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ABSTRAK 

          Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
kelas A melalui metode bercerita dengan boneka tangan TK ABA Cepitsari tahun 
pelajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek 
penelitian tindakan ini adalah anak kelompok A TK ABA Cepitsari yang 
berjumlah 23 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, 
dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi yaitu dengan lembar 
observasi penerapan bercerita dengan boneka tangan, Wawancara yang digunakan 
antara peneliti dengan anak dan berdokumentasi dalam penelitian ini yaitu daftar 
anak foto bercerita dengan boneka tangan. Keabsahan data diperiksa dengan 
triangulasi. Data di analisis secara deskriptif kuantitatif model alur. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kemampuan berbahasa anak kelompok A 
TK ABA Cepitsari tahun pelajaran 2012/2013 sebelum dilaksanakan Penelitian 
Tindakan Kelas yaitu anak yang dapat berkomunikasi dengan lancar sebesar 
40,78% setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu dengan 
menggunakan metode bercerita dengan boneka tangan pada proses pembelajaran 
kemampuan berbahasa anak diperoleh hasil yaitu siklus I menjadi 62,72%, siklus 
II meningkat menjadi 70,50% dan siklus III meningkat menjadi 83,54%. Hasil 
penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian. Berdasarkan data hasil 
tindakan kelas tersebut maka hipotesis tindakan menyatakan “ dengan 
menggunakan metode bercerita dengan boneka tangan dapat meningkatkan 
kemampuan berbahasa anak kelompok A TK ABA Cepitsari tahun pelajaran 
2012/2013 “terbukti dan dapat diterima kebenarannya.  

 

Kata kunci : Boneka tangan, metode bercerita, kemampuan berbahasa   
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PENDAHULUAN 

    Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki 

kesiapan untuk memasuki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Anak usia dini merupakan anak usia emas yang sangat potensial multi 

kecerdasan yang dimiliki anak.  

    Taman kanak-kanak (TK) merupakan lembaga pendidikan formal 

sebelum peserta didik memasuki sekolah dasar (SD). Lembaga TK ini 

dianggap penting kerena mendidik anak pada usia emas (golden age) yang 

tengah menjalani kehidupan penuh dengan kepekaan. Masa peka adalah suatu 

masa yang menuntut pendampingan yang sungguh-sungguh karena hanya 

datang sekali seumur hidup manusia.  

    Sementara kenyataan tersebut, taman kanak-kanak sebagai salah satu 

bagian dari pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal memiliki tugas 

mulia untuk mengembangkan berbagai potensi peserta didik terkait dengan 

aspek social-emosional, fisik kognitif, bahasa, estetika, dan karakter  

Pelayanan pendidikan di taman kanak-Kanak mampu memberi rangsangan 

dan motivasi sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara 

optimal.  
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    Kemampuan berbahasa merupakan salah satu dari bidang 

pengembangan kemampuan dasar yang dipersiapkan oleh guru untuk 

meningkatkan kemampuan dan kreatifitas peserta didik sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Pengembangan kemampuan berbahasa bertujuan agar 

peserta didik di TK mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang 

sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif, dan 

mengembangkan minat peserta didik di TK untuk dapat berbahasa Indonesia.  

    Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang 

harus dimiliki anak, terdiri dari beberapa tahapan sesuai dengan usia dan 

karakteristik perkembangannya. Dengan bahasa, anak dapat 

mengkomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran, maupun perasaannya pada 

orang lain. 

   Pengembangan berbahasa pada peserta didik  di taman kanak-kanak 

lebih menekankan pada pendengaran dan berbicara bukan membaca dan 

menulis oleh karena itu aspek berbahasa yang utuh diawali dengan 

memperkuat kekuatan sensori motor terkait dengan kesiapan organ-organ 

pendengaran dan organ-organ berbicara. Jika kedua organ tersebut telah kuat, 

potensi yang lebih tinggi terkait dengan kesiapan otak lainnya dan lebih 

mempermudah anak dalam memperoleh bahasa secara utuh. 

   Pengembangan kemampuan berbahasa dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan berbagai metode dan tehnik pengajaran, antara lain(1) bercerita 

dengan alat peraga langsung; (2) bercerita dengan boneka tangan; (3) 

bercerita dengan papan flannel; (4) menurutkan dan menceritakan gambar 
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seri; (5) bercerita dengan kartu gambar dan masih banyak metode lain yang 

dapat mengembangkan kemampuan berbahasa.  

   Bercerita merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara 

lisan kepada orang lain, dengan atau tanpa alat. Anak-anak usia 4sampai 6 

tahun umumnya senang diperdengarkan sebuah cerita sederhana yang sesuai 

dengan perkembangan usianya, sehingga dapat membantu mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak khususnya untuk melatih anak dalam 

berkomunikasi secara lisan dan dapat melatih anak dalam memahami 

pembicaraan orang lain. 

