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PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA MELALUI BERCERITA 
DENGAN MENGGUNAKAN PAPAN FLANNEL PADA ANAK 

KELOMPOK A DI TK JURANGJERO II KLATEN TAHUN 2O12 

Oleh: 

PADMI PUJI ASTUTI 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah: (1)untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak melalui metode bercerita dengan menggunakan media papan 

flannel; (2)membantu guru memilih metode dan media yang tepat dalam 

pembelajaran, agar pembelajaran dapat menarik minat anak dan lebih bermakna. 

Subjek penelitian ini adalah anak  kelompok A TK Jurangjero II Klaten 

berjumlah 14 anak terdiri dari 4 anak perempuan dan 10 anak laki- laki dan 

peneliti sebagai guru yang mengajar pada anak kelompok A TK Jurangjero II, 

penelitian dibantu oleh Widayati kepala sekolah sekaligus  kolabolator dan 

observator. Data dikumpulkan melalui: (1) observasi dengan menggunakan 

lembar observasi dengan cara memberi tanda chek list; (2)wawancara; (3)cacatan 

lapangan/anekdot. Penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari anak 

kelompok A TK Jurangjero II, dan data sekunder yang diperoleh dari informasi 

orang tua murid. 

Penelitian dilakukan 2 siklus, 1 siklus terdiri dari 2 pertemuan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pada prasiklus 32,39%, pada siklus I 

pertemuan 1 sebesar 36.47% atau naik sebesar 4.08%, siklus I pertemuan 2 

mencapai 42.85% mengalami kenaikan 6.38%, siklus II pertemuan 1 mencapai 

63.77% atau dengan kata lain meningkat sebesar 20.92% anak yang sudah 

mengalami peningkatan 5 anak, dan siklus II pertemuan 2 sebesar 81.37% 

meningkat 17.6% ya. 

 

Kata kunci: kemampuan berbahasa, metode bercerita, papan flanel 
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Pendahuluan 

 Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 

2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak didik. Tujuan pendidikan ini akan 

dapat tercapai melalui proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar terjadi karena adanya murid dan guru. Undang-

Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 bab I pasal I  (2006: 2) 

menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Melalui proses belajar 

mengajar dapat menyampaikan pengalaman atau pengetahuan kepada anak didik 

agar memperoleh pengetahuan dan pengalaman seperti kenyataan yang ada. 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan prasekolah yang 

seharusnya menyediakan program pendidikan yang berpusat pada anak dan 

mengoptimalkan perkembangan anak. Kenyataan di lapangan masih banyak 

kegiatan di pendidikan anak usia dini khususnya Taman Kanak-Kanak (TK) 

berpusat pada guru dan menyebabkan perkembangan anak berkembang sesuai 

dengan keinginan guru. Seharusnya kegiatan pendidikan di TK menyediakan 

berbagai alat-alat permainan yang dapat membantu perkembangan dan 

mengoptimalkan potensi anak didik. Senada dengan pendapat Brenner dalam 

Cucu Eliyawati (2005: 9) yang mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini 

memiliki ciri khas dengan digunakannya alat-alat perlengkapan dan permainan 

yang secara khusus dirancang sesuai kebutuhan anak dan ciri khas anak. Terlihat 

jelas bahwa pendidikan anak usia dini alat-alat perlengkapan dan permainan 
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merupakan ciri khas program pendidikan TK yang dirancang untuk 

mengoptimalkan potensi anak. 

Potensi anak merupakan sesuatu yang harus digali, diamati, kemudian 

diarahkan yang selanjutnya dikembangkan. Potensi anak bermacam-macam, salah 

satunya adalah berbahasa. Berbahasa mencakup kemampuan membaca, menulis, 

menyimak, mendengar, berbicara dan berkomunikasi. Berbahasa merupakan 

sebuah alat untuk menyampaikan ide/gagasan juga sebagai alat untuk 

mengembangkan intelektualnya. 

