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PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah proses pembentukan diri manusia secara menyeluruh, bukan 

hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan tetapi mengupayakan bagaimana 

agar menjadi manusia yang bermoral baik, mandiri, tanggung jawab serta 

mampu menghadapi kehidupan dengan tetap bijaksana. Pendidikan merupakan 

bidang yang sangat penting bagi manusia,karena dengan pendidikan mampu 

mengembangkan potensi yang ada didalam diri manusia. 

Proses pembelajaran tidak bisa dipisahkan dari enam aspek perkembangan 

yaitu, moral dan nilai agama, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan 

seni yang merupakan aspek perkembangandan pertumbuhan anak usia 

dini.Peran guru danorang tua sangat penting dalam memberikan stimulasi 

untuk anak khususnya guru taman kanak-kanak karena anak mulai bisa 

mengembangkan salah satu aspek perkembangan. 

Pembelajaran bahasasaling berkaitan dengan keterampilan berbahasa lain 

seperti keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, dan keterampilan 

membaca.Bromley (dalam Dhenie, 2009:1.11) menyatakan bahwa,“Bahasa 

sebagai sistem simbol yang teratur untuk mentransfer berbagai ide maupun 

informasi yang terdiri dari simbol-simbol visual maupun verbal. Simbol-simbol 

visual tersebut dapat dilihat, ditulis, dan dibaca sedangkan simbol-simbol 

verbal dapat diucapkan dan didengar. Anak dapat memanipulasi simbol-simbol 

tersebut dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan berpikirnya”. 

Penerapan pemberian reward dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa 

diharapan dapat meningkatkan bahasa pada anak usia dini khusus nya 

keterampilan berbicara guru harus bisa menciptakan suasana dan kreativitas 

untuk mengembangkan kemampuan anak salah satudengan memberikan hadiah 

(reward) adalah suatu alat (tindakan) menyenangkan yang diberikan terhadap 

perilaku seseorang dalam usaha perbaikan atau usaha menumbuhkan motivasi 

agar anak didik lebih baik dalam mencapai hasil maksimal dalam proses 
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belajar. Pemberian rewardditujukan untuk membangkitkan minat anak untuk 

mempelajari atau mengerjakan sesuatu dan melakukan kegiatan belajar dengan 

sungguh-sungguh baik di dalam kelas ataupun diluar kelas. 

Putri dan Christiana (dalamListyawatydkk, 2013:02), menyatakan 

bahwa,“Hasil penelitian terdapat dua bentuk reward di sekolah, yaitu reward 

verbal dan reward non verbal, reward verbal yang diberikan oleh guru berupa 

kata-kata bagus, anak hebat,  alhamdulillahdan pintar, sedangkan reward non 

verbal yang digunakan berupa stempel bintang, hadiah, dan stampel”. 

Menjabarkan bahwa reward terdiri atas beberapa komponen, di antaranya 

sebagai berikut: 

a. Reward verbal (pujian) 

1) Kata-kata: bagus, ya benar, tepat, bagus sekali, hebat, dan lain-lain. 

2)  Kalimat: hasil pekerjaanmu bagus sekali, saya senang dengan 

hasilpekerjaanmu. 

b. Reward non verbal 

1) Reward berupa mimik dan gerakan badan, antara lain 

senyuman,anggukan, acungan jempol, tepuk tangan, toss, pelukan dan 

ciuman, sertalain-lain. 

2) Reward dengan cara mendekati, guru mendekati siswa untuk 

menunjukkanperhatian. Caranya berdiri di samping siswa, berjalan 

menuju ke arahsiswa, atau duduk dekat dengan sekelompok siswa. 

3) Reward dengan cara sentuhan, menyatakan persetujuan dan 

penghargaandengan menepuk pundak, berjabat tangan. 

4) Reward berupa simbol atau benda, berupa sertifikat, piagam, 

kartu,peralatan sekolah, jajanan, baju baru, stiker, dan sebagainya. 

5) Kegiatan yang menyenangkan, yaitu memberikan kegiatan yang 

disenangianak, misalnya bermain musik, bermain bersama orangtua, 

berjalan-jalanke pantai, ke mall, dan lain-lain. 

6) Reward dengan memberikan penghormatan, misalnya anak 

ditampilkan didepan kelas atau di hadapan teman-temannya. 
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7) Reward dengan memberikan perhatian tidak penuh, diberikan kepada 

yang  sudah mau melakukan suatu perbuatan baik namun belum 

sempurna, misalnya, pekerjaanmu sudah baik, tetapi masih perlu 

disempurnakan reward tersebut misalnya diberikan kepada anak 

sudah mau mewarnai namun masih banyak yang keluar batas dan 

kurang rapi. 

Berdasarkan beberapa jenis reward tersebut, jenis reward yang dimaksud 

penulis dalam penelitian ini adalah reward yang berupa kata, kalimat, 

mimik dan gerakan badan, sentuhan, benda atau barang, kegiatan yang 

menyenangkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan di PAUD Lab Model 

UniversitasMuhammadiyah Pontianak terdapat delapan orang guru pada 

saat proses pembelajaran mereka menerapkan pemberian rewarduntuk 

anak karendapat meningkatkan proses pembelajaran yang menyenangkan 

bagi anak sehingga proses pembelajaran bisa berjalan sesuai rencana. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan anak-anak sangat tertarik 

dengan reward dan mau mendengarkan perintah guru namun reward yang 

sering diberikan adalah reward berupa bintang sehingga peneliti berpikir 

mengembangkan reward berdasarkan tema sehiungga membuat anak 

semakin antusias, guru bias mengembangkan keterampilan berbicara 

mealalui reward. 

