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Abstrak  

 

 

 Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan berbahasa melui 

metode bercerita menggunakan papan flanel pada anak kelompok B TK Pertiwi 

Sawahan I Juwiring Klaten.  

 Penelitian ini menggunakan subjek anak-anak kelompok B TK Pertiwi 

Sawahan I yang berjumlah 20 anak dan terdiri dari 12 putra dan 8 putri. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang dilakukan dalam dua 

siklus yang tiap siklusnya terdiri dari 3 pertemuan dan tiap siklus terdiri dari 4 

tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan 

serta analisis dan refleksi. Observasi dan dokumentasi adalah cara memperoleh 

data, teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 

komparatif yang artinya dalam penelitian ini menggunakan data berupa narasi 

yang dihasilkan dari membandingkan pencapaian perkembangan antar siklus.  

 Hasil dari penelitian ini adalah melalui metode bercerita dengan 

menggunakan papan flanel dapat meningkatan kemampuan berbahasa anak. 

Kemampuan berbahasa dapat meningkat melalui metode bercerita dengan 

menggunakan papan flanel dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan 

berbahasa yang selalu meningkat dari prasiklus (sebelum tindakan) 44,25%, siklus 

I 60,64%, dan siklus II 81,33%.  

 

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

 Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan jasmani dan 

rohani. Bahasa merupakan bentuk utama dalam mengekspresikan pikiran dan 

pengetahuan bila anak melakukakn hubungan dengan orang lain.  

 Kemampuan berbahasa anak perlu dikembangkan karena dengan 

kemampuan berbahasa yang baik maka anak akan mudah dalam mengungkapkan 

keinginannya baik kepada teman sebaya maupun pada orang yang lebih dewasa. 

Menurut Hulit dan Howard, 1997 (Rini Hildayani,2005:11.3) sesungguhnya 

bahasa adalah ekspresi kemampuan manusia yang bersifat innate atau bawaan. 

Menurut Badudu, 1989 (Nurbiana Dhieni,dkk:1.11) menyatakan bahwa bahasa 

adalah a;at penghubung atau komunikasi antar anggota masyarakat yang terdiri 

dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan dan keinginan.  

 Pada anak kelompok B TK Pertiwi Sawahan I kemampuan berbahasanya 

kurang berkembangan sehingga anak kesulitan dalam menyampaikan keinginan 

kepada guru dan temannya, yang disebabkan karena masih minimnya kosakata 

yang dimiliki anak, hal tersebut juga disebabkan karena guru dalam memberikan 

pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan kadang kurang menarik 

perhatian anak dengan kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa anak yang 

kurang berkembang juga disebabkan metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran tidak sesuai atau masih klasikal.  

Kesesuaian metode pembelajaran yang begitu berpengaruh dalam proses 

pembelajaran maka solusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode bercerita, karena bercerita adalah suatu kegiatan yang sangat disukai anak. 

Menurut Wuntat We.es, S.Ag bercerita berasal dari kata “cerita” dan mendapat 

awalan “ber” yang berarti menuturkan cerita, yaitu tuturan yang memaparkan 

bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Kebanyakan anak senang jika mendapat 

pembelajaran dengan bercerita. Bercerita dengan menggunakan papan flanel 

adalah salah satu metode yang sesuai dengan peningkatan kemampuan berbahasa 

anak.  



 Papan flanel adalah suatu media pembelajaran yang jarang digunakan guru 

dalam pembelajaran bercerita, kebanyak guru hanya menggunakan kartu cerita, 

cerita bergambar, suku cerita dan lain-lain sehingga dengan papan cerita anak 

akan merasa ada hal yang baru yang sebelumnya belum diketahui anak sehingga 

anak akan menambah kosakata anak sehingga kemampuan berbahasa anak akan 

berkembang.  

 Metode bercerita adalah cara bertutur kata dan menyampaikan 

cerita/memberikan penerangan kepada anak secara lisan (Anonim,1996:14). 