Anak-anak yang ada di TK Pertiwi Jurangjero II Klaten banyak dari mereka 

yang kemampuan berbahasa masih rendah, banyak anak-anak yang takut 

berkomunikasi dengan teman maupun guru dan tidak fokus apabila 

diceritakan/dibacakan cerita serta sulit untuk memahami isi cerita walaupun sudah 

diulang-ulang dan dimotivasi agar aktif untuk berkomunikasi. Apabila 

kemampuan berbahasa anak rendah maka potensi anak juga rendah karena tidak 

dapat berkembang secara maksimal. Faktor penyebabnya adalah metode yang 

digunakan guru TK Pertiwi Jurangjero II Klaten yang masih klasik, yang mana 

metode klasik tersebut adalah dengan cara mengembangkan kemampuan 

berbahasa anak dengan bercerita langsung. Cara menyampaikan pesan/cerita juga 

kurang menarik perhatian anak. 

Pengembangan kemampuan berbahasa perlu adanya suatu metode dan 

media yang tepat. Metode yang dipilih diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak secara optimal sesuai dengan perkembangan anak. 

Penerapan metode yang tepat maka anak akan terhindar dari ketegangan fisik dan 

mental (Hibana S. Rahman, 2002: 52). Mengembangkan kemampuan berbahasa 

metode yang tepat adalah metode bercerita. Penerapan metode ini akan membuat 

anak merasa tenang dan tanpa disadari anak telah melakukan kegiatan belajar 

dengan keceriaan. Metode digunakan untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi guru dalam mengembangkan kemampuan berbahasa. Membuat anak usia 

dini khususnya TK agar lebih perhatian dan mudah menerima pesan/pembelajaran 
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dibutuhkan suatu metode. Namun bukan hanya metode yang berperan dalam 

keberhasilan pembelajaran agar lebih menarik perhatian anak perlu digunakannya 

sebuah media. Media perlu dipilih yang dapat memudahkan dan memancing anak 

untuk aktif terlibat, aman dan menyenangkan (Hibana S. Rahman,,2002).  

Pemilihan media perlu disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Papan 

flannel dapat digunakan sabagai media untuk mengembangkan kemampuan 

berbahasa melalui bercerita. Untuk itu bercerita dengan papan flannel dapat 

digunakan sebagai metode dan media yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak di TK Jurangjero II. 

 

Metode penelitian 

Penelitian ini peneliti menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). PTK terbentuk dari tiga kata, yang memiliki tiga pengertian yaitu; (1) 

penelitian Penelitian ini peneliti menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). PTK terbentuk dari tiga kata, yang memiliki tiga pengertian yaitu; (1) 

Penelitian adalah suatu kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk 

meningkatkan mutu dari suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti; 

(2) Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu yang dalam penelitian ini berbentuk rangkaian siklus kegiatan; (3) Kelas 

adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang 

sama dari seorang guru. 

Subjek penelitian ini adalah anak  kelompok A TK Jurangjero II Klaten 

berjumlah 14 anak terdiri dari 4 anak perempuan dan 10 anak laki- laki dan 

peneliti sebagai guru yang mengajar pada anak kelompok A TK Jurangjero II, 

penelitian dibantu oleh Widayati kepala sekolah sekaligus  kolabolator dan 

observator. Objek penelitian dibedakan atas dua macam yaitu; 
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1. Objek yang mencerminkan proses yaitu objek yang mencerminkan proses     

merupakan tindakan yang dilakukan berikut perangkat-perangkat 

pendukungnya. 

2. Objek yang mencerminkan produk adalah objek yang merupakan masalah 

pembelajaran yang diharapkan mengalami perbaikan dan tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran yang dilakukan. Objek pada penelitian ini adalah 

kemampuan berbahasa anak, keterampilan menceritakan kembali isi cerita 

cerita, mampu menjawab pertanyaan secara sederhana dan mampu 

berkomunikasi dengan orang lain. 

Prosedur penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian 

mulai dari awal sampai akhir. Prosedur digunakan agar memperoleh hasil yang 

optimal. Penggunaan cara dan prosedur yang efektif dimungkinkan adanya 

tindakan yang berulang – ulang dengan revisi yang berbentuk siklus untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Dalam penelitian ini menggunakan 2 

siklus setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Siklus I pertemuan 1 dilaksanakan 

pada hari rabu tanggal 3 oktober 2012, dan  untuk siklus I pertemuan 2 

dilaksanakan hari jumat tanggal 5 oktober 2012. Sedangkan siklus 2 dilaksanakan 

pada hari rabu tanggal 10 oktober 2012 dan untuk pertemuan yang kedua 

dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 13 oktober 2012. Setiap siklus terdiri dari 4 

tahap, yaitu: a) perencanaan (planning); b) tindakan (acting); c) pengamatan 

(observing) dan d) Refleksi (reflection). 

