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 UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA 
MELALUI BERCERITA GAMBAR SERI PADA ANAK 

KELOMPOK B DI TK ‘AISYIYAH BA JIMBUNG II  
TAHUN AJARAN 2012/ 2013. 

 
Oleh : 

Basirotun  
NIM. A53BO90004 

 
Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa melalui 
bercerita gambar seri pada anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 
Jimbung II. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilaksanakan dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan anak didik 
Kelompok B TK ABA Jimbung II Klaten Tahun Ajaran 2012/ 2013 sebanyak 20 
anak terdiri dari 8 anak laki-laki dan 12 anak perempuan.  
Metode yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis 
kompratif dengan analisis terhadap proses pembelajaran yang terjadi di dalam 
kelas selama penelitian berlangsung.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui becerita gambar seri anak 
kelompok B di TK ABA Jimbung II dapat meningkat. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan adanya peningkatan kemampuan berbahasa anak yang hanya mencapai 
42,18% pada pra siklus menjadi 59,84% pada siklus I dan meningkat menjadi 
77,84% pada siklus II. Hal ini juga terlihat dari bertambahnya jumlah anak yang 
kemampuan berbahasanya berkembang dengan baik yaitu dari 9 anak pada waktu 
pra siklus menjadi 12 anak pada siklus I dan 15 anak pada siklus II. Dengan 
demikian bercerita gambar seri dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
Kelompok B di TK ABA Jimbung II Tahun Ajaran 2012/ 2013.        
 
Kata Kunci : Kemampuan Berbahasa Bercerita Gambar Seri  
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Pendahuluan  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

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

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.  

Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan salah satu pendidikan pra 

sekolah di jalur pendidikan sekolah (PP No 27 Tahun 1990). Sebagai lembaga 

pendidikan prasekolah, tugas utama Taman Kanak-kanak adalah mempersiapkan 

anak dengan memperkenalkan berbagai pengetahuan, skap, perilaku, ketrampilan, 

dan intelektual agar dapat melakukan adaptasi dengan kegiatan yang 

sesungguhnya di Sekolah Dasar.  

Pengembangan kemampuan berbahasa di TK bertujuan agar anak didik 

mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Lingkungan yang 

dimaksudkan adalah lingkungan di sekitar anak antara lain lingkungan teman 

sebaya, teman bermain tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan fungsi 

pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini adalah : 1) sebagai alat 

untuk berkomunikasi dengan lingkungan; 2) sebagai alat untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual anak; 3) sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi 

anak; 4) sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah piker kepada orang 

lain. 

Berdasarkan uraian di atas guru sebagai peneliti terpacu untuk melakukan 

tindakan kelas karena sebagian besar masih banyak kesulitan bercerita. Anak 

cenderung pendiam, kurang komunikasi dengan guru dan teman, kurangnya 

kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru. Kurangnya kemampuan 

siswa dalam menceritakan kembali isi cerita. Karena di TK kami cerita dengan 

gambar seri masih kurangnya alat pembelajaran edukatif. Sehingga anak-anak 

kurang antusias dalam mendengarkan cerita gambar seri dan menceritakan 

kembali isi cerita. Maka peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas yang 

berjudul meningkatkan kemampuan berbahasa melalui cerita gambar seri. 
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Dari masalah yang dihadapi TK ABA Jimbung II tersebut, kemudian dari 

pihak kepala sekolah mempunyai keinginan mengembangkan kemampuan 

berbahasa anak yang lebih baik. Sehingga TK ABA Jimbung II mencoba 

menggunakan beberapa metode pembelajaran dan akhirnya ditemukan sebuah 

metode yang mampu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui 

cerita gambar seri. 

Metode bercerita menurut Dhieni (2007 : 6.6) “Metode bercerita adalah 

penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita 

dari guru kepada anak didik taman kanak-kanak” 

Menurut beberapa definisi diatas metode bercerita adalah metode yang 

digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada anak dalam 

bentuk cerita dan disampaikan secara lisan. 