 

B. Fokus Penelitian  

Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan pemberianrewardterhadap 

keterampilan berbicara melalui metode bercakap-cakap di PAUD Lab Model 

Universitas Muhammadiyah Pontianakagar penelitian ini tidak meluas maka  

fokus penelitian dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut: 

1. Bagaimanaperencanaanpenerapan pemberianrewardterhadap keterampilan 

berbicara melalui metode bercakap-cakap di PAUD Lab Model 

Universitas Muhammadiyah Pontianak? 
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2. Bagaimana pelaksanaanrewardterhadap Keterampilan berbicara melalui 

metode bercakap-cakapdi PAUD Lab Model Universitas Muhammadiyah 

Pontianak? 

3. Bagaimana evaluasipenerapan rewarddalam meningkatkan keterampilan 

berbicara melalui metode bercakap-cakap di PAUD Lab Model 

Universitas Muhammadiyah Pontianak?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu 

penelitian. Adapun tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh informasi tentang Penerapan Pemberian Rewarddalam 

Pelaksanaan Bahasa di Paud Lab Model Universitas Muhammadiyah 

Pontianak. 

1. Perencanaan  penerapan pemberian reward terhadapketerampilan berbicara 

melalui metode bercakap-cakapdi PAUD Lab Model Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. 

2. Pelaksanaan penerapan reward terhadapketerampilan berbicara melalui 

metode bercakap-cakap di PAUD Lab Model Universitas Muhammadiyah 

Pontianak? 

3. Evaluasi penerapanreward dalam meningkatkan keterampilan berbicara 

melalui metode bercakap-cakap di PAUD Lab Model Universitas 

Muhammadiyah Pontianak?  

 

D. Manfaat penelitian 

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan informasi baik bersifat teoritis maupun praktis. Oleh karena itu 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan 

tentang perkembangan keterampilan berbicara dan juga menjadi  bahan 

referensi bagi para calon guru anak usia dini ataupun yang sudah menjadi 
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guru anak usia dini, sehinggadapat meningkatkan mutu sekolahmasing-

masing. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Adapun 

manfaat praktis penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengetahuan baru mengenai 

hubungan reward dengan keterampilan berbicara anak yang dapat 

dijadikan pengalaman untuk menerapkannya dalam pembelajaran 

khususnya ketrampilan berbicara melalui metode bercakap-cakap. 

b. Bagi guru, memberi pengetahuan mengenai pemberian reward dan 

keterampilan berbicara anak, sebagai bahan pertimbangan dalam 

memilih cara untuk meningkatkan ketrampilan berbicara anak melalui 

metode bercakap-cakap, dan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam 

hal penelitian. 

 

E. Definisi Konseptualdan Oprasional  

1. Definisi Konseptual 

Secara umumreward merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada 

seseorang yangmemiliki kelebihan biasanya reward diberikan kepada 

orang yang memiliki prestasi, berperilaku baik, rajin, dan tekun.reward 

berlaku disetiap instansi pada anak usia dini.reward adalah sesuatu yang 

diberikan kepada murid berdasarkan sikap dan perilaku pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Definisi Operasional 

Keterampilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 1180) 

“Kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sama artinya dengan cekatan, 

terampil atau cekatan adalah kepandaian melakukan suatu pekerjaan 

dengan cepat dan benar. Keterampilan merupakan kemampuan 

menyelesaikan tugasnya ketika anak melakukan sebuah aktivitas”. 

Keterampilan perlu diasah sejak dini supaya di masa mendatang anak akan 

tumbuh menjadi orang yang terampil dan cekatan saat melakukan berbagai 
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aktivitas. Anak mampu bertanggungjawab dan mandiri dalam 

kehidupannya. Melalui berbicara anak dapat mengembangkan imajinasinya 

danmengungkapkan keinginannya sendiri sesuai dengan apa yang 

dipikirkan dan dirasakannya. Mengembangkan kemampuan berbicara di 

Taman Kanak-kanak. 

Keterampilan berbicara terdiri dari dua kata yaitu keterampilan dan 

berbicara, keduanya memiliki makna masing-masing yang jika 

digabungkan akan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami dalam 

kaitannya dengan peningkatan aspek keterampilan berbicara anak di Taman 

Kanak-kanak. Keterampilan yang akan dibahas disini adalah keterampilan 

yang diperuntukkan bagi anak usia Taman Kanak-kanak, sebab masa usia 

Taman Kanak-kanak merupakan masa emas untuk dilatihkan 

keterampilannya.  

Keterampilan yang dipelajari dengan baik akan berkembang menjadi 

kebiasaan, dan kebiasaan itu adalah kebiasaanyang baik pula. Berbicara 

secara umum dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud (ide, 

pikiran, gagasan, atau isi hati) seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh 

orang lain. 