Data yang diperoleh harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan 

pemantapan. Pemantapan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dicatat 

dalam penelitian, maka dipilih dan ditentukan cara-cara yang tepat untuk 

mengembangkan keabsahan data yang diperolehnya. Penelitian ini akan 

digunakan teknik triangulasi. 

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan untuk mencatat atau 

mendapatkan data yang diperlukan. Pembuatan instrumen disusun sebelum 

peneliti terjun ke lapangan. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu: 
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1. Lembar observasi peningkatan kemampuan berbahasa yang berisi tentang 

catatan hasil pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Lembar observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi kemampuan berbahasa 

anak dalam pembelajaran. 

Prosedur penyusunan dan pengisian lembar observasi adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan indikator yang akan digunakan mengetahui peningkatan 

kemampuan berbahasa. 

b) Menjabarkan indikator ke dalam butir-butir amatan yang menunjukkan 

pencapaian indikator yang dapat dilakukan anak ketika melaksanakan 

kegiatan.  

c) Menentukan deskriptor butir amatan dengan pemberian skor dengan skor 1 

Jika anak tidak bisa/diam, 2 Jika anak bisa dengan banyak bantuan, 3 Jika 

anak bisa dengan sedikit bantuan, 4 Jika anak lancar/bisa 

d) Membuat lembar observasi yang digunakan untuk mencatat hasil 

pengamatan dari setiap tindakan.  

e) Melakukan pencatatan hasil observasi dengan memberi tanda cheklist pada 

kolom; 1 Jika anak tidak bisa/diam, 2 Jika anak bisa dengan banyak 

bantuan, 3 Jika anak bisa dengan sedikit bantuan, 4 Jika anak lancar/bisa 

2. Lembar observasi penerapan penggunaan papan flannel yang berisi tentang 

catatan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan papan flannel dalam 

upaya meningkatkan kemampuan berbahasa anak, prosedur penyusunan dan 

pengisian dengan; Menentukan kegiatan pembelajaran yang akan diamati yakni 

pada saat pendahuluan, inti serta penutup pembelajaran. Menjabarkan setiap 

komponen ke dalam aspek-aspek kegiatan yang dilakukan guru saat melakukan 

pembelajaran dan melakukan pencatatan hasil observasi dengan memberi tanda 

checklist (√) pada kolom “Y” jika aspek itu dilakukan oleh guru dan pada 

kolom “T” jika aspek itu tidak dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran. 

3. Catatan lapangan 

Catatan lapangan atau field notes dibuat oleh pengamat yang melakukan 

pengamatan/observasi. Catatan ini digunakan untuk mencatat kejadian yang 
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terjadi di luar perencanaan atau permasalahan-permasalahan yang muncul pada 

waktu dilaksanakan kegiatan.  

4. TPP, RKM, RKH, dan RBP 

TPP (Tingkat Pencapaian Perkembangan) digunakan oleh peneliti sebagai 

dasar sasaran utama ataupun target untuk memaksimalkan kemampuan anak. 

Peneliti memperoleh TPP ini dari sumber Permendiknas No.58 tahun 2009. 

RKM ( Rencana Kegiatan Mingguan) merupakan rencana kegiatan yang dibuat 

dalam satu minggu yang mencakup semua TPP yang meliputi perkembangan 

kognitif, bahasa, dan sosial emosional. 

RKH (Rencana Kegiatan Harian) merupakan rencana kegiatan yang mencakup 

kegiatan dalam satu hari yang mengacu pada RKM. 

RBP (Rencana Bidang Pengembangan) merupakan bagian dari RKH yang 

berisi kegiatan satu bidang pengembangan. 

Penelitian ini menggunakan tiga indiktor yaitu; (1) mendengarkan cerita dan 

menceritakan kembali isi cerita secara sederhana; (2) menjawab pertanyaan 

tentang keterangan/ informasi secara sederhana; (3) menyebutkan kata – kata yang 

dikenal. Ketiga indikator itu diperinci menjadi tujuh butir amatan, yang terdiri 

dari indikator pertama mempunyai tiga butir amatan; indikator kedua dengan dua 

butir amatan dan indikator ketiga mempunyai dua butir amatan. Butir amatan 

digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam melaksanakan 

observasi dan pemberian skor. 