Manfaat dan tujuan metode bercerita : Melatih daya serap atau daya tangkap 

anak, Melatih daya pikir anak, Melatih daya konsentrasi anak, Mengembangkan 

daya imajinasi anak,  Menciptakan situasi yang menggembirakan serta 

mengembangkan suasana hubungan yang akrab sesuai dengan tahab 

perkembangannya, Membantu perkembangan bahasa anak.  

Sedangkan tujuan pelaksanaan metode bercerita di TK adalah agar anak 

mampu mendengarkan dengan sesame terhadap apa yang disampaikan orang lain. 

Anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya. Anak dapat menjawab 

pertanyaan. 

 

Metode Penelitian 

Tempat Penelitian ini dilaksanakan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Jimbung II Klaten. Alasannya dikarenakan peneliti bekerja pada tempat tersebut 

sehingga memudahkan perolehan data. Selain itu di TK ABA Jimbung II belum 

pernah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Waktu penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada semester gasal tahun ajaran 2012/2013 yaitu bulan 

Agustus, September, Oktober.  
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Subyek Penelitian Dan Obyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B TK Aisyiyah BA 

Jimbung II Klaten dengan jumlah siswa 20 terdiri 8 siswa putra dan 12 siswi putri. 

Peneliti memiliki kelompok B karena anak-anak pada kelas ini kemampuan 

bahasa lisan yang masih rendah yang dibuktikan dengan banyaknya anak yang 

hanya mendengarkan guru, hanya sedikit yang berani untuk menjawab Pertanyaan 

secara mandiri, tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk bertanya kepada guru. 

 

Prosedur Penelitian  

Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal digunakan cara dan prosedur 

yang efektif sehingga di mungkinkan adanya tindaka berulang-ulang dengan revisi 

yang berbentuk siklus untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Satu siklus 

terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observasing) dan refleksi (reflecting). 

Sebelum melaksanakan siklus, peneliti terlebih dahulu melakukan prasiklus 

yang bertujuan untuk mengetahui gambaran awal kemampuan yang dimiliki anak 

sebelum dilakukan perbaikan. Peneliti akan melakukan penelitian secara 

kolaboratif dengan teman sejawat, hal ini dimaksudkan untuk menyamakan 

pemahaman dan memperoleh kesepakatan dalam pengambilan keputusan 

sehingga memunculkan kesamaan tindakan. 

Langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai prosedur yang telah 

digambarkan diatas yaitu : Perencanaan Tindakan ; (1) Mempersiapkan alat 

peraga dan media yang digunakan, (2) Mempersiapkan waktu pelaksanaan 

kegiatan, (3) Membuat rencana pembelajaran dan menyiapkan istrumen.  

 

Jenis Data 

Jenis data dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data 

yang dapat dikumpulkan peneliti (Arikunto, 2006 : 11) yaitu  : Data Kuantitatif 

(Nilai hasil belajar siswa) dapat dianalisis secara deskriptif. Misalnya mencari 

nilai rata-rata, prosentase keberhasilan belajar dan lain-lain. Data Kualitatif yaitu 

data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang 
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ekspresi siswa yang berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap suatu mata 

pelajaran (Bahasa) pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru 

efektif. Perhatian kepercayaan diri dan sejenisnya dapat dianalisis secara 

kualitatif. 

 

Tehnik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : (1) 

Observasi, dilakukan untuk memantau proses kegiatan yang diperlukan untuk 

menyusun langkah-langkah perbaikan agar efektif dan efisien.  (2) Wawancara 

adalah proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informal 

yang lebih terperinci sesuai dengan tujuan penelitian. (3) Dokumentasi adalah 

sekumpulan catatan tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau/ baru terjadi. 