Metode bercerita dengan menggunakan papan flanel akan meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan 

kemampuan berbahasa melalui metode bercerita dengan menggunakan papan 

flanel. Menurut Dhieni (2005:6.43) bercerita dengan menggunakan papan flanel 

adalah kegiatan bercerita dengan menggunakan potongan gambar lepas yang 

ditempel pada papan flanel.  

 

Metode Penelitian  

A. Setting Penelitian  

1. Tempat penelitian dilaksanakan di TK Pertiwi Sawahan I yang terletak di 

Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.  

2. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2012 

dengan jadwal penelitian adalah perumusan proposal dilakukan 1 minggu, 

perencanaan penelitian 1 minggu, pelaksanaan siklus I dan siklus II 5 

minggu, dan penyusunan laporan 1 minggu.  

 

B. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah anak kelompok B TK Pertiwi Sawahan I 

Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten yang berjumlah 20 anak, terdiri dari 

12 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Anak TK Pertiwi Sawahan I sebagian 

besar dari keluarga buruh dan petani. Sebagai kolaborator/rekan peneliti 

adalah Ibu Suyamti, karena ia adalah juga guru TK Pertiwi Sawahan I 

Kecamatan Juwiring.  



C. Prosedur Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan 

bersama peneliti berupaya memperoleh hasil yang maksimal melalui prosedur 

yang dinilai efektif, sehingga memungkinkan adanya tindakan yang berulang-

ulang untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak pada kelompok B. 

Penelitian ini menempuh 4 kegiatan yaitu 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) 

pengamatan, dan 4) refleksi (Arikunto,2006:74). Pelaksanaan PTK dimulai 

dengan siklus pertama yang terdiri dari empat kegiatan. Apabila sudah 

diketahui letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan yang dilaksanakan 

pada siklus pertama tersebut guru (bersama peneliti, apabila PTK-nya tidak 

dilakukan sendiri oleh guru) menentukan rancangan untuk siklus kedua 

(Arikunto,2006:74).  

Pada tahap perencanaan tindakan ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan yaitu : 1) mempersiapkan metode dan media pembelajaran, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode bercerita menggunakan papan 

flanel, 2) mempersiapkan waktu pembelajaran, waktu yang digunakan untuk 

bercerita direncanakan + 30 menit, 3) membuat rencana pembelajaran, 

rencana pembelajaran yang digunakan adalah Rencana Bidang Pengembangan 

(RBP). Pada tahap pelaksanaan akan dilaksanakan berdasarkan perencanaan 

yaitu dilakukan dalam 2 siklus dan tiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Pada 

tahap pengamatan/observasi peneliti melakukan pengamatan dan mencatat 

semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung dan melakukan penilaian dengan memakai pedoman observasi. 

Tahap refleksi dilakukan evaluasi guna penyempurnaan tindakan berikutnya 

dan dilakukan setiap akhir pembelajaran bercerita pada anak.  

 

D. Jenis Data  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menggunakan jenis data diskriptif 

kualitatitf. Menurut Mulyasa (2001,68) Penelitian Tindakan Kelas selalu 

berhubungan dengan data kuantitatif dan kualitatif, baik yang menyangkut 



aktivitas dan kreativitas peserta didik maupun kinerja guru dalam 

pembelajaran.  

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif karena data yang digunakan adalah berupa ungkapan yang 

mengekspresikan peserta didik tentang proses dan hasil yang diperolehnya 

(senang-tidak senang, puas-tidak puas, paham-tidak/kurang paham, dan 

seterusnya (Mulyasa:68).  

 

E. Pengumpulan Data  

1. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

dokumentasi, wawancara. Observasi adalah instrument untuk mengadakan 

pengamatan terhadap aktivitas dan kreatifitas peserta didik dalam 

pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas (Mulyasa:69). Dalam 

observasi ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana metode bercerita 

dengan papan flanel dapat meningkatkan informasi yaitu dengan 

melakukan pengamatan secara langsung dengan teliti, cermat, dan hati-hati 

terhadap kenyataan yang sesungguhnya mengenai metode yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran. Fokus dari observasi adalah perilaku anak 

dan perilaku guru. Observasi pada perilaku anak difokuskan pada 

kemampuan berbahasa anak yang dapat dilihat dari pencapaian indikator 

yang telah ditetapkan melalui metode bercerita dengan papan flanel. 

