosakata Bahasa Indonesia 

 

a. Pengertian Belajar  

Belajar sebagai aktivitas manusia yang sangat penting dan sangat penting 

bagi kita sebagai pendidik. Oleh karena itu penting sekali bagi setiap guru 

memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar siswa agar dapat memberikan 

bimbingan dan penyediaan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi siswa. 

Jauhari (204 : 52) berpendapat bahwa ”belajar merupakan perubahan 

tingkah laku yang mengarah kepada yang lebih baik dari sebelumnya, belajar 

terjadi melalui proses dan pengalaman, tingkah laku yang mengalami perubahan 

menyangkut beberapa kepribadian baik fisik maupun psikis”.  

Ekodjatmiko (2007 : 3), “belajar adalah suatu proses aktif siswa untuk 

mempelajari dan memahami konsep yang dikembangkan dalam kegiatan belajar 
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mengajar”. Pendapat lain Mohammad Ali (2007 : 14) mengartikan “belajar 

sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan”. 

Perilaku-perilaku dalam proses belajar adalah akibat dari interaksi 

dengan lingkungan. Interaksi ini biasanya berlangsung secara disengaja. 

Kesengajaan itu sendiri tercermin adanya faktor-faktor berikut, 

1) Kesiapan (readiness), yaitu kapasitas baik fisik maupun mental untuk 

melakukan sesuatu. 

2) Dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu. 

3) Tujuan yang ingin dicapai  

 Menurut Jauhari (2004 : 25), “belajar berarti suatu proses perubahan 

sikap tingkah laku setelah terjadinya interaksi dengan sumber belajar. Sumber 

belajar dapat berupa guru, sesama teman, televisi, radio, atau lingkungan”. 

Oemar Hamalik (2007 : 36) berpendapat belajar adalah modifikasi atau 
memperteguh kelakukan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar 
adalah suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar 
bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu mengalami. Hasil 
belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan.  

 
Menurut Ngalim (2004 : 102) “belajar adalah suatu proses yang 

menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau perubahan dalam tingkah laku dan 

atau kecakapan. Sampai di manakah perubahan itu dapat tercapai atau dengan kata 

lain, berhasil baik atau tidaknya belajar itu tergantung kepada bermacam-macam 

factor”.  

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman atau belajar.  

 

Ada beberapa faktor dalam proses perubahan tingkah laku melalui 

pengalaman atau belajar, antara lain :  

1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut faktor 

individual.  

Yang termasuk faktor individual antara lain :  

a) kematangan/pertumbuhan jasmaniah maupun rohaniah 
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b) kecerdasan/intelijensi 

c) latihan dan ulangan 

d) motivasi 

e) sifat-sifat pribadi seseorang  

2) Faktor yang ada diluar individu (faktor sosial) 

a) keadaan keluarga/keadaan rumah tangga 

b) guru dan cara mengajarnya 

c) alat-alat pelajaran 

d) motivasi sosial 

e) lingkungan dan kesempatan   

Kesimpulannya bahwa belajar dapat dipengaruhi beberapa faktor 

meliputi motivasi yang muncul secara alami di dalam diri siswa dan motivasi 

yang dating dari luar diri siswa antara lain; tujuan, minat orang lain yang 

mempengaruhi siswa. 

Dengan beberapa faktor di atas baik secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

  

b. Karakteristik Belajar Anak 

Setiap siswa memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lain 

dalam aspek fisik, pola berfikir dan cara-cara merespon atau mempelajari suatu 

yang baru. Dalam konteks belajar, setiap siswa memiliki kelebihan dan 

kekurangan dalam menyerap pelajaran. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan 

dikenal dengan berbagai metode untuk dapat memenuhi tuntutan perbedaan 

individual tersebut. 

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terdengar orang tua melakukan 

berbagai cara untuk membuat anaknya menjadi berprestasi. Orang tua berlomba-

lomba menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah favorit. Anak juga diikutkan 

dalam berbagai kursus maupun les privat. Namun demikian, usaha-usaha tersebut 

seringkali belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Agar memahami 
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faktor yang mendorong keberhasilan anak, salah satunya karakteristik belajar 

anak. 

Garaldine dalam Ummu Fani (2006), mengenal karateristik belajar anak, 

17 maret, http//kotasantri.com mengungkapkan dalam seminarnya bahwa ada tiga 

karakteristik belajar yakni :  

1) Tipe visual  
Anak-anak dengan tipe belajar ini terlihat tekun, teliti, detail, lebih suka 
membaca daripada dibacakan, suka mencorat-coret dikertas yang 
sedang mereka pelajari tapi anak mudah pada pesan verbal. 

2) Tipe auditorial 
Anak bertipe auditorial lebih mudah mengingat apa yang didengar, 
menghafal dengan membaca bersuara, berbicara dengan nada terpola 
dan berdiskusi. 

3) Tipe kinestik  
Anak dengan tipe ini suka mendekati lawan bicara dengan gerakan 
fisik, semisal menggunakan jari dan tangan saat belajar, selain tak dapat 
lama duduk dalam belajar.  

 
Menurut De Porter & Hernaeki dalam Mohamad Asrori, (2007 : 222) 

berpendapat cara belajar individu dapat dibedakan menjadi : 

1) Karateristik perilaku gaya belajar visual 

2) Karateristik gaya belajar belajar auditif 

3) Karateristik gaya belajar kinestik 

Adapun penjelasannya sebagai berikut  

1) Karakteristik Perilaku Gaya Belajar Visual 

Individu yang memiliki gaya belajar visual ditandai dengan ciri-ciri perilaku 

belajar sebagai berikut : 

a) Lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar 
b) Mengingat sesuatu berdasarkan asosiasi visual 
c) Sulit menerima instruksi verbal sehingga seringkali minta instruksi 

secara tertulis 
d) Biasanya tidak mudah terganggu oleh keributan atau suara berisik ketika 

sedang belajar 
e) Memiliki kemampuan mengeja huruf dengan sangat baik 
f) Merupakan pembaca yang cepat dan tekun 
g) Lebih suka membaca daripada dibacakan 
h) Mampu membuat rencana jangka pendek dengan baik 
i) Teliti dan rinci 
j) Mementingkan penampilan 
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k) Dalam memberikan respon terhadap segala sesuatu, cenderung bersikap 
waspada dan membutuhkan penjelasan secara menyeluruh 

l) Jika sedang berbicara di telepon suka membuat coretan-coretan tanpa arti 
selama berbicara 

m) Sering lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain 
n) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat “ya” atau “tidak” 
o) Lebih suka mendemonstrasikan sesuatu daripada berpidato/ berceramah 
p) Lebih tertarik pada bidang seni lukis, pahat, dan gambar daripada musik. 

2) Karakteristik Gaya Belajar Auditif 
Individu yang memiliki gaya belajar auditif ditandai dengan ciri-ciri perilaku 
belajar sebagai berikut : 
a) Jika membaca maka lebih senang membaca dengan suara keras 
b) Lebih senang mendengarkan daripada membaca 
c) Sering berbicara sendiri ketika sedang bekerja 
d) Mudah terganggu oleh keributan atau suara berisik 
e) Dapat mengulangi atau menirukan nada, irama, dan warna suara 
f) Mengalami kesulitan untuk menuliskan sesuatu, tetapi sangat pandai 

dalam menceritakannya 
g) Berbicara dalam irama yang terpola dengan baik 
h) Berbicara dengan sangat fasih 
i) Lebih menyukai seni musik dibandingkan seni yang lainnya 
j) Lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan daripada apa yang dilihat 
k) Senang berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu secara panjang 

lebar 
l) Mengalami kesulitan jika harus dihadapkan pada tugas-tugas yang 

berhubungan dengan visualisasi 
m) Lebih pandai mengeja atau mengucapkan kata-kata dengan keras 

daripada menuliskannya 
n) Lebih suka humor atau gurauan lisan daripada membaca buku 

humor/komik. 
3) Karakteristik Gaya Belajar Kinestetik 

Individu yang memiliki gaya belajar kinestetik ditandai dengan ciri-ciri 
perilaku belajar sebagai berikut : 
a) Berbicara dengan perlahan 
b) Menanggapi perhatian fisik 
c) Menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka 
d) Berdiri dekat ketika sedang berbicara dengan orang lain 
e) Banyak gerak fisik 
f) Memiliki perkembangan otot yang baik 
g) Belajar melalui praktek langsung 
h) Menghafalkan sesuatu dengan cara berjalan atau melihat langsung 
i) Menggunakan jari untuk menunjuk kata yang sedang dibaca 
j) Senang menggunakan bahasa tubuh (non verbal) 
k) Tidak dapat duduk diam di suatu tempat untuk waktu yang lama 
l) Sulit membaca peta kecuali ia memang pernah ke tempat tersebut 
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m) Pada umumnya tulisannya kurang bagus 
n) Menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan secara fisik 

 
Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran hendaknya 

memperhatikan karateristik gaya belajar siswa dengan memperhatikan gaya 

belajar yang paling menonjol pada siswa, maka seorang guru diharapkan dapat 

menyelenggarakan proses pembelajaran secara arif, bijaksana, dan tepat. Bagi 

para siswa yang mengalami kesulitan belajar, untuk mulai merenungkan dan 

mengingat-ingat kembali apa gaya belajar yang dirasakan paling efektif. Setelah 

itu, membuat rencana belajar sebagai kiat belajar sehingga kemampuan belajar 

tersebut dapat dikembangkan secara maksimal. Salah satu cara yang bisa 

digunakan untuk mendeteksi gaya belajar sendiri adalah dengan memanfaatkan 

media pendidikan seperti tape recorder, video, gambar, cerita novel. Kemudian, 

memperhatikan pada media pendidikan jenis mana yang dirasakan sangat tertarik 

dan menyenangkan. 

Apabila memperhatikan karateristik belajar anak guru dapat 

menyelenggarakan proses pembelajaran secara bijaksana dan tepat. Untuk 

mengoptimalkan kecerdasan anak sangat penting komunikasi efektif dengan orang 

tua. Komunikasi efektif dapat tercapai apabila orang tua menggunakan bahasa 

yang sederhana, kalimat pendek-pendek, tempo bicara lambat, bahasa lisan yang 

sesuai dengan bahasa tubuh, serta yang paling penting adalah ketulusan saat 

bicara.  

Bila seorang guru bahasa mengatur serta melengkapi suatu program 

pengembangan kosakata dengan sistematis maka prinsipnya telah mengubah 

kehidupan para siswa. Dan guru haruslah menyadari benar-benar bahwa 

pertumbuhan kosakata merupakan pusat dan inti kehidupan. Oleh karena itu 

disamping kuantitas, guru harus memperhatikan juga kualitas kosakata yang akan 

diajarkan, agar perubahan kehidupan mereka menuju ke arah yang lebih baik dan 

mulia.  