   Berdasarkan observasi di TK ABA Cepitsari cangkringan masih 

kurangnya kemampuan berbahasa anak , khususnya anak  masih belum 

mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Juga disekolah kami jarang 

sekali guru bercerita kepada anak didik dengan menggunakan boneka tangan 

padahal alat boneka tangan sudah tersedia, untuk itu peneliti mencari solusi 

dan strategi untuk membantu meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

melalui metode bercerita dengan boneka tangan di kelompok A TK ABA 

Cepitsari cangkringan. 

    Berhubungan dengan hal tersebut tujuan kegiatan adalah untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa anak di TK ABA Cepitsari 

Cangkringan dengan menggunakan metode bercerita dengan alat peraga 

boneka tangan. Dari metode bercerita dengan boneka tangan saya berharap 

anak akan lebih senang dalam  mendengarkan cerita dan anak-anak tidak 

merasa bosan dalam mendengarkan cerita.  
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      Metode Penelitian  

  Seting penelitian tindakan ini adalah TK ABA Cepitsari cangkringan yang 

beralamatkan didusun banjarsari glagaharjo kecamatan cangkringan kabupaten 

Sleman., dengan waktu penelitian selama empat bulan pada awal bulan Januari 

sampai bulan Maret 2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

merupakan siatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama ( 

Arikunto, 2006: 96). Desain penelitian tindakan kelas ini terdapat empat tahapan 

yang dilaksanakan, yaitu: tahap (1) prencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, 

dan  (4) refleksi. Model penelitian tindakan kelas yang digunakan mengacu pada 

model penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Mc. Dikarenakan selain 

mudah dipahami dan diterapkan juga tahap pelaksanaan dan observasi pada 

penelitian ini akan dilaksakan bersamaan.  

 Sampel penelitian diambil pada kelompok A TK ABA Cepitsari dengan 

jumlah murid 23 anak, sebagai kolabolator dalam penelitian ini adalah satu orang 

guru kelompok A dan peneliti juga aktif dalam tindakan.  

 Penelitian ini menggunakan bentuk siklus. Tahapan siklus direncanakan 

sampai dengan siklus III. Prosedur penelitian ini dimulai dengan kegiatan pra silus 

yaitu kegiatan untuk mengetahui keadaan awal yang selanjutnya akan dijadikan 

perbandingan pada siklus selanjutnya apkah mengalami perubahan sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan pada siklus.  
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 Kegiatan yang akan dilaksakan untuk setiap siklusnya masing-masing terdiri 

dari tahap perencaan, yaitu merencanakan jadwal pelaksanaan tindakan, 

mempersiapkan satuan bidang pengembangan (SBP) atau Rencana Kegitan 

Harian (RKH) yang diperlukan untuk setiap kali pertemuan dimana dalam 

perencanaan tersebut terdapat materi yang akan disampaikan pada setiap tindakan 

siklus dan instrument serta alat atau metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

tindakan. Tahap pelaksanaan yaitu kolaborator dan peneliti melaksanakan rencana 

yang telah disusun, selanjutnya pada setiap observasi kolaborator dan peneliti 

mengamati kegiatan pengembangan yang dilakukan serta mencatat semua kondisi 

dan masalah-masalah yang ditemukan pada setiap siklusnya. Tahap terakhir 

adalah mengadakan refleksi pada akhir kegiatan pelaksanaan pelaksanaan 

tindakan untuik mengevaluasi kekurangan ataupun kelemahan yang ada untuk 

dutindak lanjuti pada siklus berikutnya.  

 Dalam penelitian ini, kegioatan pra siklus dimulai pada 21 Januari 2013 

dimulai dengan dengan kegiatan wawancara dan kegiatan pengembangan materi 

terhadap anak sehingga menghasilkan data dan kondisi awal. Adpun materi yang 

disampaikan pada kegiatan pra siklus adalah tema Air,Api dan Udara subtema 

manfaat  air dengan indicator anak dapat berkomunikasi atau berbicara secara 

lisan dengan lancar. Pada kegiatan pra siklus peneliti bercerita menggunakan 

boneka tangan dengan metode ceramah klasikal dan Tanya jawab tenttang cerita 

yany diceritakan. Selanjutnya kegiatan siklus I dimulai pada tanggal 4 sampai 

dengan 8 februari 2013 dengan sejumlah tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi sehingga diperoleh data tentang kemampuan berbahasa 
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anak pada siklus I. adapun materi pada kegiata siklus Iadalah tema air,api dan 

udara dan subtema manfaat air dengan indicator anak dapat berkomunokasi atau 

berbicara secara lisan dan lancar. Pada pelaksanaan tindakan siklus I peneliti 

menawarkan siapa yang mau  menceritakan kembali cerita yang sudah dibacakan, 

kemudian  pada kegiatan observasi tentang kemampuan berbahasa melalui metode 

bercerita dengan boneka tangan, dengan format instrument sesuai yang 

direncanakan yaitu menggunakan pedoman observasi.  

