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ABSTRAK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI MELALUI 
METODE BERCERITA DENGAN GAMBAR DI KELOMPOK 

BERMAIN HARAPAN BUNDA NGABEAN KEDAWUNG 
SRAGEN TAHUN AJARAN 2011-2012 

 

Sukarmi, A 520 081 043, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012, 78 Halaman. 
 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan berkomunikasi 
melalui metode bercerita dengan gambar di Kelompok Bermain Harapan Bunda 
Ngabean, Kedawung, Sragen. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilaksanakan dua siklus setiap siklusnya terdiri atas perencanaan 
(planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi 
(reflecting). Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumen. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik analisis dengan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Subjek penelitian 14 anak. Peningkatan kemampuan berkomunikasi melalui 
metode bercerita dengan gambar dengan nilai rata-rata kelas diperoleh data pada 
pra siklus, siklus I, siklus II adalah 5 anak, 8 anak, 11 anak atau prosentasenya 
adalah 39%, 57%, dan 80,4%. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan kegiatan berkomunikasi melalui metode 
bercerita dengan gambar dalam pembelajaran di Kelompok Bermain dapat 
meningkatkan kemampuan komunikasi pada anak di Kelompok Bermain Harapan 
Bunda Ngabean, Kedawung, Sragen. 
 
Kata kunci : Kemampuan komunikasi, Bercerita dengan gambar 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



A. PENDAHULUAN 

Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan 

yang memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuan secara optimal sehingga dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi 

sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat. Setiap orang 

mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda–beda. Pendidikan 

bertanggung jawab untuk memandu serta memupuk yang berbakat istimewa 

atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah 

mengembangkan diri secara professional sambil terus menekuni bidang studi 

yang telah dipilihnya. Hal ini menyebutkan bahwa guru dituntut untuk 

menguasai bidang studi yang telah dipilihnya dan kemudian menyajikan 

kepada siswanya. Untuk memenuhi kemampuan tersebut, guru sebaiknya 

mampu menilai kinerjanya sebagai guru dalam mengajar di kelas dimana 

kinerja tersebut berkaitan erat dengan kualitas istruksional  yang dimiliki guru 

dalam mengajar. Kemampuan ini dapat dinilai melalui penelitian yang 

dilaksanakan dalam lingkup seputar kelasnya atau disebut dengan Penilitian 

Tindakan Kelas (PTK). 

Keterampilan berkomunikasi atau ber¬bicara merupakan hal yang 

sangat penting, karena untuk menguasai keterampilan berkomunikasi dan 

merupakan dasar dari penguasaan berbagai potensi. Pada kesempatan ini, 

penulis mengangkat permasalahan anak yang berkaitan dengan kemampuan 

berkomunikasi melalui metode bercerita. Seperti yang kita ketahui, tingkat 

social emosi seorang anak yang tidak labil terutama anak usia 4-5 tahun sangat 

dibutuhkan perhatian khusus untuk dikembangkan agar anak lebih berani 

dalam menghadapi kesulitan dalam perolehan pendidikan yang mereka 

butuhkan sehingga mereka tidak canggung dan ragu untuk mengungkapkan 

apa yang ada di angan – angan mereka. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di 

atas, maka penulis akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan 

mengambil judul “MENINGKATAKAN KEMAMPUAN 

BERKOMUNIKASI ANAK MELALUI METODE BERCERITA 



DENGAN GAMBAR DI KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA 

NGABEAN, KEDAWUNG, SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2011-2012” 

 

B. LANDASAN TEORI 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang menurut kamus bahasa 

Indonesia mampu adalah sanggup. Jadi kemampuan adalah sebagai 

keterampilan (skill) yang dimiliki seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu 

permasalahan. Kemampuan/kompetensi adalah kemampuan bersikap, berfikir 

dan bertindak secara konsistensi sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap 

dan keterampilan yang dimiliki (Perencanaan pengajaran, 2007). 

Seperti yang diungkapkan Galda (dalam Supriyadi, 2005: 178) 

keterampilan berkomunikasi di PAUD merupakan inti dari proses 

pembelajaran bahasa di sekolah, karena dengan pembelajaran berkomunikasi 

siswa dapat berbicara di dalam maupun di luar kelas sesuai dengan 

perkembangan jiwanya. Pendapat tersebut juga didukung oleh Farris (dalam 

Supriyadi, 2005: 179) yang menyatakan bahwa pembelajaran keterampilan 

berkomunikasi penting diajarkan karena dengan keterampilan itu seorang 

siswa akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir, membaca, menulis, 

dan menyimak. Kemampuan berpikir tersebut akan terlatih ketika mereka 

mengorganisasikan, mengonsepkan, dan menyederhanakan pikiran, perasaan, 

dan ide kepada orang lain secara lisan. 