Dokumentasi ini berupa hasil belajar siswa yang dapat di manfaatkan sebagai data 

yang dapat memberikan informasi tentang kualitas perbaikan (Wardhani & 

Wihardhit, 2008 : 2.30). (4) Catatan Lapangan,  Catatan lapangan tertulis tentang 

apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan 

data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan 

digunakan untuk mencatat temuan selama pembelajaran yang diperoleh peneliti 

yang tidak teramati dalam pedoman observasi. 

Lembar obsevasi penerapan bercerita gambar seri dalam upaya 

menngkatkan kemampuan berbahasa. Komponen yang dikenai penilaian dalam 

penerapan kemampuan berbahasa melalui cerita gambar seri ini antara lain : 

Pendahuluan, Pelaksanaan, Inti, Penggunaan Media, dan Penutup yang dilakukan 

pada waktu pembelajaran berlangsung. 

Lembar catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat semua kejadian-

9 yang terjadi diluar perencanaan permasalahan-permasalahan yang muncul pada 

waktu dilaksanakan kegiatan secara rinci penggunaan instrument menurut 

fungsinya masing-masing. 
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Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan tehnik yang digunakan untuk menganalisis data 

hasil penelitian untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan.  

Penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan hasil obsrvasi kegiatan 

pembelajaran maupun dari hasil tindakan yang telah dilakukan.   

Analisa data terhadap anak dilakukan beberapa tahap sebagai berikut : 

Menjumlahkan skor yang dicapai pada setiap butir amatan, Membuat tabulasi skor 

observasi peningkatan kemampuan berbahasa anak yang terdiri dari: nomor nama 

anak, butir amatan. 

Berdasarkan faktor penyebab masalah diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa masalah yang dominan adalah faktor metode dan media yang digunakan 

dalam pembelajaran yang berakibat hasil pembelajaran yang rendah. Dalam 

dialog antara guru dan peneliti tindakan solusi masalah yang di twarkan dalam 

penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan berbahasa lisan peneliti dan guru 

bersepakat melaksanakan tindakan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012. 

Pelaksanaan sebelum tindakan guru tidak menggunakan media atau alat 

melainkan hanya mendengarkan dan memeprhatikan guru dalam bercerita. Jadi 

anak kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi nilai yangdiperoleh 

sebelum tindakan sangat rendah. Selain itu pembelajaran sebelum tindakan masih 

terdapat kelemahan yaitu guru kurang memanfaatkan media atau alat peraga, 

sehingga anak kurang tertarik dan kurang menyenangkan. Berdasarkan faktor 

penyeab tersebut maka peneliti melakukan perencanaan tindakan masalah 

kemudian pembahasan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti mencoba 

menggunakan metode bercerita dengan gambar seri. 

 

 

Hasil dan Pembahasan  

Kegiatan siklus I didasarkan atas indikator dan tema yang telah disusun 

sebelumnya. Adapun materi pengembangan bahasa perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan dan observasi dapat dijabarkan sebagaimana uraian dibawah 

ini.  
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Kegiatan perencanaan ini dilaksanakan pada hari Senin dan Sabtu di TK 

‘Aisyiyah BA Jimbung II Klaten. Berdiskusi dengan guru terutama dalam hal 

yang akan dilakukan pada kegiatan pelaksanaan tindakan Siklus I. Pada waktu 

diskusi di sepakati bahwa peneliti sebagai pelaksana tindakan sedangkan guru 

membantu selama proses pembelajaran juga sebagai observator.  