 Siklus II dilaksanakan tanggal 11Februari sampai 16 Februari 2013 dengan 

rancangan tindakan yang berbeda dengan siklus sebelumnya dengan harapan akan 

didapat hasil kemampuan berbahasa  yang meningkat dari siklus sebelumnya. 

Siklus II dimulai dengan merencanakan tindakan dengan materi bercerita dengan 

boneka tangan pada tema air, api dan udara subtema manfaat api dengan judul 

cerita “ Monyet yang tersesat di goa yang gelap “. Dengan indicator 

mendengarkan cerita dan menceritakan kembali isi cerita. Perbedaan materi siklus 

I dan siklus II terletak pada judul cerita sehingga perbandaharaan kasa kata anak 

dapt bertambah, sebagai evaluasi kegiatan dilakukan berupa ; (1) anak maju 

kedepan untuk menceritakan kembali isi cerita; (2) mengadakan Tanya jawab 

tentang cerita.  

 Siklus III dilaksanakan tanggal 18 Februari dan 20 februari 2013, siklus III 

hanya dilaksanakan 2 kali pertemuan saja. Dengan rancangan tindakan yang 

berbeda dari siklus sebelumnya dengan harapan akan mendapatkan hasil yang 

lebih meningkat dari siklus sebelumnya. Siklus III dimulai dengan merencanakan 

tindakan dengan menambah media selain dari boneka tangan agar anak tidak 
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bosan dalam mendengarkan cerita dan anak-anak lebih antusdias dari siklus 

sebelumnya. Adapun media yang ditambahkan adalah panggung boneka, guru 

bercerita menggunakan boneka tangan dengan panggung boneka. Pada siklus III 

dimulai dengan merencanakan tindakan dengan materi bercerita pada tema air, api 

dan udara, adapun subtema bahaya air. Indicatornya menceritakan pengalaman 

dan kejadian secara sederhana. Perbedaan materi siklus II dan siklus III adalah 

media yang digunakan ditambah dan judul cerita yang berbeda. Sebagai evaluasi 

kegiatan dilakukan kegiatan berupa ; (1) anak maju kedepan untuk menceritakan 

kembali isi cerita menggunakan boneka tangan dengan panggung boneka (2) 

Tanya jawab tentang isi dari cerita.  

 Berdasarkan kegiatan yang dilakukan kegiatan pada siklus III didapatkan 

hasil observasi kemampuan anak dalam berbahasa melalui metode bercerita 

dengan boneka tangan, selanjutnya hasil kemampuan anak dalam berbahasa 

melalui metode bercerita dengan boneka tangan meningkat dibandingkan dengan 

siklus sebelumnya. Pada siklus III diperoleh hasil kemampuan berbahasa anak 

sudah mencapai indikator yang ditetapkan sehingga tindakan siklus selanjutnya 

tidak dilanjutkan.  

 Arikunto (2006 : 129 ) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian 

adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam 

penelitian yaitu dari nara sumber atau informan. Data penelitian yang 

dikumpulkan berupa informasi tentang kemampuan berbahasa anak. Data 

penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu : kepala sekolah, guru, dan 

anak kelompok A TK ABA Cepitsari Cangkringan yang berjumlah 23 anak. 
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dakemudian observasi yang dilakukan untuk pengumpulan data baik anak maupun 

guru dalam pelaksanaan tindakan.  

 Instrumen adalah alat bantu yang digunakan untuk mencatat atau 

mendapatkan data yang deperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

dua alat bantu penelitian yaitu : check list dan catatan. Check list dipilih peneliti 

karena menurut Arukunto (2006 :163 ) merupakan instrumen yang sesuai dengan 

metode observasi. Sedangkan catatan digunakan oleh peneliti karena dipakai 

untuk memperoleh data secara objektif yang tidak dapat terekam melalui lembar 

observasi. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah (1) lembar 

observasi peningkatan kemampuan berbahas untuk observasi anak ; (2) lembar 

observasi penerapan bercerita dengan boneka tangan untuk observasi guru.  