Sedangkan pengertian berbicara atau berkomunikasi menurut Vygotsky 

adalah cara-cara penyampaian informasi secara lisan dengan menggunakan 

bahasa sebagai sarana komunikasi yang pengembangannya berdasarkan daya 

imajinasi manusia. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa berbicara merupakan 

komunikasi lisan untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada 

komunikan. Sependapat dengan pemikiran tersebut Desalles memaparkan 

bahwa berbicara atau berkomunikasi adalah proses pengekspresian pikiran atau 

perasaan dengan bahasa lisan. Quirk mengemukakan bahwa berbicara atau 

berkomunikasi adalah mengemukakan pikiran bahwa berbicara pada dasarnya 

adalah mengekspresikan pikiran atau gagasan dengan menggunakan suara. 



Selanjutnya, Dunbar, sebagaimana dikutip oleh Dessales menguraikan 

bahwa pada umumnya 20% kegiatan sehari-hari manusia dihabiskan untuk 

berbicara. 

Jadi pengertian kemampuan berkomunikasi adalah keterampilan (skill) 

yang dimiliki seseorang untuk melakukan interaksi antara dua anak atau lebih 

dalam rangka penyampaian pesan informasi kepada yang dituju. 

Bercerita atau yang biasa disebut mendongeng, merupakan seni atau 

teknik budaya kuno untuk menyampaikan suatu peristiwa yang dianggap 

penting, melalui kata-kata, imaji dan suara-suara (Ismoerdijahwati K, 2007). 

Dongeng atau cerita telah ada dalam banyak kebudayaan dan daerah sebagai 

hiburan, pendidikan, pelestarian kebudayaan dan menyimpan pengetahuan 

serta nilai-nilai moral. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat peraga atau tanpa alat 

tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi atau hanya 

sebuah dongeng yang untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan, oleh 

karena itu orang yang menyajikan cerita tersebut harus menyampaikannya 

dengan menarik (Dhieni et al, 2005: 6.3). Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2003: 210) cerita adalah: Tuturan yang membentangkan bagaimana 

terjadinya suatu hal atau peristiwa atau karangan yang menuturkan perbuatan, 

pengalaman kebahagiaan atau penderitaan orang, kejadian tersebut sungguh-

sungguh atau rekaan. Suyanto dan Abbas dalam Musfiroh (2005: 23) 

menyatakan cerita dapat digunakan sebagai sarana mendidik dan membentuk 

kepribadian anak. Kusniati (dalam Dhieni, 2005) mengatakan bahwa Metode 

bercerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara 

lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik. Penyampaian cerita ini 

biasanya dilakukan pada kegiatan inti atau penutup yaitu ketika anak-anak 

mulai lelah melakukan berbagai aktivitas. 

Berdasarkan pengertian di atas maka cerita anak dapat didefinisikan 

"tuturan lisan, karya bentuk tulis atau pementasan tentang suatu kejadian, 

peristiwa, dan sebagainya yang terjadi di seputar dunia anak (Musfiroh et al, 

2005:59). Sedangkan Depdiknas (2004:12) mendefinisikan bahwa "metode 



bercerita adalah cara bertutur kata dalam penyampaian cerita atau memberikan 

penjelasan kepada anak secara lisan", dalam upaya memperkenalkan ataupun 

memberikan keterangan hal baru pada anak. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Bermain Harapan Bunda 

Ngabean, Kedawung, Sragen yang terletak di Ngabean RT. 05, Desa Ngabean, 

Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. 

Subyek dan Objek Penelitian  

Subyek penelitian adalah anak-anak pada Kelompok Bermain 

Kelompok Bermain Harapan Bunda Ngabean, Desa Ngabean, Kecamatan 

Kedawung, Kabupaten Sragen dengan jumlah 20 anak terdiri dari 11 

perempuan dan 9 laki– laki. Hal ini untuk mendorong peneliti menerapkan 

“Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Melalui Metode Bercerita”. Pada 

dasarnya mereka adalah anak yang lincah dan kreatif serta mempunyai 

semangat belajar yang tinggi.r. 