Penulis menyimpulkan bahwa karateristik belajar anak antara lain : 

1) Tipe visual; anak belajar lebih tekun, teliti dan suka membaca 
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2) Tipe auditorial; anak belajar lebih senang mendengarkan, membaca 

dengan suara keras 

3) Tipe kinestik; anak belajar melalui praktik langsung, menyukai kegiatan 

secara fisik  

  
c.  Pengertian Kosakata Bahasa Indonesia  

Kosakata (Inggris vocabulary) adalah himpunan kata yang diketahui oleh 
seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari bahasa tertentu. Kosakata 
seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang kemungkinan 
akan digunakan orang tersebut untuk menyusun kalimat-kalimat baru. Kekayaan 
kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari intelegensia 
atau tingkat pendidikannya. 

 
Menurut pendapat Tarigan (1999: 3) berpendapat bahwa kosakata dasar 

adalah kata-kata yang tidak mudah berubah atau sedikit sekali kemungkinan 

dipungut dari bahasa lain, yang termasuk kosakata dasar adalah sebagai berikut : 

1) Istilah kekerabatan, misalnya : ayah, ibu, anak, adik, kaka, nenek, 
kakek, bibi, menantu, mertua. 

2) Nama-nama bagian tubuh ; misalnya kepala, rambut, mata, telinga, 
hidung, mulut, bibir, gigi, lidah, pipi, leher, bahu, tangan, jari, dada, 
perut, pinggang, paha, kaki, betis, telapak, punggung, darah, napas. 

3) Kata ganti (diri, petunjuk) ; misalnya, saya, kamu, dia, kami, kita, 
mereka, ini, itu, situ, sama. 

4) Kata bilangan pokok ; misalnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 
tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, seratus, dua ratus, seribu, dua ribu, 
sejuta, dua juta.  

5) Kata kerja pokok ; misalnya makan, minum, tidur, bangun, berbicara, 
melihat, mendengar, menggigit, berjalan, bekerja, mengambil, 
menangkap, lari. 

6) Kata keadaan pokok ; misalnya suka, duka, senang, susah, lapar, 
kenyang, haus, sakit, bersih, kotor, jauh, dekat, cepat, lambat, besar, 
kecil, banyak, sedikit, terang, gelap, siang, malam, rajin, malas, kaya, 
miskin, tua, muda, hidup, mati.  

7) Benda-benda universal ; misalnya tanah, air, udara, langit, bulan, 
bintang, matahari, binatang, tumbuh-tumbuhan. 
 

Menurut Gorys Keraf (1996, 68), ”kosakata adalah daftar kata-kata yang 

segera kita ketahui artinya bila mendengar kembali, walaupun jarang atau tidak 

pernah digunakan lagi dalam percakapan atau tulisan kata sendiri”. 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kosakata adalah 

perbendaharaan kata atau kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara atau 

penulis. 

  

d.  Tujuan Penguasaan Kosakata   

Pada prinsipnya tujuan pengajaran bahasa adalah agar siswa terampil 

berbahasa yaitu terampil menyimak, terampil berbicara, terampil membaca, dan 

terampil menulis. Kalau kita sadari benar-benar dapatlah kita mengerti betapa 

pentingnya fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun 

tulisan. Bahasa kian berfungsi bagi kita apabila ketrampilan berbahasa kita kian 

meningkat. 

“Ketrampilan berbahasa kita akan meningkat bila kualitas serta kuantitas 

meningkat pula”. (Tarigan, 1999 : 23) meningkat kualitas dan kuantitas kosakata 

para siswa berarti pula : 

1) Meningkatkan taraf kehidupan para siswa 
2) Meningkatkan taraf kemampuan mental para siswa 
3) Meningkatkan taraf perkembangan konseptual para siswa 
4) Mempertajam proses berfikir kritis para siswa 
5) Memperluas cakrawala pandangan hidup para siswa 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa dengan meningkatkan kualitas dan 

kuantitas kosakata dapat mengubah kehidupan para siswa menuju kehidupan yang 

lebih baik. Untuk itu sangatlah penting pengajaran kosakata yang bersistim 

diberikan di sekolah sedini mungkin. Bila seorang guru bahasa mengatur serta 

melengkapi suatu program pengembangan kosakata dengan sistimatis maka 

prinsipnya dia telah mengubah kehidupan para siswa. 

 
e.  Kosakata di Taman Kanak-Kanak   

Kosakata adalah himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang 

tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang 

tersebut untuk menyusun kalimat baru, sedangkan kosakata di taman kanak-kanak 

adalah keseluruhan kata dari bahasa yang sudah dikuasai oleh seorang anak 

berdasarkan pengamatan pada benda atau obyek yang dia pelajari baik di rumah, 
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sekolah, maupun di masyarakat. Hal ini dapat berkembang menjadi sebuah kata-

kata yang baik dan benar apabila ada penjelasan, pengarahan serta contoh yang 

dapat menimbulkan minat serta keinginan dari anak untuk mempelajari serta 

menggunakannya pada taraf kehidupan sehari-hari.  

Perluasan kosakata pada anak-anak lebih ditekankan pada kesanggupan 

untuk nominasi gagasan-gagasan yang kongkrit. Mereka hanya memerlukan 

istilah-istilah untuk mengetahui nama barang-barang yang ada disekitarnya 

semakin benar ia ingin mengetahui kata-kata bagi kebutuhan pokoknya ; makan, 

minum, nama-nama bagian tubuh, menyebutkan anggota keluarga. Ia ingin 

mengetahui bagaimana menyebutkan bagian-bagian rumah, dan semua yang ada 

di sekitarnya.  

Menurut Edgar Dale dalam Tarigan (1999 : 6) cara anak-anak 

mempelajari kosakata ada dua : 

1) Mereka mendengar kata-kata tersebut dari : 
a) orang tua 
b) anak-anak yang lebih tua  
c) teman sepermainan 
d) tempat bermain 
e) toko dan pusat perbelanjaan 

2) Mereka mengalami sendiri 
a) mereka mengatakan benda-benda 
b) mereka memakannya 
c) mereka merabanya 
d) mereka menciumnya 
e) mereka meminumnya 

Jadi kosakata mereka hanya dibatasi oleh pengalaman-pengalaman 

mereka dan oleh model yang tersedia. Dalam hal ini peranan orang tua, sanak 

saudara, dan kenalam dekat sangat penting artinya dalam perluasan kosakata 

dasarnya. 

 
f.  Hambatan tunarungu dalam belajar kosakata Bahasa Indonesia  

Orang yang mengalami kelainan pendengaran akan menanggung 

konsekuensi sangat kompleks, terutama berkaitan dengan masalah kejiwaannya. 

Pada diri penderita seringkali dihinggapi rasa kegoncangan sebagai akibat tidak 
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mampu mengontrol lingkungannya, sebagai akibat dari ketunarunguannya dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. 

Bagi anak normal untuk memahami tentang peristiwa benda yang pernah 

dikenalnya bukanlah suatu yang sulit, karena ia dapat memahami melalui 

penglihatan dan pendengaran serta dibantu indra yang lain. Untuk anak yang 

sudah memahami lambang atau symbol bahasa yang diwujudkan dalam bentuk 

huruf, ketika benda itu dapat di lihat dan dindengar kemudian diasosiasikan 

melalui sebuah huruf sehingga menjadi sebuah kata atau kalimat yang bermakna.  

Sedangkan bagi anak tunarungu, segala sesuatunya yang sempat terekam 

di otak melalui persepsi visualnya tidak ubahnya bagi pertunjukan film bisu, 

sebab anak tunarungu hanya dapat menangkap peristiwa itu secara visual saja. 

Anak tunarungu memiliki keterbatasan menginterpretasikan kalimat, ia 

hanya bersandar pada pengalaman bahasanya yang terbatas. Oleh sebab itu 

semakin bertambahnya usia semakin serius pula masalah yang dihadapi anak 

tunarungu terutama berkenaan dengan kemampuan bahasa dan bicaranya.  

Bastrowinata dalam Moh. Efendi (2006 : 77), berpendapat bahwa rata-

rata hambatan yang dihadapi anak tunarungu dari kebahasaannya :  

1) Miskin kosakata (perbendaharaan kata/bahasa terbatas) 
2) Sulit mengartikan ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan atau 

sendiran  
3) Kesulitan dalam mengartikan kata-kata abstrak seperti kata tuhan, 

pandai 
4) Kesulitan menguasai irama dan gaya bahasa. 

Moh. Efendi (2006 : 77) berpendapat faktor anak tunarungu mengalami 

hambatan kemampuan belajar bicara : 

1) Anak tunarungu mengalami kesukaran dalam menyesuaikan 
kemampuan volume suara. 

2) Anak tunarungu memiliki kualitas suara yang monoto 
3) Anak tunarungu kesulitan dalam melakukan artikulasi bicara secara 

tepat.  
 

Gruickshank dalam Sutjihati S (2005 : 79), mengemukakan bahwa “anak 

tunarungu seringkali memperlihatkan keterlambatan belajar dan kadang-kadang 

tampak terbelakang”.  
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Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa anak 

tunarungu dalam belajar kosakata mengalami hambatan karena ia tidak 

mendengar/sulit mendengar bunyi sehingga kesulitan dalam menirukan bunyi-

bunyi yang ada disekitar, hal tersebut berdampak pada kemiskinan kosakata.  

 

3) Metode Maternal Reflektif (MMR) 

 

a. Pengertian Metode Maternal Reflektif (MMR) 

 Ditinjau dari segi etimologi (bahasa) metode berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu “methodos” kata ini berasal dari dua suku kata yaitu “metha” yang berarti 

melewati, dan “hodos” berarti jalan atau cara. 

Ismail (2008 :7) menyatakan bahwa metode adalah suatu jalan yang 
dilalui untuk mencapai tujuan, sedangkan metode pembelajaran adalah suatu cara 
atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan serasi untuk menjanjikan suatu hal 
sehingga akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai 
yang diharapkan. 

 
MMR merupakan suatu metode pembelajaran bagi anak tunarungu yang 

dikembangkan oleh A. Van Uden dari lembaga pendidikan yang dikenal secara 

internasional dalam dunia pendidikan anak tunarungu yaitu St. Meichielgetel, di 

negeri Belanda. Bila ditinjau dari terjemahan harfiah, maka maternal adalah 

keibuan dan reflektif adalah memantulkan/ meninjau kembali. 

Menurut A. Van Uden dalam Sunarto (2006) mengemukakan bahwa 

MMR merupakan suatu metode pembelajaran berbahasa yang bercirikan hal-hal 

berikut :  

1) Mengikuti cara-cara anak mendengar sampai pada penguasaan bahasa 
ibu dengan tekanan pada berlangsungnya percakapan antara ibu dan 
anak sejak bayi. 

2) Bertolak pada minat dan kebutuhan komunikasi anak dan bukan pada 
program pengajaran tentang kaidah bahasa yang perlu di drill. 

3) Menyajikan bahasa yang sewajar mungkin pada anak, baik secara 
ekspresif maupun reseptif. 