Perilaku guru difokuskan pada penerapan metode bercerita dengan 

menggunakan papan flanel. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat 

temuan selama pembelajaran yang tidak teramati dalam lembar observasi, 

bentuk temuan ini berupa aktivitas anak dan permasalahan yang dihadapi 

selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Dokumentasi menurut 

(Mulyasa:69) adalah instrument untuk mengumpulkan data tentang 

peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang telah didokumentasikan. 

Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data sekolah dan 

identitas anak antara lain seperti : nama anak, nomor induk anak dengan 



melihat dokumentasi yang ada dalam sekolah. Dokumentasi juga berupa 

foto rekaman proses tindakan, yaitu foto rekaman proses pembelajaran 

bercerita pada anak.. Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk 

mengetahui situasi tertentu di dalam kelas, di lakukan untuk mengungkap 

pendapat anak tentang pembelajaran yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab antar guru dengan anak, atau kolaborator dengan peneliti yang 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berbahasa anak.  

2. Validitas dan Analisis Data  

Informasi yang dikumpulkan peneliti akan dijadikan data dan 

diolah sesuai tehnik analisis yang telah ditentukan sebelumnya dengan 

didahului pemeriksaan validitas data untuk menjamin pemantapan dan 

kebenaran data. Agar data yang kita peroleh dapat dipertanggungjawabkan 

dan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan maka 

diperlukan pemeriksaan validitas data.  

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi yaitu 

penyilangan informasi yang diperoleh dari sumber data sehingga pada 

akhirnya hanya data sah saja yang digunakan untuk mencapai hasil 

penelitian. Menurut Arikunto (2006:18) triangulasi data dilakukan dengan 

menambah atau memperkaya data sampai mantap sekali supaya data dari 

kegiatan penelitian dapat valid, maka dilakukan pemeriksaan atau 

pengamatan tentang situasi saat berlangsungnya kegiatan bermain sambil 

belajar, menggunakan lembar pengamatan langsung. Analisis data yang 

dilakukan secara deskriptif kualitatif komparatif. Deskriptif kualitatif 

maksudnya data yang digunakan berupa narasi sedangkan komparatif 

maksudnya membandingkan pencapaian perkembangan antar siklus. Jadi 

kesimpulannya penelitian ini data yang digunakan berupa narasi yang 

dihasilkan dari membandingkan pencapaian perkembangan antar siklus.  

 

F. Instrumen Penelitian  

Instrument adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data 

yang diperlukan. Instrumen yang digunakan yaitu : 1) lembar observasi 



peningkatan kemampuan berbahasa, yang merupakan alat untuk 

menggambarkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Lembar 

observasi ini berisi tentang catatan hasil pelaksanaan kegiatan cara bercerita 

yang sesuai denganindikator yang akan dicapai. Prosedur penyusunan dan 

pengisian lembar observasi ini adalah menentukan indikator yang akan 

digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa anak dan 

menjabarkan indikator ke dalam butir-butir amatan yang menunjukkan 

pencapaianindikator yang dapat dilakukan anak ketika melaksanakan kegiatan. 