Data dan Sumber Data  

Informasi mengenai data diperoleh langsung dari anak didik, orang tua 

dan guru. Sedangkan data yang berupa kata tertulis atau lisan yang secara 

sistematis, diperoleh dari sumber – sumber informasi yang dapat dipercaya. 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah untuk mendiskripsikan 

tentang “Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Melalui Metode 

Bercerita” di Kelompok Bermain Harapan Bunda Ngabean, Kedawung, 

Sragen. Data yang diperoleh bersumber dari: 

1. Peristiwa / Kejadian 

2. Informan Guru dan Anak Kelompok Bermain Harapan Bunda 

3. Dokumen 

  



Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data penting sangat untuk mendapatkan data yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, teknik pegambilan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi  

Marzuki (2002:58) mengemukakan metode pengambilan data 

dengan cara observasi adalah metode perolehan data dengan menggunakan 

mata langsung tanpa bantuan alat standar utuk keperluan pengamatan. 

Menurut Suharsini Arikunto (2002:234) metode observasi adalah metode 

ilmiah yang bisa diartikan sebagai pencatatan dan pengamatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa observasi adalah 

pengamatan atau penyidikan yang dilaksanakan secara sistematik dengan 

cara mencatat terhadap kejadian atau peristiwa yang diamati.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lisan dalam mana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat 

muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri merupakan 

alat pengumpulan informasi langsung tentang beberapa jenis data social, 

baik yang terpendam maupun manifest (Fadjeri, 2001:13) 

Sugiyono (2001:75) mengatakan bahwa interview dapat dipandang 

sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak 

dilakukan secara sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. 

Melalui wawancara, dapat diperoleh berbagai keterangan dan data yang 

diperlukan dalam suasana penelitian. Dalam metode ini dilakukan pada 

guru, orangtua dan anak didik. 

3. Dokumentasi  

Menurut Fadjeri (2001:41) metode pengumpulan dokumentasi yaitu 

metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-

arsip dan termasuk buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Pengumpulan data dalam 



penelitian ini mengambil sumber-sumber dokumen misalnya buku, foto, 

catatan, video dan sebagainya. 

Menurut Winarno (2001:59) dokumentasi adalah laporan tertulis 

tentang suatu peristiwa yang intinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran 

terhadap peristiwa itu dan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau 

merumuskan keterangan mengenai peristiwa itu. 

Metode dokumentasi berarti suatu cara mengumpulkan data dengan 

mengambil data-data dari sumber-sumber dokumen, yang dimaksud adalah 

suatu catatan atau keterangan baik yang tertulis atau tercetak yang 

menunjukkan tentang peristiwa atau kejadian masa lampau sehingga dapat 

memberikan bebagai macam keterangan. Metode ini digunaakan untuk 

mengumpulkan data tentang “Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi 

Melalui Metode Bercerita”.  

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian, serta paparan hasil penelitian, berikut ini dijabarkan 

pembahasan hasil penelitian kaemampuan membaca anak KB Harapan Bunda 

Ngabean Kedawung. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap 

siklus dilaksanakan dalam 4 tahap yang meliputi : (1) tahap perencanaan dan 

persiapan tindakan, (2) tahap pelasksanaan tindakan, (3) tahap observasi dan 

(4) tahap analisis dan refleksi. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam dua 

pertemuan dengan alokasi waktu 30 menit. 

Sebelum dilaksanakan penelitian siklus I, peneliti melakukan survei 

awal untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Berdasarkan kegiatan 

survei awal ini, peneliti menemukan bahaw kemampuan komunikasi A KB 

Harapan Bunda Ngabean Kedawung tergolong masih rendah. Peneliti 

kemudian berkolaborasi dengan guru kelompok A KB Harapan Bunda 

Ngabean Kedawung untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan 

metode bercerita dalam proses pembelajaran. 



Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Suryabrata 

(1989:190), bahwa lingkungan keluarga, perhatian serta komunikasi orangtua 

dan kasih sayang dibutuhkan anak, dengan berkurangnya kasih sayang, 

perhatian dari orangtua terhadap anak dapat mengganggu perkembangan 

kepribadian anak itu sendiri. 

Tahap pertama peneliti dan guru menyusun rencana untuk siklus I. 

siklus I ini mendiskripsikan pembelajaran bercerita degan menggunakan buku 

cerita bergambar. Ternyata masih terdapat kelemahan atau kekurangan yang 

ada pada pelaksanaannya. Siklus II dilaksanakanuntuk  mengatasi kekurangan 

dan kelemahan yang ada pada siklus I yaitu memvariasikan kegiatan 

pembelajaran dengan mengganti judul cerita. Slain itu siklus II ini merupakan 

siklus yan menguatkan siklus I bahwa metode bercerita dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi anak KB Harapan Bunda Ngabean Kedawung. 