4) Menuntun anak agar secara bertahap maupun menemukan sendiri 
kaidah bahasa melalui refleksi terhadap segala pengalaman 
berbahasanya. 
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Metode ini memberi penekanan pada percakapan sebagai sarana utama 

dalam proses penguasaan bahasa anak tunarungu. Gagasan ini timbul berdasarkan 

penelitian terhadap proses penguasaan bahasa anak dengar terutama interaksi yang 

terjadi antara bayi dengan ibunya, yaitu bagaimana si ibu membahasakan apa 

yang ingin dikatakan oleh bayi yang tanpa bahasa bicara itu, sampai lama 

kelamaan terampil berbahasa dan berbicara, walaupun metode maternal reflektif 

ini oleh pencetusnya digunakan hanya dengan komunikasi oral/lisan namun 

prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dengan media komunikasi lainnya seperti 

sistim isyarat bahasa Indonesia.  

Kegiatan belajar mengajar komunikasi total di Indonesia yang ideal 

adalah kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan seluruh ruang lingkupnya, 

yaitu menggunakan media komunikasi verbal (bicara, tulisan, abjad, jari) dan non 

verbal (bahasa badaniah, isyarat alamiah, dan isyarat struktural dalam hal ini SIBI 

(Sistem Isyarat Bahasa Indonesia), dengan MMR (Metode Maternal Reflektif) 

sebagai pengajaran bahasa.  

Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa MMR 

(Metode Maternal Reflektif) adalah suatu metode pembelajaran bagi anak 

tunarungu secara spontan, dengan minat dan kebutuhan komunikasi anak dengan 

penekanan percakapan antara ibu dan anak sejak lahir. 

 

b. Kegiatan Belajar Mengajar dengan Metode Maternal Reflektif 

Metode Maternal Reflektif (MMR) menggunakan percakapan dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah tunarungu. dalam tugas para 

pendidik anak-anak tunarungu memberi bahasa kepada mereka yang dipentingkan 

adalah inisiatif dari anak, guru terus memancing inisiatif dari anak.  

Van Hagen, Widi (2006 : 1) berpendapat bahwa “percakapan adalah 

suatu komunikasi lisan yang spontan dan tidak resmi, yang terjadi dan dialami 

dalam suasana gembira dan santai”.  

Van Uden dalam Haryati (2006 : 3) membedakan adanya percakapan :  

1) Percakapan dari hati ke hati (perhati) 
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Percakapan dari hati ke hati adalah percakapan yang spontan 
seolah-olah terjadi pada waktu bebas. Seperti yang terjadi di luar kelas 
atau di luar suasana belajar. Perhati ini terjadi antara anak dengan orang 
tua, dengan teman, dengan guru, atau dengan siapa saja.  

Percakapan dari hati ke hati menekankan pertumbuhan empati 
dalam diri anak, yaitu kepuasan hati si anak karena isi hatinya 
dimengerti oleh lawan bicaranya dan sebaliknya di anak mengetahui 
perasaan hati lawan bicaranya dan yang semuanya tercermin dalam 
ungkapan kata atau kalimat yang diucapkan.  

Percakapan dari hati ke hati dibedakan menjadi :  
a) Perhati bebas ; percakapan yang berlangsung sangat spontan antara 

anak dengan orang tua, guru dan teman, adik mengenai hal lain 
yang menarik yang sedang dialami.  

b) Perhati melanjutkan informasi ; percakapan mengenai pengalaman 
pribadi, pengalaman menarik, adanya berita hangat, berita 
mendesak, penting, langka dengan maksud mendapat 
tanggapan/pendapat yang keluar dari hati si lawan bicara sehingga 
ada pertukaran pikiran yang hidup.  

2) Percakapan linguistik (percali) 
Percali adalah “percakapan tentang bahasa” yang dipakai anak 

dalam perhati. Tujuan percali adalah mengajak anak untuk 
mempercakapan gejala bahasa dengan tujuan agar anak menyadari 
penggunaannya dalam percakapan sehari-hari disebut kegiatan 
merefleksi bahasa. 

Ketrampilan merefleksi bahasa itu penting agar suatu hari anak 
akan sampai pada taraf mampu mengoreksi bahasa yang dipakainya 
sendiri maupun dipakai orang lain baik secara lisan maupun secara 
tertulis. 

3) Percakapan pengetahuan umum (percapu) 
Yaitu percakapan kapan dan sifatnya mengembangkan 

pengetahuan umum. Percakapan ini hanya mungkin jika bahasa anak 
sudah berkembang secara mantap dan anak sudah mampu membaca 
yang sebenarnya.  

Widyatmoko (2002 : 9) berpendapat bahwa percakapan yang baik dalam 

metode maternal reflektif bercirikan : 

1) spontanitas 
2) pertukaran pikiran 
3) keterbukaan (menggunakan segala bentuk bahasa) 
4) mengerti (empati) 
5) aktual, situasional topiknya bermacam-macam 
6) bahasa sehari-hari 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa percakapan 

adalah komunikasi lisan secara spontan yang dialami tiap individu. 
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c.  Penerapan Metode Maternal Reflektif untuk pembelajaran kosakata bahasa 

Indonesia 

Percakapan merupakan proses dari perkembangan bahasa anak pada 

umumnya khususnya anak yang mendengar. Percakapan dijadikan kegiatan 

belajar mengajar di sekolah tunarungu yang menggunakan Metode Maternal 

Reflektif (MMR). 

Dalam MMR tugas para pendidik anak-anak tunarungu member bahasa 

kepada mereka apa yang hendak dikatakan anak, diberinya bahasa, agar sedikit 

demi sedikit mereka mempunyai bahasa dan dapat menyampaikan pikiran, 

perasaan dan keinginannya secara wajar. 

Syarat-syarat untuk percakapan dalam MMR menurut Widi Suroso (2002 

: 2), adalah sebagai berikut : 

1) Bagi anak  
a) Spontanitas, baik untuk mengungkapkan isi hatinya maupun 

sebagai reaksi spontan berupa pembenaran sanggahan, persetujuan 
atau pertanyaan dan jawaban. 

b) Keterahwajahan dan keterarahsuaraan, kontak mata yang ditopang 
dengan kontak telinga agar terjadi interksi antara anak dengan anak 
dan anak dengan guru. 

c) Perhatian dan minat, terhadap apa yang dibicarakan teman dan 
guru, meskipun bahasanya masih kurang teratur 

d) Sikap oral; dengan semampunya anak ikut berbicara mengeluarkan 
isi hati dan gagasannya 

e) Sikap sosial, mau memperhatikan dan ikut terlibat dalam seluruh 
percakapan 

f) Empati, mau mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh teman-
teman atau orang lain yang ada dalam percakapan. 

g) Anak mau bersikap disiplin 
2) Bagi Guru  

a) Mampu menangkap (dengan metode/teknik tangkap) apa yang 
dikatakan/diungkapkan anak dan sanggup menerimanya meskipun 
dengan bahasa yang tidak beraturan.  

b) Berperan ganda  
1) Setelah menangkap apa yang diungkapkan anak, guru 

membahasakannya apa yang dikatakan atau ditanyakan anak 
secara utuh dan sederhana. Guru juga mengundang agar anak 
menirukan guru sesuai kemampuannya satu kata, kelompok 
kata sampai kalimat. 

2) Memberikan reaksi atau jawaban agar anak merasa puas dan 
terlayani. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 
 
 
 
 25

c) Wicara guru hendaknya jelas, dengan artikulasi yang tepat tidak 
terlalu cepat dan tidak terlalu perlahan 

d) Disiplin, tegas, tetapi supel dan santai agar suasana santai dan 
menggembirakan. 

e) Menggunakan percakapan seperlunya secara luwes dan fleksibel, 
agar isi percakapan murni dari anak. 
 

Menurut Widjiatmiko S. Antonius (2002 : 12) berpendapat bahwa 

langkah-langkah percakapan di kelas antara lain :  

1) Guru tanggap terhadap apa yang ingin dikatakan anak  
2) Berperan ganda dengan jalan : 

a) Membahasakan ungkapan anak 
b) Membetulkan ungkapan anak 
c) Melengkapi ungkapan/kata/kalimat 
d) Meningkatkan bahasa anak/member andil dalam percakapan 

 
3) Melibatkan semua anak dalam percakapan  

a) Menciptakan suasana agar anak bertanya satu sama lain 
b) Menciptakan suasana agar anak mengomentari perkataan teman 
c) Membuat visualisasi percakapan  

 
Sebaiknya kita terus menerus mengajak bercakap kepada anak 

tunarungu: tentang apa saja, kepada siapa saja, dimana saja, kapan saja.  

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa penerapan 

MMR untuk pembelajaran kosakata bahasa Indonesia : 

1) Guru tanggap terhadap apa yang dikatakan anak  

2) Guru bisa berperan ganda sebagai anak 

3) Ucapan harus jelas  

4) Isi percakapan dari anak 

 
 

B.  Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari keadaan awal obyek 

yaitu kemampuan menguasai kosakata pada anak  kelas B TKLB bagian 

tunarungu rendah. Selanjutnya guru menerapkan metode maternal reflektif dalam 

kegiatan pembelajaran kosakata pada anak B TKLB bagian tunarungu. Dari 

tindakan guru tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam 

pembelajaran yaitu meningkatkan aktivitas belajar (siswa menjadi aktif). Dengan 
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meningkatnya aktivitas belajar diharapkan hasil belajar juga meningkat. Secara 

singkat, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram 

sebagai berikut :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram Kerangka Berfikir  

     

C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis tindakan sebagai 

berikut: Dengan menggunakan Metode Maternal Reflektif dapat meningkatkan 

belajar kosakata Bahasa Indonesia.  

 

 

 

kemampuan 
kosakata Awal 
pada anak kelas 
B TKLB bagian 

tunarungu 
Rendah 

Kegiatan 
pembelajaran 
kosakata pada 
anak kelas B 
TKLB bagian 

tunarungu 

Penerapan 
Metode Materal 
Reflektif dalam 
Pembelajaran 

kemampuan 
kosakata Akhir 
pada anak kelas 
B TKLB bagian 

tunarungu 
Meningkat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini diadakan di TKLB B YAKUT Purwokerto, karena peneliti 

berasumsi bahwa tingkat kemampuan dan prestasi di TKLB tersebut relatif, 

sehingga apabila diadakan penelitian tidak akan mengganggu PBM, tingkat 

kecerdasan TKLB tersebut beragam sehingga memudahkan penelitian 

memperoleh data secara valid. 

  

B. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini subyek yang diteliti adalah siswa kelas B TKLB 

bagian tunarungu YAKUT Purwokerto jumlah siswa kelas B TKLB 8 anak 

dengan laki 3, dan 5 perempuan. Kelas yang dipilih sebagai subyek penelitian 

adalah kelas rendah, karena siswa TKLB bisa mengungkapkan pikirannya dan 

pengalamannya dengan dan dapat melaksanakan percakapan dalam pembelajaran 

kosakata bahasa Indonesia.  