  Untuk membuktikan adanya suatu peningkatan kemampuan berbahasa 

perlu diadakan analisis. Analisis berdasarkan hasil observasi kegiatan 

pembelajaran maupun dari hasil tindakan. Analisis hasil observasi guru sebagai 

pelaksana kegiatan untuk melakukan refleksi untuk menentukan tindakan 

berikutnya. 
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Hasil penelitian dan pembahasan 

1. Siklus I 

siklus I akan dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama pada 

hari rabu tanggal 3 oktober 2012, pertemuan kedua pada hari jum’at tanggal 5 

oktober 2012. 

a. Siklus I pertemuan I  

1) Perencanaan Tindakan 

Kegiatan perencanaan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 2 oktober 

2012. Kegiatan perencanaan ini peneliti berdiskusi dengan kepala 

sekolah/guru kelas mengenai hal – hal yang akan dilakukan pada       

siklus I. 

2) Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pelaksaan tindakan pada siklus I kegiatan pembelajaran dilakukan 

dimulai dengan kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir/ 

penutup. 

Pelaksanaan kegiatan observasi dilaksanakan oleh peneliti 

berkolaborasi dengan guru/ kepala sekolah sebagai observator. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

berbahasa anak melalui bercerita dengan papan flannel. Hasil observasi 

peningkatan kemampuan berbahasa anak yaitu indikator Mendengarkan 

cerita dan menceritakan kembali isi cerita secara sederhana 15.56%, 

Menjawab pertanyaan tentang keterangan/ informasi secara sederhana 

10.20%, Menyebutkan kata – kata yang dikenal 10.71% dan total 

keberhasilan adalah 36,47%. Apabila dilihat dari hasil yang diperoleh 

diatas mengalami peningkatan hanya sebesar 4.08% dan itu disebabkan 

oleh banyak faktor akan tetapi yang paling pokok adalah kekurangan 

dari peneliti sendiri yang belum pernah menggunakan metode ini 

sebelum penelitian, jadi hal ini benar – benar hal baru bagi peneliti dan 

bagi kepala sekolah TK Jurangjero dalam memanfaatkan media papan 

flannel  dalam metode bercerita 
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3) Refleksi dan evaluasi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti dan guru melakukan analisis 

terhadap kemampuan berbahasa anak dalam melaksanakan bercerita 

dengan menggunakan papan flannel. Peningkatan kemampuan berbahasa 

tersebut belum optimal disebabkan karena beberapa anak kurang tertarik 

dengan cerita yang dibawakan guru karena dalam penyampaian guru 

terlalu terburu – buru, kurangnya koordinasi dari peneliti sehingga 

observer tidak paham dengan kegiatan yang akan dilakukan, kurangnya 

persiapan yang dilakukan oleh peneliti, kurangnya pengetahuan observer 

mengenai kegiatan bercerita dengan menggunakan papan flannel, butir – 

butir/ gambar papan flannel tidak melekat dengan baik sehingga perlu 

dilaksanakan siklus selanjutnya. 

b. Siklus I pertemuan 2 

1) Perencanaan tindakan 

Perencanaan tindakan pada siklus I pertemuan yang ke 2 ini di dasarkan 

pada hasil evaluasi dan refleksi pada pertemuan ke 1. Pertemuan ke 2 di 

maksudkan untuk memperbaiki hasil dari pertemuan 1. Peneliti dan guru 

melakukan perencanaan  pertemuan ke 2 yang dilakukan pada hari rabu 

tanggal 3 oktober 2012 dan pelaksanaan tindakkan akan dilakukan pada 

hari jumat  tanggal 5 oktober. 

2)  Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pelaksaan tindakan siklus 1 pertemuan 2 mengacu pada silkus 1 

pertemuan 1 meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. 

Observasi dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung. Peneliti dibantu 

oleh guru mengamati kemampuan anak dalam melakukan kegiatan 

berpedoman pada lembar pedoman observasi. Hasil observasi yaitu 

indikator Mendengarkan ceerita dan menceritakan kembali isi cerita 
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secara sederhana 17.60%, Menjawab pertanyaan tentang keterangan/ 

informasi secara sederhana 11.73%, Menyebutkan kata – kata yang 

dikenal 13.52% dengan total pencapaian 42.85%. 