Selain dipengaruhi oleh media cerita bergambar, keberhasilan 

peningkatan kemampuan komunikasi ini juga dipengaruhi oleh metode 

pendukung yang berupa emberian kesempatan pada anak untuk tampil di 

depan kelas, mengekspresikan kemampuan yang dimiliki. Selain metode 

pemberian waktu, metode yang lain adalah pemberian rewards atau pujian 

yang dalam hal ini dipergunakan untuk memotivasi anak untuk tetap aktif 

dalam proses pembelajaran. Metode pendukung ini juga berperan cukup 

banyak karena melalui metode ini dapat meminimalkan permasalahan dan 

kejenuhan yang dialami oleh anak. 

Berdasarkan tindakan-tindakan tersebut, guru berhasil melaksanakan 

pembelajaran bercerita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di kelompok A KB 

Harapan Bunda Ngabean Kedawung. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 

siklus, setiap siklus dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu : a) Perencanaan 

Tindakan, b) Pelaksanaan Tindakan, c) Observasi, dan d) Refleksi. 



Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu terjadinya peningkatan 

kemampuan komunikasi anak kelompok A KB Harapan Bunda Ngabean 

Kedawung. Peningkatan kemampuan komunikasi terjadi setelah guru 

melakukan upaya tindakan diantaranya yaitu : 

1. Penggunaan metode membacakan cerita untuk peningkatan kemampuan 

komunikasi anak. 

2. Guru membuat Rencana Pembelajaran terlebih dahulu, dengan 

menggunakan Satuan Bidang Pengembangan (SBP) sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berlangsung secara terarah dan terprogram. 

3. Mengajak anak berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran bercerita. 

4. Pemberian reward pada anak yang aktif dalam pembelajaran yang 

berlangsung di kelas. 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran bercerita melalu buku cerita bergambar dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi anak pada usia dini. Hal ini terbukti dengan 

adanya peningkatan prosentase kemampuan komunikasi dari sebelum 

tindakan sampai pada siklus II yakni sebelum tindakan kemampuan 

komunikasi anak sebesar 39%, peningkatan kemampuan komunikasi 

siklus I mencapai 57%, dan peningkatan komunikasi pada siklus II 

mencapai 80,4%. Oleh karena itu, buku cerita bergambar merupakan 

media yang efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pada 

anak usia dini. Hal  ini karena buku cerita bergambar merangsang anak 

untuk berfikir aktif, perhatian anak terhadap proses pembelajaran makin 

panjang, anak mampu mengorganisasikan kemampuan diri atau melatih 

kepercayaan diri pada anak, merangsang imajinasi anak, menambah 

perbendaharaan kata sehingga menghasilkan cerita yang original. 

2. Penggunaan media buku cerita bergambar dan teknik pegajaran yang 

menarik dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak. 

  



Saran  

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penellitian yang telah di uraikan di 

atas, maka dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pada 

anak usia dini melalui bubku cerita bergambar diajukan sejumlah saran. Saran 

tersebut ditujukan kepada kepala sekolah, guru kelas dan peneliti berikutnya. 

1. Kepala sekolah 

a. Kepada kepala sekolah hendaknya mendukung pelaksanaan dengan 

inovasi dan kreativasi baru dalam upaya peningkatan kemampuan 

komunikasi anak. 

b. Kepala sekolah hendaknya selalu memfasilitasi sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar. 

2. Guru kelas 

a. Guru perlu melakukan tindakan untuk mengurangi kejenuhan dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan metode yang bervariasi 

sehingga siswa terangsang untuk beraktivitas secara optimal dalam 

pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. 

b. Guru dapat merefleksi hasil pembelajaran disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi siswa. 

c. Guru hendaknya menggunakan media variatif dalam pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak. 

d. Materi yang diberikan kepada anak hendaklah sesuai dengan konteks 

kehidupan anak, gambar yang menarik kata-kata yang sederhana, 

penyampaian yang jelas dan menarik sehingga akan merangsang anak 

untuk ikut hanyut dalam cerita. 

3. Peneliti berikutnya 

Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini, tetapi dalam materi dan pendekatan yang berbeda agar lebih 

baik lagi untuk pembelajaran yang akan datang. 
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