  

C. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi: motivasi siswa 

dalam bercakap, kemampuan siswa dalam menguasai kosakata, kemampuan guru 

dalam menyusun pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Data penelitian 

ini dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain :  

1. Informan yaitu siswa dan guru 

2. Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran 

3. Dokumen yang antara lain berupa kurikulum, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, hasil belajar siswa dan buku penilaian. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

data yang meliputi tes, pengamatan dan kajian dokumen yang masing-masing 

secara singkat diuraikan  sebagai berikut :  

1. Tes 

Menurut Suharsini Arikunto (1993 : 123), tes adalah : “Serentetan 

pertanyaan atau latihan atau alat yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok”. 

Didalam buku model pembelajaran pendidikan khusus tunarungu, 

Depdiknas (2007 : 10), “Alat penilaian dapat berupa tes dan non tes. Tes 

mencakup : tertulis, lisan atau perbuatan, catatan perkembangan siswa, dan 

portofolio”. 

Bentuk tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis berupa isian atau 

melengkapi. Tes tertulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan 

kepada peserta didik dalam bentuk tulisan.  

Pemberian tes dimaksud untuk mengukur seberapa jauh hasil yang 

diperoleh siswa setelah kegiatan pemberian tindakan. Tes kemampuan kosakata 

siswa diberikan pada awal penelitian untuk mengetahui peningkatan penguasaan 

kosakata siswa dengan kata lain tes disusun dan dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan menguasai kosakata sesuai dengan siklus yang ada.    
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Kisi-kisi instrumen tes kosakata bahasa Indonesia pada kelas P TKLB 

﴾Tabe1. l﴿  

Variabel 
Penelitian 

Tema Kegiatan Pembelajaran No  
butir soal 

Jumlah butir 
soal 

Kemampuan 
kosakata 
Bahasa 
Indonesia  

Kendaraan  - Mempercakapkan 
gambar kendaraan yang 
ada di sekitar 

- Menunjukkan gambar 
kendaraan 

-    Menyebutkan nama-
nama kendaraan  

1 – 10 
 

10 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 

 
1.  Banyak                            ……………..  di jalan 

 
2.                           mobil naneth warna ………… 

 
3.  Fasya pergi ke sekolah naik ……………….. 

 
4.                   ini gambar ………….. 

 
5.  Roda becak ada ………. 

 
6. Rahmah ke sekolah naik ……………….. 

 
7. Roda sepeda ada ……….. 

 
8.                          ……………. dapat terbang 

 
9.  Bapak sedang naik ……………….. 

 
10 Di stasiun ada ………………….……. 
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Nilai akhir = 
10

10Skor Jumlah ´
 

 

2. Pengamatan 

Pegamatan yang peneliti lakukan adalah pengamatan berperan secara 

aktif. pengamatan ini dilakukan oleh guru ketika melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di kelas maupun kinerja siswa selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan guru berada di belakang 

siswa dengan posisi setengah lingkaran. Dalam posisi itu, siswa dan guru dapat 

secara lebih leluasa melakukan proses kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di 

kelas maupun di luar kelas. 

Pengamatan terhadap siswa di fokuskan pada kegiatan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran kosakata dengan menggunakan metode maternal 

reflektif. Pengamatan terhadap kinerja siswa diarahkan pada kegiatan guru dalam 

memancing inisiatif dari anak dengan menggunakan MMR. Pengamatan terhadap 

kinerja siswa juga diarahkan pada kegiatan guru dalam menjelaskan pelajaran, 

ungkapan anak, membetulkan ungkapan anak, melengkapi ungkapan/kata/kalimat, 

meningkatkan bahasa anak, memberi latihan dan umpan balik dan melakukan 

penilaian hasil belajar siswa. Sementara itu, pengamatan terhadap siswa 

difokuskan pada tingkat partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran, seperti 

keaktifan/kemampuan siswa dalam menceriterakan pengalaman/sesuatu yang 

dilihat, menanggapi pembicaraan teman/guru, keaktifan anak dalam menirukan 

ucapan, dan kemampuan melaksanakan tugas.  
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a. Instrumen observasi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran (tabel 2) 

No 
Nama 
Siswa 

Aspek yang di observasi 
Menceriterakan Menanggapi Menirukan Tugas 

Baik Cukup Krg Baik Cukup Krg Baik Cukup Krg Baik Cukup Krg 

1 AA             

2 ED             

3 FM             

4 FA             

5 WA              

6 AM              

7 RJ             

8 KR              

 

b. Instrumen observasi guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru (tabel 

3) 

No Aspek yang dinilai 
Pertemuan 

I II III 
Baik Ckp Krg Baik Ckp Krg Baik Ckp Krg 

1 Penguasaan kelas           
2 Memotivasi/ 

memprovokasi siswa 
menceriterakan 
pengalaman yang 
dilihat / dialami 

         

3 Memotivasi siswa 
mengomentari 
perkataan teman/guru 

         

4 Membahasakan 
ungkapan/ perkataan/ 
cerita siswa 

         

5 Melengkapi 
ungkapan/ perkataan/ 
cerita siswa  

         

6 Membetulkan ucapan 
siswa  

         

7 Melakukan penilaian           
8 Memberikan tindak 

lanjut 
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3. Kajian Dokumen 

Kajian juga dilakukan terhadap berbagai dokumen atau arsip yang ada, 

seperti kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan pembejalaran yang dibuat guru, 

buku atau materi pelajaran, dan hasil tes siswa,   

 

E. Validitas Data 

Suatu informasi yang akan dijadikan data penelitian perlu diperiksa 

validitasnya sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dapat 

dijadikan dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. 

   

F. Tehnik Analisis Data 

Peneliti membandingkan hasil sebelum penelitian dengan hasil pada 

akhir setiap siklus, misalnya membandingkan rata-rata nilai kemampuan kosakata 

pada kondisi sebelum tindakan, setelah siklus I, setelah siklus ke II, dan 

seterusnya. Teknik analisis mencakup kegiatan untuk mengungkapkan kelemahan 

dan kelebihan kinerja siswa dan guru dalam proses belajar mengajar berdasarkan 

kriteria normatif yang diturunkan dari kajian teoritis maupun ketentuan yang ada. 

Hasil analisis tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan tindakan 

untuk tahap berikutnya sesuai dengan siklus yang ada. Tehnik data menggunakan 

statistic non-parametrik rumus Wilcoxon Sign Ranik test. 

   

G. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah hasil tes kemampuan 

kosakata bahasa Indonesia sebelum tindakan, setelah siklus I, dan setelah siklus 

ke II pada siswa kelas persiapan B TKLB. B YAKUT. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam beberapa siklus. Siklus 

berakhir apabila telah memenuhi target yang telah ditentukan. Dalam setiap siklus 

terdiri dari : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
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Penelitian tindakan kelas dimulai dengan siklus pertama, guru akan 

mengetahui letak keberhasilan dan kegagalan atau hambatan yang dijumpai pada 

siklus pertama tersebut. Oleh karena itu, guru merumuskan kembali rancangan 

tindakan untuk siklus kedua. Kegiatan pada siklus kedua ini dapat berupa kegiatan 

yang dilakukan pada siklus pertama, tetapi sudah dilakukan perbaikan-perbaikan 

atau tambahan tambahan berdasarkan hambatan atau kegagalan yang dijumpai 

pada siklus pertama.  

Jika dalam dua siklus guru merasa sudah tercapai indikator kinerja yang 

telah dirumuskan sebelumnya, maka dilakukan penyimpulan. Namun, jika 

permasalahan yang diteliti masih ada yang belum terselesaikan, maka dilanjutkan 

ke siklus berikutnya dengan tahapan sebagaimana yang telah ditentukan pada 

siklus kedua.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Pelaksanaan Penelitian  

 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan hasil pra tindakan untuk 

mengetahui keadaan yang dilaksanakan sebelum peneliti melakukan proses 

penelitian. Observasi ini dilaksanakan pada hari,  Sabtu, tanggal 2 Mei 2009  

untuk melihat proses pembelajaran kosakata bahasa Indonesia pada kelas PB 

TKLB YAKUT Purwokerto. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bersama antara peneliti 

bersama guru kolaborasi selama proses pembelajaran menunjukkan keadaan 

sebagai berikut :  

1. Siswa terlihat kurang berminat dan kurang termotivasi untuk mengkuti 

pelajaran.  

Berdasarkan kegiatan pengamatan di kelas, yang dilakukan peneliti 

terhadap siswa, terungkap bahwa siswa kurang berminat dan antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Hal ini terindikasi dari sikap siswa dan raut 

muka masam, perhatian siswa tidak terfokus dalam belajar. Beberapa siswa 

nampak berbicara dengan teman, dan sebagian siswa nampak saling melempar 

kertas serta ada salah satu siswa kelas D SDLB YAKUT yang suka berjalan-

jalan dan membuka pintu kelas P2 TKLB. B yang tertutup dengan berlari. 

Kejadian ini mengganggu perhatian dan konsetrasi anak. 

 

2. Guru kesulitan membangkitkan minat siswa  

Selama proses pembelajaran dilaksanakan, siswa menunjukkan sikap 

kurang berminat dan antusias. Hanya sesekali guru terlihat memperingatkan 

atau menegur siswa yang perhatiannya tidak terfokus pada proses 

pembelajaran. Selain itu, posisi guru dalam kegiatan mengajar berlangsung 

lebih banyak ceramah tentang kendaraan dengan memperlihatkan alat peraga 

berupa gambar tentang pekerjaan tanpa mencoba melakukan pendekatan dan 
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mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif didalam kegiatan pembelajaran. 

Anak hanya disuruh melihat guru dan gambar tentang kendaraan serta 

menirukan ucapan-ucapan guru kemudian menulis apa yang diucapkan guru, 

sehingga anak merasa bosan.  

 

3. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dan tampak takut untuk 

mengungkapkan pendapat 

Selama proses pembelajaran siswa kelihatan kurang berpartisipasi aktif 

ketika guru mengajukan pertanyaan, meminta pendapat tentang pelajaran yang 

telah mereka simak,  sebagian siswa tampak bingung, kesulitan dan takut 

untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Terbukti dengan hasil tes yang 

menunjukkan hanya sebagian kecil, kurang lebih 25% siswa yang memperoleh 

nilai sama atau di atas 60, dengan nilai rata-rata 5,0. 

Tabel. 1 Nilai Tes Pembelajaran Kemampuan Kosakata Siswa Kelas P2 

TKLB. B YAKUT Hasil Observasi 

No Nama Skor Keterangan  

1 AA 3 Jumlah            : 400 

Rata-rata         : 5,0 

Nilai terendah : 3 

Nilai tertinggi : 8 

2 ED 4 

3 FM 6 

4 FA 5 

5 WA  5 

6 AM  8 

7 RJ 4 

8 KR 5 

Nilai rata-rata 5,0  

 

4. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru terbatas 

Guru dalam mengerjakan materi pembelajaran kosakata dengan 

metode berceramah, demonstrasi (hanya menunjukkan gambar) dan resitasi. 
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Sehingga kurang menarik siswa, membosankan dan monoton. Sehingga perlu 

dicari metode alternatif lain untuk menarik minat siswa. 