 Adapun tindakan dalam Siklus I akan dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan, dimana pertemuan pertama di rencanakan pada hari Senin, 1 Oktober 

2012. Pertemuan kedua pada hari Sabtu, 6 Oktober 2012.  

Adapun beberapa hal yang direncanakan pada Siklus I yaitu :  (1)Peneliti 

mempersiapkan gambar seri,  (2) Peneliti membuka pembelajaran dengan salam 

dan doa,  (3) Peneliti membuat kesepakatan bersama pada anak-anak dalam 

melihat gambar seri, (4) Peneliti memberi gambaran sedikit tentang isi di gambar 

seri dan menyebutkan judul cerita, (5) Peneliti menceritakan gambar seri, (6) 

Peneliti memberi kesempatan anak untuk bercerita kembali,  (7) Kegiatan penutup 

diisi dengan tanya jawab apa yang telah di ceritakan guru, (8) Peneliti menutup 

kegiatan dengan bernyanyi bersama berdoa dan salam         

Sebagaimana yang telah di rencanakan sebelumnya, tindakan pada siklus 

pertama di mulai pada hari Senin, 1 Oktober 2012. Pembelajaran ini berlangsung 

selama 30 menit yaitu dari jam 08.00 – 08.30 dan bertempat di ruang B2 TK 

‘Aisyiyah BA Jimbung II Klaten.  

Pertemuan Pertama peneliti masuk di ruang B2 Peneliti membri penjelasan 

bahwa anak-anak akan diajak untuk mendengarkan cerita dengan gambar seri. 

Guru mengatur tempat duduk agar semua dapat mendengar dengan baik.  

Sebagai pembuka peneliti yang bertindak sebagai guru membuka kegiatan 

dengan berdoa, salam dan bernyanyi, selanjutnya peneliti menjelaskan bahwa 

kegiatan hari ini adalah mendengarkan cerita gambar seri.  

Peneliti kemudian menyebutkan judul cerita selanjutnya membacakan isi 

cerita. Di akhir cerita peneliti memberikan pertanyaan pada anak apa judul cerita 

tadi, siapa tokoh-tokohnya. Dalam prose tersebut kolaborator dan peneliti 

melakukan observasi tentang anak-anak yang bisa mendengarkan cerita dan 
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menceritakan kembali. Kemudian di catat pada pedoman observasi berbentuk 

check list. 

Pada pertemuan kedua yakni dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Oktober 

2012 peneliti mencoba menceritakan gambar seri dengan judul sama. Kemudian 

peneliti dan guru melakukan review yaitu dengan tanya jawab kepada anak satu 

persatu tentang isi cerita.     

Observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Pada saat anak 

mendengarkan cerita. Observasi digunakan untuk mengetahui kemampuan 

menyimak serta keaktifan minat dan motivasi anak didik dalam mengikuti 

pembelajaran berbahasa dengan menggunakan media gambar seri.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dan guru, diperoleh hasil 

sebagai berikut : (1) beberapa anak masih kurang knsentrasi dan tidak 

mendengarkan cerita; (2) Hasil observasi kemampuan menyimak bahasasudah 

cukup menunjukkan peningkatan yaitu dari sebelum tindakan 12% pada Siklus I 

ini mencapai 30%.  

Peneliti dan guru melakukan analisis terhadap proses pembelajaran dan 

peningkatan kemampuan berbahasa anak. Analisis dilakukan oleh guru dan 

peneliti dengan cara berdiskusi, mengevaluasi proses pembelajaran yang telah 

dilakukan, serta melihat kekurangan-kekurangan yang ada dan berpedoman pada 

hasil observasi peningkatan kemampuan berbahasa anak. 

Adapun hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa (1) Ada anak yang 

mengeluh mendengarkan cerita dengan gambar seri yang sama ada beberapa anak 

yang tidak mau mendengarkan, berart dapat disimpulkan anak merasa bosan ; (2) 

kemampuan anak dalam menyimak dalam satu kelas masih belum merata. Ada 

yang mempunyai kemampuan yang lebih dan ada juga yang kurang atau masih 

rendah.  

Dari hasil analisis tersebut peneliti dan guru merasa bahwa hasil penelitian 

belum maxsimal. Maka peneliti dan guru membuat perencanaa untuk tindakan 

pada siklus selanjutnya. 