 Analisis data dilakukan menggunakan beberapa tehnik antara lain ; (1) 

memberi nilai atau skor dengan tanda check(√) sesuai dengan ketentuan 

sebelumnya ; (2) membuat tabulasi skor, yaitu membuat tabulasi skor observasi 

tentang kemampuan berbahasa yang terdiri dari nomor, nama anak, butir amatan, 

jumlah skor atau nilai butir amatan yang dikuasai anak ; (3) menghitung hasil 

data, yaitu menghitung hasil data tentang kemampuan berbahasa melalui metode 

bercerita dengan boneka tangan dalam porsentase; (4) membandingkan hasil 

porsentase, yaitu membandingkan hasil prosentase pencapaian setiap anak, 

dengan skor maksimum pada setiap siklus yang ditentukan oleh peneliti.           
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Pembahasan Hasil Penelitian 

 Metode bercerita dengan boneka tangan merupakan metode yang baik 

untuk pembelajaran karena metode ini anak akan mendapatkan pengalaman 

langsung dalam bercerita dengan boneka tangan dan dalam metode ini juga dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak khususnya dalam menambah 

perbendaharaan kosa kata anak. Bercerita dengan boneka tangan akan membuat 

anak merasa senang mendengarkan cerita dan mereka tidak merasa bosan.  

 Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak, berikut akan dijabarkan hasil 

penelitian yang meliputi proses  pembelajaran dengan menerapkan metode 

bercerita dengan boneka tangan dan kemampuan anak setelah diterapkan bercerita 

dengan boneka tangan dalam upaya meningkatkan kemampuan berbahasa.  

 Setelah dilaksanakan penelitian siklus I, peneliti terlebih dahulu 

melakukan survey awal untuk mengetahui kondisi sesungguhnya dilapangan serta 

sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan. Berdasarkan hasil survey 

peneliti menemukan bahwa proses pembelajaran yaitu para guru tidak pernah 

bercerita pada anak menggunakan boneka tangan padahal alat boneka tangan 

sudah tersedia, dan juga peneliti menemukan kemampuan berbahasa anak  di TK 

ABA Cepitsari masih tergolong rendah. Peneliti kemudian berkalaborasi dengan 

guru untuk mengatasi masalah tersebut dengn menerapkan suatu metode bercerita 

dengan boneka tangan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. 

 Berdasarkan deskripsi kondisi awal berbahasa anak di kelompok A TK 

ABA Cepitsari cangkringan, maka dilakukan perencanaan siklus, siklus 
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dilaksanakan sampai siklus III. Pada prasiklus hasil kemampuan berbahasa anak 

mencapai 44,78%. Setelah itu peneliti melaksanakan siklus I, pada siklus I 

kemampuan berbahasa anak menggunakan  metode bercerita dengan boneka 

tangan diperoleh hasil sebanyak 62,72%., maka dari itu perlu diadakan tidakan 

perbaikan pada siklus selanjutnya. Pada siklus II diperoleh data hasil ketuntasan 

belajar kemampuan berbahasa melalui metode bercerita dengan boneka tangan 

sebanyak 70,50%. Sedangkan pada siklus III mengalami peningkatan dengan 

diperoleh data sebanyak 83,54%. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berbahasa anak dapat meningkat setelah menerapkan metode 

bercerita dengan boneka tangan di kelompok A TK ABA Cepitsari Cangkringan 

Sleman Yogyakarta Tahun Ajaran 2012-2013    
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Penutup   

 

 Setelah diadakan perbaikan pembelajaran kemampuan berbahasa anak di 

kelompok A TK ABA Cepitsari dengan menggunakan metode bercerita dengan 

boneka tangan dapat diperoleh gambaran tentang dampak positif bagi anak dan 

guru diantaranya adalah : (1) menjadikan anak antusias dan bisa menambah 

perbendaharaan kosa kata anak, bercerita dengan boneka tangan dibuat 

sedemikian rupa sehingga menjadikan anak termotivasi  dalam belajar berbahasa 

dengan berkomunikasi lisan dengan lancar dan hasil belajar dapat meningkat ; (2) 

proses pembelajaran menjadi lebih efektif di bandingkan dengan pembelajaran 

yang tidak menggunakan media atau alat peraga edukatif dalam hal bercerita 

dengan boneka tangan lebih berhasil dalam meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak ; (3) melalui bercerita dengan boneka tangan ini guru dapat menggunakan 

metode pembelajaran yang tepat, menarik dan menyenangkan agar dapat 

mendorong minat dan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran serta tuijuan 

dan dapat tercapai dengan baik ; (4) melalui metode bercerita dengan boneka 

tangan dapat meningkatkan kemampuan berrbahasa, guru hendaknya menerapkan 

metode ini serta guru hendaknya memberi variasi-variasi dalam pembelajaran 

supaya anak tidak bosan dan tidak jenuh, juga supaya guru dapat memanfaatkan 

media yang ada disekolah dalam pembelajaran. 
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