Berdasarkan hasil observasi, dicapailah kesepakatan bahwa penelitian 

mengenai meningkatkan kemampuan kosakata dengan menggunakan metode 

maternal reflektif sebagai solusi permasalahan yang dihadapi guru perlu 

dilakukan dan dimulai pada hari, Senin 4 mei 2009.  

Proses penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing 

siklus terdiri atas empat tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, tindakan, 

evaluasi dan refleksi.  

1. Siklus Pertama  

a.  Perencanaan Tindakan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2009 

di ruang kelas PB. Peneliti dan guru sepakat bahwa pelaksanaan 

tindakan siklus I pertemuan I dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 

Mei 2009 selama 3 jam pelajaran (3 x 30 menit). 

Tahap perencanaan tindakan/pertemuan I meliputi kegiatan 

sebagai berikut : 

1) Peneliti bersama guru merancang skenario pembelajaran kosakata 

tentang kendaraan dengan metode maternal reflektif yakni dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a)  guru membawa gambar tentang kendaraan siswa 

memperhatikan 

b)  guru menanggapi cerita/perkataan siswa  

b)  guru melengkapi cerita siswa dan membetulkan perkataan 

siswa 

d)  guru menulis apa yang diceritakan siswa  

e)  guru menyuruh siswa membaca dengan bimbingan guru 

f) guru mengadakan tanya jawab mengenai kosakata 

g) guru melakukan evaluasi berupa tes tertulis dalam bentuk 

obyektif 
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Tahap perencanaan tindakan I pertemuan II yaitu pada hari 

Rabu, 6 Mei 2009 meliputi kegiatan sebagai berikut :  

a)  guru menunjukkan gambar tentang kendaraan 

b)  siswa menanggapi gambar yang dilihat 

c) guru memberi motivasi siswa agar mau bercerita tentang 

gambar kendaraan 

d) guru menyuruh siswa mengulang secara bergantian cerita/ 

perkataan teman 

e) guru menulis materi yang telah dibahas, siswa membaca  

f) guru bersama siswa membaca kemudian siswa membaca secara 

bergantian 

g) guru mengadakan refleksi pembelajaran pada hari tersebut 

kemudian menyuruh siswa menirukan nama-nama kendaraan 

sesuai gambar  

Tahap perencanaan tindakan I pertemuan III yaitu pada hari 

Kamis, tanggal 7 Mei 2009 meliputi kegiatan sebagai berikut :  

a) guru menanyakan tugas membawa gambar orang sedang 

bekerja kepada siswa 

b) guru menanggapi pembicaraan siswa 

c) secara bergantian siswa menulis tentang benda/gambar yang 

dibawa dengan bimbingan guru 

d) guru mengadakan tanya jawab 

2) Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk 

materi kendaraan 

3) Peneliti dan guru mempersiapkan alat pelajaran untuk 

pembelajaran dengan metode maternal reflektif 

4) Peneliti dan guru menyusun instrumen penelitian, yakni berupa tes 

dan non tes. Instrumen tes dilihat dari hasil siswa mengerjakan 

soal. Instrumen non tes dinilai berdasarkan pedoman observasi 

yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati sikap siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 
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b.  Pelaksanan Tindakan 

Tindakan I pertemuan I dilaksanakan pada hari Senin, 4 Mei 

2009 selama 3 jam pelajaran (3 x 30 menit) di ruang kelas P1 SLB. B 

YAKUT Purwokerto. Dalam pelaksanaan tindakan I ini, guru 

bertindak sebagai pemimpin jalannya kegiatan belajar mengajar, 

sedangkan peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap 

proses pembelajaran. Peneliti sebagai partisipan pasif berada di 

belakang siswa baik posisi di dalam kelas maupun luar kelas untuk 

mengamati jalannya pembelajaran. Pembelajaran ditekankan pada 

peningkatan minat dan motivasi belajar siswa.  

Dari kegiatan tersebut diperoleh gambaran tentang jalannya 

proses belajar mengajar (KBM) kemampuan berbahasa dengan urutan 

sebagai berikut : Kegiatan belajar mengajar diawali dengan 

pendahuluan, guru bersama siswa mengucapkan selamat pagi 

kemudian guru mengucapkan salam (asslamu’alaikum dan siswa 

menjawab salam wa’alaikum salam). Guru melakukan presentasi 

dengan menanyakan ”siapa tidak masuk ?”. Setalah itu guru 

memberikan apersepsi dengan menggali pengalaman siswa di dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi kendaraan dan 

siswa memperhatikan. Guru menunjukkan gambar-gambar kendaraan 

dengan mengucapkan nama-nama pekerjaan, siswa memperhatikan. 

Siswa menirukan ucapan guru secara bersama kemudian satu persatu, 

guru membetulkan ucapan-ucapan siswa yang masih salah.  

Untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai nama-nama 

kendaraan, guru melakukan evaluasi berupa tes tertulis berbentuk 

isian. Setelah siswa selesai mengerjakan soal yang dibagikan guru dan 

mengumpulkannya, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Sisa waktu yang ada 

digunakan oleh guru untuk menutup kegiatan pembelajaran. 

Tindakan I pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu 

tanggal, 6 Mei 2009 selama 3 jam pelajaran (3 x 30 menit). Kegiatan 
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belajar mengajar diawali dengan pendahuluan, guru menyapa siswa 

dengan mengucapkan salam, siswa menjawab salam. Kemudian guru 

melakukan presensi. Setelah itu guru memberikan apersepsi serta 

menyegarkan kembali ingatan siswa seputar materi yang telah di bahas 

pada pertemuan yang lalu seperti Ž ini gambar apa ? Kemudian 

seluruh siswa secara bergantian menyebutkan nama-nama kendaraan 

yang di isyaratkan guru. Guru membetulkan jawaban siswa dengan 

mengucapkan kemudian menuliskan. Guru menunjukkan gambar 

kendaraan terhadap siswa, siswa mengucapkan dan menuliskan, guru 

membetulkan ucapan dan tulisan siswa secara bergantian. Sebelum 

pembelajaran pada hari itu ditutup, guru dan siswa mengadakan 

refleksi pembelajaran kosakata bahasa Indonesia tentang kendaraan.  

Tindakan 1 pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Kamis 

tanggal, 7 Mei 2009 selama 3 jam pelajaran (3 x 30 menit). Kegiatan 

belajar mengajar diawali dengan pendahuluan, guru menyapa siswa 

dengan mengucapkan salam, siswa menjawab salam. Kemudian guru 

memberikan apersepsi serta menyegarkan kembali ingatan siswa 

seputar materi yang dibahas. Guru menanyakan tugas yang harus 

dibawa siswa, kemudian guru membimbing siswa menyebutkan 

/menceriterakan kembali beberapa kalimat yang telah diucapkan. 

Sebelum pembelajaran pada hari itu ditutup, guru dan siswa 

mengadakan refleksi pembelajaran. 

  

c. Observasi 

Peneliti mengamati guru yang sedang mengajar di kelas 

persiapan I TKLB. B dengan materi pekerjaan di ruang kelas P2 

TKLB. B YAKUT Purwokerto. Pengamatan ini dilaksanakan pada hari 

Senin, 4 Mei 2009, Rabu, 6 Mei 2009 dan hari Kamis tanggal 7 Mei 

2009. Dalam kesempatan tersebut guru mengajarkan materi kosakata 

bahasa Indonesia dengan tema kendaraan dengan metode maternal 

reflektif. 
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Peneliti mengadakan observasi sebagai partisipasi pasif 

terhadap kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh guru. Peneliti 

mengambil posisi di belakang siswa agar bisa mengamati jalannya 

pembelajaran. Berdasarkan kegiatan tersebut, secara garis besar 

diperoleh gambaran tentang jalannya kegiatan belajar mengajar 

(KBM) kemampuan berbahasa sebagai berikut :  

1) Sebelum mengajar, guru membuat RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam 

mengajar. Rencana pembelajaran tersebut sesuai dengan silabus 

pembelajaran Bahasa Indonesia/kemampuan berbahasa yang 

terdapat pada kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut.  

2) Guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemampuan 

kosakata tentang kendaraan, dengan cara konseptual, artinya guru 

mengajar dengan arah dan tujuan yang jelas dan terencana. Pada 

awal pembelajaran guru memotivasi siswa mengemukakan apa 

yang diajarkan hari itu kepada siswa. Sebelum memberi materi, 

terlebih dahulu guru menggali pengalaman siswa mengenai 

kendaraan dengan menunjukkan gambar/tiruan terlebih dahulu 

untuk mengingat kosakata bahasa Indonesia tentang kendaraan. 

3) Siswa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran dan 

perhatiannya lebih terfokus pada pembelajaran kosakata tentang 

nama-nama kendaraan dengan metode maternal reflektif, meskipun 

ada beberapa siswa yang tampak kurang berminat dan termotivasi 

di dalam mengikuti proses pembelajaran.  

4) Setelah terjadi percakapan atau menceriterakan pengalaman yang 

dialami siswa, siswa diminta mengulang menirukan. 

5) Guru memotivasi beberapa siswa menceriterakan kembali kejadian 

yang baru saja diceriterakan dengan bimbingan guru. 

6) Guru menyuruh siswa menuliskan sesuatu kejadian yang 

diceriterakan meskipun sebagian besar masih belum benar, takut, 

dan malu untuk menulis di depan kelas. 
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7) Beberapa  kelemahan yang dimiliki oleh guru yang terlihat dalam 

kegiatan tindakan ini yaitu :  

a) guru kurang memotivasi siswa dalam menceriterakan 

pengalamannya dan siswa lebih banyak disuruh memperhatikan 

guru dengan menirukan mengucapkan nama-nama kendaraan  

b) guru kurang memberi kesempatan kepada anak menanggapi 

pembicaraan. 

c) guru kurang maksimal dalam mengendalikan kelas, sehingga 

suasana belajar kurang kondusif. 

d) guru kurang menarik dalam melaksanakan langkah-langkah 

penyajian (membosankan).  

Kelemahan yang bersumber pada siswa ditemukan beberapa hal :  

a) siswa terlihat belum aktif dalam mengikuti pembelajaran masih 

terdapat beberapa siswa berbicara dengan teman dan saling 

melempar kertas. 

b) siswa masih kesulitan dalam menjawab pertanyaan guru serta 

dalam mengungkapkan pendapat. Begitu juga pada saat 

mengerjakan tes, hasil yang dicapai siswa masih kurang 

memuaskan. Selain itu mereka masih takut salah menuliskan 

kosakata dalam menceriterakan kejadian meskipun dengan 

kata/kalimat yang sederhana. Dari segi hasil hanya 5 siswa 

(62%) yang dapat menceriterakan apa yang dilihat/dialami, 

sedangkan sisanya masih perlu meningkatkan kemampuan 

menceriterakan apa yang dialami. 