Kegiatan siklus I didasarkan atas indikator dan tema yang telah disusun 

sebelumnya. Adapun materi pengembangan bahasa perencanaan tindakan, 
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pelaksanaan tindakan dan observasi dapat dijabarkan sebagaimana uraian dibawah 

ini.  

Proses pembelajaran berbahasa yang telah dilakukan pada siklus I pada 

umumnya cukup baik, tetapi belum mencapai yang diharapkan. Masih ada anak 

yang kurang memperhatikan dan menguasai cerita. Untuk mengatasi kekurangan 

pada siklus I, maka pada hari Senin 8 Oktober 2012 Peneliti dan Guru melakukan 

perencanaan tindakan pada siklus II. Siklus II ini direncanakan dilakukan dalam 2 

pertemuan yaitu Pertemuan I pada hari I Rabu, 10 Oktober 2012 dan pertemuan 

kedua pada hari Sabtu, 13 Oktober 2012.  

Setelah diskusi akhirnya peneliti dan guru menyepakati beberapa hal yang 

sebaiknya di lakukan dalam pembelajaran berbahasa untuk anak taman kanak-

kanak. Yaitu : (1) Peneliti harus lebih banyak berinteraksi dengan anak didik. Dan 

memberi motivasi; (2) Untuk mengatasi kebosanan anak terhadap satu tema 

pembelajaran, maka peneliti dan guru berencana untuk mengganti judul cerita.  

Adapun urutan tindakan yang direncanakan diterapkan pada siklus II 

adalah sebagai berikut : (1) Peneliti mempersiapkan gambar seri , (2) Peneliti 

mengatur tempat duduk anak, (3) Peneliti membuka pembelajaran dengan salam, 

do’a, dan menyanyi, (4) Tanya jawab tentang kosakata binatang terbang yang di 

tampilkan pada pertemuan yang lalu, (5) Peneliti memberikan gambaran cerita, 

(6) Peneliti menyebutkan judul cerita, (7) Peneliti meceritakan isi gambar seri, (8) 

Peneliti memberikan kesempatan pada anak untuk bercerita dengan gambar seri, 

(9) Peneliti memberikan reward kepada anak, (10) Peneliti menutup pembelajaran 

dengan bernyanyi, berdo’a, salam. 

Prosedur pelaksanan pembelajaran pada siklus II seperti tersebut di atas 

sama seperti proses pembelajaran pada siklus I, setiap pertemuan pada siklus II ini 

juga diberi sedikit variasi agar anak tidak mengalami kebosanan dan suasana yang 

menyenangkan.    

Berdasarkan pelaksanaan yang telah dibuat diatas, maka peneliti dan guru 

melaksanakan siklus II, pelaksanaan tindakan pada siklus II dimulai pada hari 

Rabu, 10 Oktober 2012 di ruang kelas B TK ‘Aisyiyah BA Jimbung II. 

Pembelajaran berlangsung 30 menit.  
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Petama-tama peneliti mengkondisikan agar anak siap untuk belajar 

bersama, peneliti membuka pembelajaran dengan salam, do’a dan bernyanyi. 

Sebelum menyampaikan materi penelitian mengulang materi yang ada pada 

pertemuan siklus I tentang “binatang”. Peneliti memberi gambaran tentang 

macam-macam binatang untuk menambah kosakata baru. Setelah selesai peneliti 

menceritaan gambar seri. Setelah bercerita peneliti memberkan pertanyaan kepada 

anak.  

Hasil tanya jawab oleh guru dan peneliti tersebut ditulis dalam pedoman 

observasi yang berupa check list di akhir pembelajaran peneliti melakukan review 

kosa kata yang baru saja diceritakan dengan gambar seri, kemudian peneliti 

mengajak anak untuk bernyanyi lagi. Setelah itu peneliti menutup kegiatan dengan 

do’a salam. 

Dari uraian diatas merupakan proses pembelajaran pada siklus II 

Pertemuan Pertama. Dalam pertemuan kedua ada perubahan beberapa variasi 

yakni penambahan kosa kata baru tentang macam-macam binatang. Pada 

pertemuan kedua peneliti memvariasikan pembelajaran dengan bermain hewan-

hewanan.     