3) Refleksi dan evaluasi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti dan guru melakukan 

analisis terhadap proses pembelajaran dan peningkatan kemampuan 

berbahasa anak namun demikian hasilnya masih sangat rendah dan perlu 

diadakan tindakan selanjutnya yaitu pada siklus II. 

1. Siklus II 

a. Siklus II pertemuan 1 

1) Perencanaan tindakan siklus II pertemuan 1  

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus I telah menunjukkan 

adanya peningkatan namun demikian masih sangat rendah, maka dari itu 

perlu adanya suatu tindakan selanjutnya. Hari senin tanggal 8 oktober 

2012 peneliti, guru kelas merencanakan tindakkan pada siklus II. Siklus 

II direncanakan 2 Pertemuan yaitu pertemuan pertama hari rabu tanggal 

10 oktober 2012, dan ke 2 akan di laksanakan pada hari sabtu tanggal 13 

oktober 2012. 

2) Pelaksanaan tindakan 

  Siklus II pertemuan 1 pada hari rabu 10 Oktober 2012. Pembelajaran 

berlangsung selama 30 menit dari jam 08.00 – 08.30 wib. Kegiatan 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak dengan 

bercerita dengan papan flannel pada umumnya sama seperti pada siklus I 

pertemuan I hanya saja siklus II pertemuan 1 kegiatannya dilakukan di 

lantai. Observasi dilakukan dengan berpedoman pada lembar  pedoman 

observasi dengan cara memberi tanda cheklist berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh kepala sekolah diperoleh hasil 

observasi peningkatan kemampuan berbahasa anak melalui    bercerita 

dengan papan flannel yaitu indikator: mendengarkan ceerita dan 

menceritakan kembali isi cerita secara sederhana sebesar 26.78%, 
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Menjawab pertanyaan tentang keterangan/ informasi secara sederhana 

16.83%, Menyebutkan kata – kata yang dikenal 20.15% pencapaian 

keseluruhan siklus ini adalah 63.77%. 

4)  Refleksi dan Evaluasi 

       Proses pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan yang 1 pada 

umumnya berjalan dengan baik, namun hasilnya belum maksimal maka 

perlu diadakan pertemuan berikutnya yaitu siklus II pertemuan 2. 

2) Siklus II pertemuan 2 

1) Perencanaan tindakan 

              Perencanaan tindakkan pada siklus II pertemuan yang ke 2 ini dasarkan 

pada hasil evaluasi dan refleksi pada siklus II pertemuan I. Peneliti dan 

guru berdiskusi untuk menentukan perencanaan pada siklus II pertemuan 

yang ke 2. Siklus ini direncanakan akan dilaksanakan pada hari sabtu 

tanggal 13 Oktober 2012.  

2) Pelaksaan tindakan dan observasi 

              Pada dasarnya pelaksanaan pada siklus ini sama dengan pelaksanaan pada 

siklus II pertemuan yang ke 1. 

                Hasil observasi pada siklus ini adalah pada indikator mendengarkan cerita 

dan menceritakan kembali isi cerita secara sederhana 32.65%, Menjawab 

pertanyaan tentang keterangan/ informasi secara sederhana 23.46%, 

Menyebutkan kata – kata yang dikenal  25.76% dengan total 81.37% 

3) Refleksi dan evaluasi 

Proses pelaksanaan pada siklus II pertemuan 2 sudah baik. Kelemahan 

pada siklus I pertemuan 1 dan 2, serta siklus II pertemuan yang 1 dapat 

teratasi dengan baik. Dibuktikan dengan prosentase kemampuan berbahsa 

anak meningkat  dibandingkan dengan siklus – siklus sebelumnya. 
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Pembahasan 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam 

peningkatan kemampuan berbahasa anak, peneliti menjabarkan hasil penelitian 

yang meliputi proses pembelajaran dengan metode bercerita tidak menggunakan 

media papan flannel ( Pra Siklus ) dan setelah menerapkan metode bercerita 

dengan menggunakan papan flannel pada siklus I pertemuan 1 hingga siklus II 

pertemuan ke 2. Dengan digunakannya Media papan flannel dalam peningkatan 

kemampuan bernbahasa anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Peningkatan kemampuan berbahasa anak sebelum tindakan sampai siklus 

II menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakkan 32,39%, siklus I pada pertemuan 

1 mencapai 36,47%, pada siklus I pertemuan 2 mencapai 42,85%, siklus II pada 

pertemuan 1 mencapai 63,77% dan pada siklus II pertemuan 2 mencapai 81,37%.  