8) Berdasarkan hasil observasi terhadap hasil pembelajaran terhadap 

siswa diperoleh gambaran tentang keaktifan siswa selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung sebagai berikut : 

a. Pada pertemuan pertama siswa menceriterakan pengalaman/ 

kejadian yang dialami sebanyak 2 siswa (25%) dengan nilai 

cukup, dan 6 siswa (75%) dengan nilai kurang, menanggapi 

pembicaraan sebanyak 4 siswa (50%) nilai cukup dan 4 siswa 
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(50%) nilai kurang, ke aktifan siswa menirukan ucapan 

teman/guru sebanyak 5 siswa (62,5%) nilai cukup dan 3 siswa 

(37,5%) nilai kurang, mengerjakan tugas sebanyak 2 siswa 

(12,5%) nilai baik dan 4 siswa (50%) nilai cukup dan 2 siswa 

(12,5%) nilai kurang. 

b. Pada pertemuan kedua siswa menceriterakan pengalaman/ 

kejadian yang dialami siswa sebanyak 4 siswa (50%) dengan 

nilai cukup dan 4 siswa (50%) nilai kurang, keaktifan siswa 

menanggapi pembicaraan sebanyak 5 siswa nilai cukup, 3 

siswa nilai kurang menirukan ucapan teman/guru sebanyak 2 

siswa (25%) nilai baik, 4 siswa (50%) dengan nilai cukup dan 2 

siswa (25%) nilai kurang, mengerjakan tugas sebanyak 1 siswa 

(12,5%) nilai baik dan 6 siswa nilai cukup dan 1 siswa (12,5%) 

nilai kurang. 

c. Pada pertemuan ketiga menceriterakan pengalaman/kejadian 

yang dialami siswa sebanyak 3 siswa (37,5%) nilai cukup 5 

siswa (62,5%) nilai kurang, keaktifan siswa menanggapi 

pembicaraan sebanyak 4 siswa (50%) nilai cukup dan 4 siswa 

(50%) nilai kurang, keaktifan siswa menirukan ucapan 

teman/guru sebanyak 2 siswa (25%) nilai baik dan 5 siswa 

(62,5%) nilai cukup 1 siswa (12,5%) mendapat nilai kurang, 

mengerjakan tugas sebanyak 2 siswa (25%) mendapat nilai 

baik 5 siswa (62,5%) mendapat nilai cukup dan 1 siswa 

(12,5%) dengan nilai kurang.  

Berdasarkan observasi pada siklus pertama maka dapat 

diperoleh gambaran bahwa siswa masih kurang berani dalam 

menceriterakan pengalaman, dan masih ada siswa yang masih 

kurang dalam menanggapi pembicaraan dan mengerjakan tugas 

sehingga penelitian perlu dilanjutkan pada siklus kedua untuk 

memberi motivasi kepada siswa khususnya yang masih kurang 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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Hasil Observasi Pembelajaran Siswa pada Siklus I 

Pertemuan 1 

No 
Urut Nama Siswa  

Menceritakan Menanggapi Menirukan Tugas 
B C K B C K B C K B C K 

1 AA   ü   ü   ü   ü 
2 ED   ü   ü   ü  ü  
3 FM  ü    ü  ü   ü  
4 FA   ü  ü   ü   ü  
5 WA   ü  ü   ü   ü  
6 AM   ü  ü   ü  ü   
7 RJ   ü   ü   ü   ü 
8 KR  ü   ü   ü   ü  
 % - 25 75 - 50 50 - 62,5 37,5 12,5 75 12,5 

 
Pertemuan 2 

No 
Urut Nama Siswa  

Menceritakan Menanggapi Menirukan Tugas 
B C K B C K B C K B C K 

1 AA   ü   ü  ü    ü 
2 ED  ü    ü   ü  ü  
3 FM  ü   ü  ü    ü  
4 FA   ü  ü   ü   ü  
5 WA   ü  ü   ü   ü  
6 AM  ü   ü   ü  ü   
7 RJ   ü   ü   ü  ü  
8 KR  ü   ü  ü    ü  
 % - 50 50 - 62,5 37,5 25 50 25 12,5 75 12,5 

 
Pertemuan 3 

No 
Urut Nama Siswa  

Menceritakan Menanggapi Menirukan Tugas 
B C K B C K B C K B C K 

1 AA   ü   ü   ü   ü 
2 ED  ü    ü  ü   ü  
3 FM   ü   ü ü   ü   
4 FA  ü   ü   ü   ü  
5 WA  ü   ü   ü   ü  
6 AM  ü   ü   ü  ü   
7 RJ   ü   ü   ü  ü  
8 KR  ü   ü  ü    ü  
 % - 62,5 37,5 - 50 50 25 50 25 25 67,5 12,5 

 
Keterangan : 

B : Baik 
C : Cukup 
K : Kurang  
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Tabel. 2  Nilai tes akhir pembelajaran kosakata bahasa Indonesia kelas 

Persiapan B TKLB/B YAKUT Purwokerto pada siklus I  

No Nama Skor Keterangan  

1 AA 40 Jumlah            : 490 

Rata-rata         : 60 

Nilai terendah : 40 

Nilai tertinggi : 80 

2 ED 60 

3 FM 70 

4 FA 50 

5 WA  60 

6 AM  90 

7 RJ 50 

8 KR 70 

Nilai rata-rata 6.0  

Keterangan : Batas ketuntasan belajar : 6.0 (skala 100) atau 6.0 skala 10 

 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut guru melakukan refleksi 

sebagai berikut :  

1) Posisi guru tidak hanya didepan kelas ketika proses pembelajaran 

berlangsung, guru harus mengajak anak melihat langsung materi 

yang akan diberikan dengan mengajak anak belajar diluar kelas 

sehingga anak akan berusaha menceriterakan, mengungkapkan 

sesuatu yang menarik yang dilihat anak. Sehingga anak ikut 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  

2) Guru berusaha membahasakan ungkapan/cerita anak dan 

melengkapi ungkapan anak. 

3) Guru mendorong siswa agar sukarela, tertarik mengungkapkan 

sesuatu yang dilihat, menjawab pertanyaan, meresitasi cerita 

dengan baik dan lancar, sebaliknya guru memberikan reward 

kepada siswa berupa pujian seperti : bagus, bisa berupa 

perlengkapan alat tulis. 
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2. Siklus Kedua 

a. Perencanaan Tindakan  

Perencanaan kegiatan pembelajaran pada sikluis keduia 

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2009 di ruang kelas P, 

TKLB YAKUT Purwokerto. Peneliti dan guru sepakat bahwa pelaksanaan 

siklus II dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan, pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2009 selama 3 jam 

pelajaran (3 x 30 menit), pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 

tanggal 20 Mei 2009, dan pertemuan ke tiga pada hari Sabtu, tanggal 23 

Mei 2009 selama 3 jam pelajaran (3 x 30 menit). Kemudian peneliti dan 

guru merencanakan tindakan yang akan dilakukan dalam proses penelitian 

selanjutnya. Rancangan kegiatan dalam siklus II meliputi pembuatan 

rencana pelaksanaan pembelajaran, dengan metode maternal reflektif yang 

sedikit berbeda dengan siklus sebelumnya. Peneliti dan guru 

mendiskusikan kelebihan dan kekurangan selama berlangsungnya proses 

pembelajaran pada siklus I.  

Untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terjadi pada siklus I, 

akhirnya disepakati hal-hal yang dilakukan oleh guru dalam 

menyampaikan materi pada siswa. Hal-hal tersebut yakni guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan mangajak anak belajar di luar kelas 

melihat langsung benda yang akan dipelajari. Guru memotivasi anak untuk 

bercerita dan memberi teguran atau peringatan secara halus kepada siswa 

yang perhatiannya tidak terfokus pada proses pembelajaran.  

Untuk mengatasi kekurangan dari sisi siswa, terutama keengganan 

siswa untuk memberi resfons atas stimulasi dari guru, disepakati adanya 

rewards hadiah kepada anak yang aktif selama proses pembelajaran 

berlangsung. Rewards yang direncanakan berupa pujian seperti; bagus, 

gaus sekali, pemberian alat tulis. Hal ini dilakukan untuk memotivasi 

siswa agar lebih giat dalam mengikuti kegiatan belajar. Sehingga terjadi 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa serta pembelajaran tidak 

berlangsung satu arah, melainkan dua arah. Peneliti dan guru kemudian 
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menyusun rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 

Berdasarkan pertimbangan bersama, peneliti dan guru memilih tema 

kendaraan dengan awal kegiatan pembelajaran di luar kelas.  

Tahap perencanaan tindakan II meliputi kegiatan sebagai berikut : 

1. Peneliti bersama guru merancang skenario pembelajaran untuk 

pertemuan pertama yaitu pada hari Selasa, 19 Mei 2009 dengan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

a) guru mengajak anak keluar kelas dengan berjalan-jalan disekitar 

sekolah. Guru memotivasi untuk mau mengatakan benda yang 

dilihat dan menarik bagi anak.  

b) setalah anak mau bercerita guru membahasakan cerita anak dan 

melengkapi. 

c) guru bersama siswa mengucapkan cerita  

d) guru bersama siswa masuk kelas membicarakan tentang cerita yang 

baru didapat pada saat diluar kelas 

e) dengan bimbingan guru, siswa menulis cerita yang baru 

dibicarakan  

f) guru dan siswa membaca bersama-sama 

g) guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan. 

Tahap perencanaan tindakan II pertemuan II yaitu pada hari 

Rabu, 20 Mei 2009 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  

a) guru dan siswa melaksanakan senam 

b) guru membawa gambar orang naik kendaraan dengan mengajak 

anak berjalan-jalan di sekitar sekolah 

c) guru menanggap melengkapi dan membetulkan ucapan siswa 

d) guru bersama siswa masuk kelas membahas/mengulang materi 

e) guru selalu memberi reward berupa pujian pada setiap siswa yang 

berani mengungkapkan pengalaman/kejadian yang dialami, 

menanggapi pembicaraan, menirukan ucapan dan melaksanakan 

tugas. 
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f) Guru mengadakan refleksi pembelajaran pada hari tersebut 

Tahap perencanaan tindakan II pertemuan III yaitu pada hari 

Sabtu, 23 Mei 2009 meliputi kegiatan sebagai berikut : 

a) guru memberi salam kemudian siswa  

b) guru dan siswa bersama-sama melaksanakan senam  

c) guru mengajak siswa kelingkungan sekolah (garasi, halaman, 

jalan) 

d) guru memancing siswa agar berkata sehingga terjadi percakapan 

antara siswa dan guru, siswa dan siswa 

e) guru memberi rewards kepada siswa yang berkata 

f) guru menanggapi perkataan, melengkapi, dan membetulkan 

perkataan siswa 

g) guru membimbing siswa mengulang cerita/perkataan  

h) guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran   

2. Guru menyusun rencana pelaksanaan pembalajaran (RPP) 

3. Guru merencanakan tujuan, tempat belajar yang akan dilaksanakan  

4. Peneliti dan guru menyusun instrumen test yaitu berupa tes dan non 

tes. Instrumen dapat dilihat dalam lampiran. Instrumen tes dapat dilihat 

dari hasil pekerjaan. Instrumen non tes dinilai berdasarkan pedoman 

observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati sikap siswa 

selama pembelajaran berlangsung.  