2) lembar observasi penerapan metode bercerita menggunakan papan flanel.  

yang berisi tentang catatan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

papan flanel, Prosedur penyusunan dan pengisian lembar observasi penerapan 

metode bercerita menggunakan papan flanel untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak adalah menentukan komponen kegiatan pembelajaran yang 

akan diamati, menjabarkan setiap komponen ke dalam aspek-aspek kegiatan 

yang dilakukan guru saat melakukan pembelajaran dan melakukan pencatatan 

hasil pengamatan dengan memberi tanda check list (V) pada kolom “X” jika 

aspek itu dilakukan oleh guru dan pada kolom “T” jika aspek itu tidak 

dilakukan oleh guru saat pembelajaran, 3) lembar wawancara. Wawancara 

adalah tehnik pengumpulan data untuk mengetahui situasi tertentu di dalam 

kelas, dilakukan untuk mengungkap pendapat anak tentang pembelajaran yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab antara guru dengan anak atau pengamat 

dengan anak untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berbahasa anak.  

 

G. Indikator Pencapaian  

Indikator pencapaian adalah keberhasilan yang tercermin dengan adanya 

peningkatan yang signifikan, terhadap kemampuan berbahasa anak meliputi 1) 

mendengarkan isi cerita, 2) menjawab pertanyaan sederhana, 3) dapat 

bercerita dengan bahasanya sendiri. Adapun indikator kinerjanya adalah 

sebagai berikut : 1) prasiklus 30%, 2) siklus I 60%, dan siklus II 80%.  

 

 



Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan bekerjasama dengan guru 

kelompok B TK Pertiwi Sawahan I adalah meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak. Menurut pengamatan guru selama ini kemampuan berbahasa anak 

kelompok B masih rendah. Yang ditunjukkan dengan kondisi antara lain : 

mendengarkan isi cerita ada 6 anak yang belum mampu 30%, dapat menjawab 

pertanyaan guru mengenai isi cerita ada 6 anak (30%), dapat bercerita dengan 

bahasanya sendiri sebanyak 6 anak (30%) yang disebut sebagai refleksi awal. 

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat maka peneliti 

melakukan analisis pencarian fakta. Sebelum melakukan tindakan penelitian, 

peneliti melakukan pengamatan yang disebut refleksi awal yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan hasil dari refleksi awal yang hasilnya masih 

perkiraan yaitu 30%.  

 Analisis pencarian fakta dilakukan setelah refleksi awal yaitu peneliti 

melakukan pengamatan mulai dari anak masuk kelas sampai kegiatan selesai 

kesimpulan peneliti adalah dalam menerima pembelajaran terutama dalam 

pengembangan kemampuan berbahasa belum optimal. Banyak anak yang kurang 

paham dengan kegiatan yang disampaikan guru, hal tersebut disebabkan karena 

dalam menyampaikan materi guru masih menggunakan metode ceramah dan jika 

bercerita belum menggunakan alat/media yang menarik minat anak terutama 

dalam pengembangan kemampuan berbahasa. Peneliti juga menggunakan lembar 

observasi kemampuan berbahasa dan diperoleh rata-rata prosentase 44,25%.  

 Deskripsi penelitian siklus dilakukan setelah analisis pencarian fakta yang 

direncanakan 2 siklus dan setiap siklusnya terdiri dari 3 pertemuan. Pada setiap 

siklus terdiri dari 4 tahap yaitu : a) perencanaan tindakan, perencanaan tindakan 

diawali peneliti dengan mengadakan diskusi dengan guru kelas yang diantaranya 

adalah menyamakan persepsi antara guru dengan peneliti, mengusulkan metode 

bercerita dengan papan flanel untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, 

mengusulkan penggunaan Rencana Bidang Pengembangan (RBP) sebagai rencana 

pembelajaran penggunaan metode bercerita dengan papan flanel untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa, mengusulkan lembar observasi untuk 



pelaksanaan penilaian dan menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang 