Observasi dilakukan pada waktu kegiatan pembelajaran di ruang kelas B. 

Pada siklus ke II peneliti di bantu oleh kolaborator melakukan pengamatan 

terhadap penguasaan menyimak kosa kata anak antara siklus I dengan siklus II. 

Dalam kegiatan ini penliti dan guru berpedoman pada observasi dalam bentuk 

check list.  

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan guru maka di peroleh 

sebagai : (1) Setelah di ceritakan dengan judul yang baru suasana kelas menjadi 

tenang. Semua anak-anak semangat mendengarkan cerita tersebut ; (2) Kondisi 

pembelajaran sudah cukup kondusif karena anak-anak terkondisi dengan baik.  

Dengan demikian untuk pembelajaran berbahasa anak dalam satu kelas 

sudah ada peningkatan.    

Proses pelaksanaan tindakan pada siklus II sudah baik kelemahan yang ada 

pada sklus I dapat teratasi dengan baik. Hal ini membuat kualitas pembelajaran 

berbahasa anak mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas pembelajaran 
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terlihat tercapainya indikator yang ditetapkan. Peneliti dibantu oleh kolaborator 

telah berhasil meningkatkan kemampuan berbahasa serta konsentrasi anak.  

Walaupun masih di temukan beberapa anak yang kurang memperhatikan 

tetap tidak masalah dalam proses pembelajaran karena karakteristik, kemampuan 

serta daya tangkap anak didik itu tidak sama. Berdasarkan analisis dan refleksi di 

atas tindakan pada silus II dikatakan behasil peningkatan kemampuan berbahasa 

anak meningkat jika dibandingkan siklus-siklus sebelumnya, meskipun penelitian 

tindakan pada siklus II ini masih sedikit permasalaha yang belum dapat teratasi 

tetapi pembelajaran berbahasa yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya 

peningkatan.  

 

Penutup  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dalam 2 

siklus dengan menerapkan metode bercerita gambar seri untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah BA Jimbung II Klaten, 

dapat disimpulkan bahwa : (1) Metode bercerita dengan gambar seri dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah Jimbung 

II; (2) Penggunaan Metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak dalam mengungkapkan bahasa, anak menjadi lebih aktif dan berani untuk 

mengungkapkan pendapatnya. Dari hasil penelitian pra siklus 6 anak 45% Siklus I 

9 anak 65% Siklus II 15 anak 75%. 

Dengan adanya kesimpulan di atas, maka implikasi yang timbul dalam 

penelitian ini adalah : (1) Metode bercerita dengan gambar seri untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa; (2)  Bercerita dengan gambar seri untuk 

mengembangkan kreativitas anak.   

 

Saran  

Hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dalam usaha peningkatan 

kemampuan berbahasa melalui metode bercerita dengan gambar seri, diajukan 

saran.  

Saran tersebut ditujukan kepada guru, sekolah dan peneliti yang lain :  
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1. Bagi guru  

a. Guru seharusnya selalu berinovasi dan mencoba melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan metode dan media yang dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa. Sehingga pembelajaran dapat menyenangkan.  

b. Guru sebaiknya selalu mengadakan evaluasi jangka pendek guna 

mengetahui tingkat kemampuan anak.  

2. Bagi sekolah  

a. Sekolah hendaknya menyediakan cerita gambar seri yang menarik 

sehingga anak tertarik untuk membacanya.  

b. Sekolah kendalanya menyediakan media yang dibutuhkan sehingga dapat 

membantu proses pembelajaran.  

3. Bagi peneliti yang lain  

Penelitian ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan, 

sehingga peneliti perlu mengkaji permasalahan yang sama. Hendaknya 

banyak memiliki referensi yang banyak yang dapat mendukung kekurangan 

yang ada dalam pendidikan.   
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