   

b. Pelaksanaan Tindakan II 

Pelaksanaan tindakan II pertemuan pertama dilaksanakan pada hari 

Selasa, 19 Mei 2009 selama (3 x 30 menit) di ruang kelas P2 TKLB 

YAKUT Purwokerto. Dalam pelaksanaan tindakan II pertemuan pertama 

ini guru dan penulis sepakat memberi solusi untuk mengatasi kekurangan 

pada proses pembelajaran dalam siklus I, peneliti melakukan observasi 

terhadap pembelajaran dengan menempatkan diri selalu dibelakang siswa, 

baik didalam kelas maupun diluar kelas. 
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Adapun pelaksanaan tindakan II pertemuan I adalah sebagai 

berikut : kegiatan belajar mengajara diawali dengan senam, guru menyapa 

siswa dan melakukan presensi, kemudian guru mengajak siswa berjalan-

jalan disekitar sekolah. Guru memotivasi atau memprovokasi siswa 

sehingga anak berkata. Provokasi bisa dengan lawan katanya seperti ”tidak 

ada mobil” siswa akan menjawab ”itu mobil, banyak mobil dijalan”. Guru 

membahasakan kemudian membetulkan dan melengkapi perkataan/ 

ungkapan anak. 

Setelah selesai percakapan masing-masing siswa mengulang cerita, 

siswa yang lain menirukan. Guru memberi reward kepada siswa yang 

aktif. Guru kemudian memberi reward kepada siswa yang aktif. Guru 

kemudian memberi pertanyaan secara tertulis dalam bentuk lisan. Setelah 

selesai dan mengumpulkan hasil pekerjaannya, siswa dan guru membaca 

percakapan. Guru menyuruh siswa secara sukarela membaca kemudian 

guru memberi reward kepada siswa yang aktif/siswa yang melaksanakan, 

guru dan siswa mengadakan refleksi pembelajaran. 

Tindakan II pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Mei 

2009 selama tiga jam pelajaran (3 x 30 menit) dalam kegiatan 

pembelajaran ini guru menggunakan metode maternal reflektif kelas. 

Kegiatan belajar diawali dengan berbaris, senam, kemudian berjalan-jalan 

di sekitar sekolah. Pada saat berjalan-jalan guru memprovokasi 

/memotivasi siswa untuk bercerita/berkata. Guru membahasakan bahasa 

anak, membetulkan ucapan anak, melengkapi perkataan anak. Secara 

bergantian siswa menirukan dan menuliskan perkataan teman/guru. 

Kemudian siswa dan guru mengulang percakapan. Setelah selesai guru 

mengadakan tanya jawab secara lisa siswa mengerjakan soal secara tertulis 

dan melakukan refleksi terhadap proses belajar yang telah dilakukan.  

Tindakan II pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 

Mei 2009, selama tiga jam pelajaran (3 x 30 menit). Pembelajaran 

kosakata dengan menggunakan metode maternal reflektif. Kegiatan belajar 

mengajar diawali berdoa, salam, presensi dan senam, kemudian guru 
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menunjukkan gambar orang naik kendaraan dengan berjalan-jalan di 

sekitar sekolah sehingga terjadi percakapan karena siswa melihat langsung 

di jalan banyak orang naik kendaraan. Guru memprovokasi tentang siswa 

pada saat berangkat sekolah naik kendaraan. Masing-masing siswa 

menceriterakannya guru menanggapi dengan membahasakan dan 

melengkapi. Siswa menirukan ucapan dengan bimbingan guru. 

Guru mengajak siswa masuk kelas, siswa yang aktif akan bercerita 

tentang percakapan yang baru dibicarakan. Guru memberi reward/pujian 

pada setiap anak yang aktif. Guru menyuruh siswa menulis yang telah 

diucapkan dengan bimbingan guru. Guru dan siswa membaca bersama-

sama dan kemudian satu persatu diteruskan mengerjakan lembar kerja. 

Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari itu, guru dan siswa 

melakukan refleksi terhadap proses belajar mengajar.    

 

c. Observasi 

Selama pelaksanaan tindakan II pada hari Selasa, 19 Mei 2009 

selama 3 jam pelajaran (3 x 30 menit), Rabu, 20 Mei 2009 selama 3 jam 

pelajaran dan hari Sabtu, 23 Mei 2009 selama 3 jam pelajaran (3 x 30 

menit), peneliti mengamati jalannya proses pembelajaran dengan menjadi 

persisipan pasif yang selalu berada dibelakang siswa, baik pembelajaran di 

dalam kelas maupun di luar kelas. Dari kegiatan tersebut, peneliti mencatat 

bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik, terbukti guru sudah 

terampil memimpin jalannya proses belajar mengajar secara jelas. 

Sedangkan siswa terlihat tertib, antusias dan senang dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. 

Pada pertemuan pertama siswa mengikuti pembelajaran kosakata 

dengan metode maternal reflektif tampak lebih antusias. Hanya sebagian 

kecil siswa yang tidak mau mengungkapkan/menceriterakan 

pengalaman/sesuatu yang dilihat atau dialami siswa. Namun ketika guru 

menyuruh siswa yang aktif mengulang cerita, tiba-tiba anak yang masih 

pasif ikut bercerita, guru memberi reward kepada anak tersebut. 
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Pada pertemuan kedua hampir semua siswa mengikuti 

pembelajaran dengan baik, hanya masih ada satu siswa yang masih pasif. 

Guru memprovokasi sehingga anak mau berkata dan guru memberi reward 

agar anak lebih semangat, senang mengikuti pembelajaran.  

Pada pertemuan selanjutnya, masing-masing siswa berusaha 

bercerita dengan senang tentang sesuatu yang dilihat/yang dialami siswa. 

Siswa tampak lebih terampil bercerita tanpa merasa malu dan takut. 

Dalam mengukur kemampuan siswa meningkatkan kosakata 

behasa Indonesia guru memberikan tes tertulis dalam bentuk isian. Siswa 

terlihat tenang dan tidak gaduh ketika mengerjakan soal. Setelah seluruh 

siswa selesai mengumpulkan hasil pekerjaan yang ditugaskan guru. 

Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 

merefleksi hasil pembelajaran. Setelah selesai proses kegiatan belajar 

mengajar, guru memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

mengucapkan terimakasih kepada siswa yang telah bersedia membantu 

dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses belajar mengajar 

dapat dinyatakan bahwa :  

a. Siswa yang menunjukkan minat dan motivasinya dalam mengikuti 

proses pembelajaran pada siklus kedua antara lain : 

1) Pada pertemuan pertama siswa menceriterakan pengalaman/ 

kejadian yang dialami sebanyak 5 siswa mendapat kriteria cukup, 3 

siswa mendapat nilai kurang, menanggapi pembicaraan 1 siswa 

dengan nilai kurang 5 siswa nilai cukup dan 2 siswa nilai baik, 

menirukan ucapan teman/guru, 3 siswa nilai cukup dan 5 siswa 

nilai baik, mengerjakan tugas 1 siswa nilai kurang, 5 siswa nilai 

cukup dan 2 siswa nilai baik.  

2) Pada pertemuan kedua siswa menceriteraka pengalaman/kejadian 

yang dialami sebanyak 1 siswa mendapat nilai kurang, 5 siswa 

nilai cukup dan 2 siswa nilai baik, menanggapi pembicaraan1 

siswa nilai kurang, 5 siswa nilai cukup, 2 siswa nilai baik 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 
 
 
 
 51

menirukan ucapan teman/guru 6 siswa mendapat nilai cukup, 2 

siswa nilai baik, mengerjakan tugas 1 siswa mendapat nilai kurang, 

5 siswa dengan nilai cukup, 2 siswa dengan nilai baik. 

3) Pertemuan ketiga siswa menceriterakan pengalaman/kejadian yang 

dialami sebanyak 5 siswa dengan nilai cukup, 3 siswa dengan nilai 

baik, siswa menanggapi pembicaraan 3 siswa baik, 5 siswa cukup, 

1 siswa kurang menirukan ucapan teman/guru 5 siswa dengan nilai 

cukup, 3 siswa nilai baik mengerjakan tugas, 4 siswa baik, 5 siswa 

nilai cukup.  

 

Hasil Observasi Pembelajaran Siswa pada Siklus I 

Pertemuan 1 

No 
Urut Nama Siswa  

Menceritakan Menanggapi Menirukan Tugas 
B C K B C K B C K B C K 

1 AA   ü   ü  ü    ü 
2 ED  ü   ü   ü   ü  
3 FM  ü  ü   ü   ü   
4 FA  ü   ü   ü   ü  
5 WA  ü  ü    ü   ü  
6 AM  ü   ü  ü   ü   
7 RJ   ü  ü   ü   ü  
8 KR   ü  ü  ü    ü  
 % - 62,5 37,5 25 62,5 12,5 37,5 62,5 - 25 62,5 12,5 

 
Pertemuan 2 

No 
Urut Nama Siswa  

Menceritakan Menanggapi Menirukan Tugas 
B C K B C K B C K B C K 

1 AA   ü   ü  ü    ü 
2 ED  ü   ü  ü    ü  
3 FM ü   ü   ü   ü   
4 FA  ü   ü  ü    ü  
5 WA ü   ü   ü    ü  
6 AM  ü   ü  ü   ü   
7 RJ  ü   ü   ü   ü  
8 KR  ü   ü  ü    ü  
 %             

 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 
 
 
 
 52

Pertemuan 3 

No 
Urut Nama Siswa  

Menceritakan Menanggapi Menirukan Tugas 
B C K B C K B C K B C K 

1 AA  ü   ü   ü   ü  
2 ED  ü   ü  ü    ü  
3 FM ü   ü    ü  ü   
4 FA  ü   ü   ü   ü  
5 WA ü   ü    ü  ü   
6 AM ü   ü   ü   ü   
7 RJ  ü    ü  ü   ü  
8 KR  ü   ü  ü   ü   
 %             

 
Keterangan : 

B : Baik 
C : Cukup 
K : Kurang  

 

Tabel. 3 Skor test akhir pembelajaran kosakata bahasa Indonesia kelas 

persiapan B. TKLB. B YAKUT Purwokerto pada siklus I. 

No Nama Skor Keterangan  

1 AA 50 Jumlah            : 550 

Rata-rata         : 6.9 

Nilai terendah : 50 

Nilai tertinggi : 80 

2 ED 70 

3 FM 80 

4 FA 60 

5 WA  70 

6 AM  90 

7 RJ 60 

8 KR 80 

Nilai rata-rata 6.9  

Keterangan : Batas ketuntasan belajar : 6.0 (skala 100) atau 6.0 skala 10 

 

d. Refleksi 

Secara umum semua kelemahan yang ada dalam proses 
pembelajaran kosakata bahasa Indonesia dengan metode materal reflektif 
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pada siklus II ini telah diatasi dengan baik. Guru telah berhasil 
membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan 
belajar mengajar dengan baik. Perhatian siswa lebih terfokus terhadap 
proses pembelajaran. Guru telah mampu memancing/memprovokasi 
respon siswa terhadap stimulus yang diberikan dan mampu mengelola 
kelas dengan baik selama proses belajar mengajar tanpa membuat siswa 
bosan atau direndahan, sebagian besar siswa mampu menceriterakan 
pengalaman/sesuatu yang dilihatnya menanggapi perkataan teman/guru, 
menirukan perkataan teman/guru serta melaksanakan tugas dengan baik, 
sehingga metode maternal reflektif terbukti dapat meningkatkan kosakata 
bahasa Indonesia. Metode maternal reflektif yang digunakan pada siklus 
III sudah sesuai dengan minat siswa, simpulan ini diambil dari hasil 
perbandingan antar hasil observasi siklus I, dan siklus II. Setelah 
pelaksanaan pembelajaran kosakata dengan metode maternal reflektif, 
kemampuan siswa semakin meningkat. 