harus dipersiapkan untuk pelaksanaan siklus I yaitu : menyiapkan media yang 

akan digunakan yaitu papan flanel dan potongan-potongan gambar yang akan 

digunakan untuk pembelajaran, membuka pelajaran dengan salam, doa dan 

menyanyi, mengatur posisi tempat duduk anak, memperlihatkan papan flanel dan 

potongan gambar sambil membacakan judul cerita dan mulai bercerita, 

menyimpulkan isi cerita, menyampaikan pesan moral isi cerita, melakukan tanya 

jawab tentang isi cerita, memberikan reward pada anak yang dapat menjawab 

pertanyaan sederhana dan bercerita, memberi motivasi kepada anak yang belum 

mampu dan menutup kegiatan, b) pelaksanaan tindakan, pelaksanaan tindakan 

siklus I pertemuan pertama dimulai dengan kegiatan awal dengan salam dan 

bernyanyi. Pada kegiatan awal peneliti melakukan percakapan dengan anak yang 

berhubungan dengan tema yang akan digunakan, kemudian peneliti 

memperlihatkan papan flanel dan potongan-potongan gambar yang akan 

digunakan sesuai dengan judul cerita. Tempat duduk anak diatur agar anak merasa 

nyaman dalam mendengarkan cerita. Peneliti juga menyatukan perhatian anak dan 

menarik anak untuk mendengarkan cerita dengan tepuk. Peneliti mengenalkan 

tokoh-tokoh dalam cerita dan mulai bercerita. Peneliti menyimpulkan inti cerita 

dan memberikan pesan-pesan yang baik kepada anak selesai bercerita. 

Pertanyaan-pertanyaan tentang materi cerita diberikan peneliti dan dilanjutkan 

dengan menutup kegiatan dengan menyanyikan sebuah lagu lalu salam. 

Pertemuan kedua dan ketiga pelaksanaannya tidak begitu jauh berbeda, c) 

observasi/pengamatan, pengamatan dilakukan pada proses pembelajaran maupun 

pada kemampuan berbahasa anak. Pengamatan yang dilakukan adalah proses 

pembelajaran guru atau kinerja guru dengan menggunakan lembar observasi 

penerapan penggunaan metode bercerita dengan papan flanel untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak yang dilakukan oleh kolaborator. Pengamatan pada 

kemampuan berbahasa anak dilakukan oleh peneliti dan dilakukan secara 

berkolaborasi denganobserver dan menggunakan lembar observasi kemampuan 

berbahasa anak/kinerja anak, dan d) analisis dan refleksi, refleksi dilakukan 

dengan berdiskusi dengan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah 



dilakukan dengan berpedoman dari hasil observasi peningkatan kemampuan 

berbahasa. Sesudah melakukan analisis dan refleksi maka dilanjutkan dengan 

pelaksanaan tindakan siklus II yang dilakukan dari pertemuan pertama siklus II, 

pertemuan kedua siklus II, dan dilanjutkan pertemuan ketiga siklus II yang setiap 

pertemuannya terdiri dari empat tahap seperti siklus I, a) perencanaan tindakan, 

perencanaan tindakan diawali peneliti dengan mengadakan diskusi dengan guru 

kelas yang diantaranya adalah menyamakan persepsi antara guru dengan peneliti, 

mengusulkan metode bercerita dengan papan flanel untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa, mengusulkan penggunaan Rencana Bidang 

Pengembangan (RBP) sebagai rencana pembelajaran penggunaan metode 

bercerita dengan papan flanel untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, 

mengusulkan lembar observasi untuk pelaksanaan penilaian dan menentukan 

jadwal pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan 

siklus II yaitu : menyiapkan media yang akan digunakan yaitu papan flanel dan 

potongan-potongan gambar yang akan digunakan untuk pembelajaran, membuka 

pelajaran dengan salam, doa dan menyanyi, mengatur posisi tempat duduk anak, 

memperlihatkan papan flanel dan potongan gambar sambil membacakan judul 

cerita dan mulai bercerita, menyimpulkan isi cerita, menyampaikan pesan moral 

isi cerita, melakukan tanya jawab tentang isi cerita, memberikan reward pada anak 

yang dapat menjawab pertanyaan sederhana dan bercerita, memberi motivasi 

kepada anak yang belum mampu dan menutup kegiatan, b) pelaksanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan pertama dimulai dengan kegiatan awal 