Hubungan antara judul dengan kajian tersebut bahwa salah satunya adalah 

media pembelajaran. Media yang digunakan adalah papan flannel, sesuai dengan 

yang di ungkapkan oleh Arief S. Sadiman (2007) yang mengatakan bahwa papan 

flannel dapat menarik perhatian anak dan penggunaan papan flannel dapat 

membuat sajian lebih efisien karena penyajian yang seketika. 

 

Penutup 

Kemampuan berbahasa merupakan sumber pokok untuk mengembangkan 

kemampuan – kemampuan yang lainnya. Kemampuan yang mencakup sejumlah 

ranah, yang dikembangkan oleh Gadner, yaiti; logik matematik, bahasa 

(linguistik), musik, ruang dan tempat (spatial), olah tubuh (kinestetik), sosialisasi 

dengan orang lain (interpersonal), dan dapat memahami diri sendiri, kontrol 

tingkah laku (interpersonal), anonim (2007). 

Pentingnya kemampuan berbahasa maka perlu untuk dikembangkan 

dengan baik agar dapat berkembang secara optimal. Pengembangan kemampuan 

berbahasa perlu dirancang sedemikian rupa. 
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Pengembangan kemampuan berbahasa dapat ditempuh dengan berbagai 

cara. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka diperlukan metode yang paling. 

Metode yang paling tepat adalah bercerita. Bercerita menurut Gordon dan Browne 

(2001) merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya dari satu generasi ke 

generasi berikutnya,sedangkan menurut Hibana S. Rahman bahwa bercerita 

adalah penggambaran tentang sesuatu yang verbal. Metode perlu dipilih untuk 

memvariasi dalam pembelajaran sehingga anak tidak jemu atau bosan dengan 

penggunaan metode yang monoton atau klasik. Selain metode juga mengenai 

media sebagai alat pendukung yang mengiringi subuah metode atau merupakan 

kolaboratif antara metode dan media. Namun perlu adanya kesesuain antara 

keduanya. Media dapat dirancang oleh guru dengan menggunakan bahan – bahan 

bekas atau sederhana maka kreativitas guru diperlukan dalam perancangan sebuah 

media yang bermanfaat, murah, mendidik dan efisien juga efektif dalam proses 

pembelajaran 

Bercerita dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu dengan bercerita 

langsung maupun dengan menggunakan media. Media dalam pendidikan anak 

usia digunakan untuk menarik perhatian anak dan dimungkinkan anak akan 

berperan aktif dalam kegiatan tersebut, dalam artian pembelajaran tidak akan 

berpusat pada anak melainkan perpusat pada anak. Anak akan menjadi aktif dan 

kreatif. Media dipilih dengan kriteria murah, mengandung unsur mendidik,aman 

dan menarik. 

Pembahasan diatas menyatakan bahwa melalui bercerita dengan 

menggunakan papan flannel terbukti dapat meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak. Dengan melihat hasil prosentase dari tiap siklus yang selalu meningkat.  

Sebelum tindakan 32.39%, siklus I pertemuan 1 menjadi 36.47% dengan kata lain 

meningkat sebesar 4.08%, pada siklus I pertemuan kedua menjadi 42.85% 

peningkatannya sebesar 6.38%, peningkatan pada siklus II pertemuan 1 sebesar 

63.77% dalam artian meningkat 20.92% dari siklus I, dan pada siklus II 

pertemuan yang ke 2mencapai 81.37% dan prosentase peningkatan mencapai 

17.6%. 
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Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan pada 

siklus II pertemuan 2 ini dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan prosentase 

kemampuan berbahsa anak meningkat  dibandingkan dengan siklus – siklus 

sebelumnya. Walaupun masih ditemukan satu dua anak yang masih rendah 

kemampuan berbahasa, peneliti tidak terlalu mempermasalahkan dengan 

pertimbangan bahwa setiap anak mempunyai kemampuan dan karakteristik  yang 

berbeda. 
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