 
B. Hasil Penelitian 

 
1. Hasil Analisis Deskriptif 

Data  hasil test prestasi belajar belajar kosakata bahasa Indonesia siswa kelas 
persiapan B TKLB. B YAKUT pada pre test, post test 1 dan post test 2 adalah  
sebagai berikut : 
 
Tabel 4.  Data nilai pre test, post test 1 dan post test 2 prestasi belajar 

kosakata bahasa Indonesia siswa kelas persiapan B TKLB. B 
YAKUT 

No 
Urut 

Nama Siswa Nilai sebelum 
tindakan 

Nilai siklus I Nilai siklus II 

1 AA 30 40 50 

2 ED 40 60 70 

3 FM 60 70 80 

4 FA 50 50 60 

5 WA 50 60 70 

6 AM 80 90 90 

7 RJ 40 50 60 

8 KR 50 70 80 

 JUMLAH  400 500 550 
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a.  Pre test 

Data hasil pre test prestasi belajar kosakata bahasa Indonesia siswa 

kelas persiapan B TKLB. B YAKUT dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.  Statistik deskriptif data nilai pre test prestasi belajar kosakata 

bahasa Indonesia siswa kelas persiapan B TKLB. B YAKUT 

Descriptive Statistics

8 30.00 80.00 50.0000 15.1186

8

Pre Test

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

 

Hasil analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

prestasi belajar kosakata bahasa Indonesia siswa kelas persiapan B TKLB. 

B YAKUT pada pre test adalah sebesar 50, nilai tertinggi adalah 80 dan 

nilai terendah 30 dengan standar deviasi 15,1186.  

 
b.  Siklus I 

Data hasil post test prestasi belajar kosakata bahasa Indonesia 

siswa kelas persiapan B TKLB. B YAKUT pada siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 5.  Statistik deskriptif data nilai Post Test I prestasi belajar kosakata 
bahasa Indonesia siswa kelas persiapan B TKLB. B YAKUT 

Descriptive Statistics

8 40.00 90.00 62.5000 14.8805

8

Post Test 1

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

 
Hasil analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

prestasi belajar kosakata bahasa Indonesia siswa kelas persiapan B TKLB. 

B YAKUT pada siklus I adalah sebesar 62,5, nilai tertinggi adalah 90 dan 

nilai terendah 40 dengan standar deviasi 14,8805.  
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c.  Siklus II 

Data hasil post test prestasi belajar kosakata bahasa Indonesia 

siswa kelas persiapan B TKLB. B YAKUT pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 6.  Statistik deskriptif data nilai Post Test II prestasi belajar kosakata 

bahasa Indonesia siswa kelas persiapan B TKLB. B YAKUT 

Descriptive Statistics

8 50.00 90.00 70.0000 13.0931

8

Post Test 2

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

 

Hasil analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

prestasi belajar kosakata bahasa Indonesia siswa kelas persiapan B TKLB. 

B YAKUT pada siklus II adalah sebesar 70, nilai tertinggi adalah 90 dan 

nilai terendah 50 dengan standar deviasi 13,0931.  

Berdasarkan hasil nilai rata-rata nilai pre test, post test I dan post test II 

terlihat adanya peningkatan nilai yang ditunjukan pada tabel 7 berikut ini. 

 
Tabel 7.  Peningkatan nilai prestasi belajar kosakata bahasa Indonesia siswa 

kelas persiapan B TKLB. B YAKUT 
 
 Rata-rata Nilai Peningkatan Persentase  

Pre test 

Post test I 

Post test II 

50 

62,5 

70 

 

12,5 

7,5 

 

25% 

12% 

 

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata 

nilai prestasi belajar kosakata bahasa Indonesia siswa kelas persiapan B 

TKLB. B YAKUT pada post test siklus I yaitu sebesar 25%. Sedangkan 

kenaikan rata-rata nilai dari post test siklus I ke siklus II adalah sebesar 12%.  
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2. Hasil Analisis Non parametric Wilcoxon 

Setelah data berhasil dikumpulkan sebagaimana disajikan di atas, 

selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan statistik non 

parametric dengan uji Wilcoxon. 

1. Hasil analisis Wilcoxon nilai pre test dengan nilai post test siklus I 

Tabel 8. Hasil analisis Wilcoxon nilai pre test dengan nilai post test            

siklus I 

Ranks

8a 4.50 36.00

0b .00 .00

0c

8

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Pre-test - Siklus-1
N Mean Rank Sum of Ranks

Pre-test < Siklus-1a. 

Pre-test > Siklus-1b. 

Siklus-1 = Pre-testc. 
 

Test Statisticsb

-2.640a

.008

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Pre-test -
Siklus-1

Based on positive ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
 

Berdasarkan hasil analisis Wilcoxon pada tabel di atas diketahui 

bahwa dari 8 siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini semuanya 

mengalami peningkatan nilai (a. Pre-test < Siklus I). Dari hasil uji 

diperoleh nilai Z sebesar -2,640 dengan nilai probabilitas sebesar 0,08% < 

5%. Dengan demikian metode pembelajaran maternal reflektif dapat 

meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Indonesia pada siswa kelas B 

TKLB-B YAKUT Purwokerto. 

2. Hasil analisis Wilcoxon nilai post test siklus I dengan nilai post test             

siklus II 
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Tabel 8. Hasil analisis Wilcoxon nilai post test siklus I dengan nilai post 
test siklus II 

Ranks

0a .00 .00

6b 3.50 21.00

2c

8

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Siklus-2 - Siklus-1
N Mean Rank Sum of Ranks

Siklus-2 < Siklus-1a. 

Siklus-2 > Siklus-1b. 

Siklus-1 = Siklus-2c. 
 

Test Statisticsb

-2.449a

.014

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Siklus-2 -
Siklus-1

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
 

 

Berdasarkan hasil analisis Wilcoxon pada tabel di atas diketahui 

bahwa dari 8 siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 

anak mengalami peningkatan nilai (b. Siklus 2 >  Siklus I) dan 2 orang 

tidak mengalami peningkatan (c. Siklus 1 =  Siklus 2). Dari hasil uji 

diperoleh nilai Z sebesar -2,449 dengan nilai probabilitas sebesar 1,4 % < 

5%. Dengan demikian metode pembelajaran maternal reflektif dapat 

meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Indonesia pada siswa kelas B 

TKLB-B YAKUT Purwokerto. 

 

 

C. Pembahasan  

 

Dari hasil analisis Wilcoxon diketahui bahwa metode pembelajaran maternal 

reflektif efektif dalam meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Indonesia pada 

siswa kelas B TKLB-B YAKUT Purwokerto. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
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perbedaan rata-rata nilai pre-test dengan post test siklus I dengan nilai Z sebesar -

2,640 dengan nilai probabilitas sebesar 0,08% < 5%. Demikian juga untuk 

peningkatan kemampuan kosakata bahasa Indonesia dari siklus I ke siklu II 

diperoleh  Z sebesar -2,449 dengan nilai probabilitas sebesar 1,4 % < 5%. Dengan 

demikian metode pembelajaran maternal reflektif mampu meningkatkan 

kemampuan kosakata bahasa Indonesia pada siswa kelas B TKLB-B YAKUT 

Purwokerto. 

Penggunaan metode pembelajaran maternal reflektif  memiliki dampak 

positif dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang 

berlangsung secara konvensional dimana guru bertindak sebagai penceramah yang 

memberikan materi, berubah menjadi suatu kegiatan dua arah. Guru memberikan 

stimulus dan siswa merespon stimulus tersebut, siswa yang tadinya tidak aktif 

dalam kegiatan pembelajaran menjadi aktif, siswa berani menceritakan 

pengalaman/kejadian yang dialami, aktif menanggapi pembicaraan dan menirukan 

ucapan guru. 

Dilihat dari segi keaktifan siswa telah terjadi perubahan posotif terhadap 

sikap siswa dalam mengikuti pelajaran. Siswa mau aktif dan berperan dalam 

proses belajar mengajar. Selain itu siswa mampu dalam menguasai kosakata 

dengan menggunakan metode maternal reflektif. Peningkatan kemampuan 

kosakata bahasa Indonesia dilihat dari peningkatan rata-rata nilai prestasi hasil test 

pada pre test sebesar 50, meningkat pada post test siklus I menjadi rata-rata 62,5, 

dan pada siklus II menjadi 70. Peningkatan nilai prestasi pemahaman kosakata 

bahasa Indonesia tersebut menunjukkan efektifitas penggunakan metode maternal 

reflektif dalam meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Indonesia. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. SIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa :  

Pembelajaran kosakata bahasa Indonesia dengan menggunakan metode maternal 

reflektif dapat meningkatkan prestasi belajar anak kelas B TKLB-B YAKUT 

Purwokerto. 

 

B. SARAN 

 

Berkaitan dengan simpulan diatas maka peneliti mengajukan saran-

saran sebagai berikut :  

1. Bagi siswa  

Siswa disarankan untuk mengikuti pembelajaran secara aktif, mereka 

harus bisa menambah wawasannya untuk mendalami materi yang sedang 

dipelajari. 

2. Bagi guru 

a. pada dasarnya tugas guru adalah mengajar, namun dalam mengajar guru 

hendaknya melakukan suatu perencanaan dan evaluasi terhadap segala 

tindakan yang akan ditempuh. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar 

dalam pelaksanaannya, guru yang bersangkutan dapat memperkecil 

bahkan menghilangkan kemungkinan munculnya berbagai kelemahan 

dalam proses pembelajaran yang terjadi. Selain itu, guru harus mampu 

memilih metode yang sesuai untuk menyampaikan materi agar dapat 

menarik minat siswa. 

b. Guru hendaknya terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam mengembangkan materi serta dalam pengelolaan kelas, sehingga 

kualitas pembelajaran yang dilakukannya dapat terus meningkat seiring 

dengan peningkatan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu guru 
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hendaknya membuka diri untuk menerima berbagai saran dan kritik agar 

dapat memperbaiki kualitas dirinya. 

3. Bagi peneliti lain dan pembaca 

Pembaca dan peneliti lainnya diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian lanjutan mengenai metode maternal reflektif untuk diterapkan pada 

aspek ketrampilan berbahasa lainnya yaitu ketrampilan berbicara, membaca 

dan menulis. 
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