dengan salam dan bernyanyi. Pada kegiatan awal peneliti melakukan percakapan 

dengan anak yang berhubungan dengan tema yang akan digunakan, kemudian 

peneliti memperlihatkan papan flanel dan potongan-potongan gambar yang akan 

digunakan sesuai dengan judul cerita. Tempat duduk anak diatur agar anak merasa 

nyaman dalam mendengarkan cerita. Peneliti juga menyatukan perhatian anak dan 

menarik minat anak untuk mendengarkan cerita dengan tepuk. Peneliti 

mengenalkan tokoh-tokoh dalam cerita dan mulai bercerita. Peneliti 

menyimpulkan inti cerita dan memberikan pesan-pesan yang baik kepada anak 

selesai bercerita. Pertanyaan-pertanyaan tentang materi cerita diberikan peneliti 



dan dilanjutkan dengan menutup kegiatan dengan menyanyikan sebuah lagu lalu 

salam, c) observasi/pengamatan, pengamatan dilakukan pada proses pembelajaran 

maupun pada kemampuan berbahasa anak. Pengamatan yang dilakukan adalah 

proses pembelajaran guru atau kinerja guru dengan menggunakan lembar 

observasi penerapan penggunaan metode bercerita dengan papan flanel untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak yang dilakukan oleh kolaborator. 

Pengamatan pada kemampuan berbahasa anak dilakukan oleh peneliti dan 

dilakukan secara berkolaborasi dengan observer dan menggunakan lembar 

observasi kemampuan berbahasa anak/kinerja anak, dan d) analisis dan refleksi, 

refleksi dilakukan dengan berdiskusi dengan mengevaluasi proses pembelajaran 

yang telah dilakukan dengan berpedoman dari hasil observasi peningkatan 

kemampuan berbahasa. Pada siklus I prosentasi rata-rata kemampuan berbahasa 

anak 1 kelas adalah 60,64% dan pada siklus II prosentase rata-rata kemampuan 

berbahasa anak 1 kelas adalah 81,33%, jadi jika dilihat dari prosentase dari 

prasiklus sampai siklus II kemampuan berbahasa anak menunjukkan peningkatan 

berdasarkan analisis yang dilakukan penulis ini dipengaruhi oleh metode yang 

digunakan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Metode bercerita 

dengan menggunakan papan flanel dapat meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak. Jadi penelitian yang dilakukan dapat membuktikan hipotesis yaitu 

kemampuan berbahasa anak dapat meningkat dengan metode bercerita dengan 

menggunakan papan flanel adalah berhasil. Walaupun menurut peneliti, penelitian 

ini sudah dilakukan semaksimal mungkin namun masih banyak kekurangan yang 

diantaranya adalah keterbatasan kemampuan peneliti dalam pengelolaan kelas, 

penelitian ini hanya terbatas pada peningkatan kemampuan berbahasa melalui 

metode bercerita dengan menggunakan papan flanel, keterbatasan dalam sarana 

dan prasarana, keterbatasan waktu dalam penelitian dan masih banyak kekurangan 

yang lain.  

 

Penutup  

 Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu melalui metode bercerita dengan 

menggunakan papan flanel dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak, yang 



ditandai dengan meningkatnya kemampuan anak dalam tiap siklusnya. 

Kemampuan berbahasa anak dari sebelum tindakan sampai pada siklus II yaitu 

pada saat sebelum tindakan 44,25%, siklus I 60,64%, dan siklus II 81,33%.  

 Keberhasilan pembelajaran dengan metode bercerita dengan menggunakan 

papan flanel memberikan implikasi yaitu diantaranya :  

1. Media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dan situasi yang 

dihadapi guru dalam pembelajaran adalah penting.  

2. Metode bercerita dengan menggunakan papan flanel dapat digunakan untuk 

memotivasi dan merangsang kemampuan berbahasa anak.  

3. Peran aktif guru dalam proses pembelajaran adalah dengan memotivasi anak 

serta menjadi fasilitator dalam proses kegiatan pembelajaran yang 

direncanakan dengan baik.  
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