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ABSTRAK 

UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA ANAK MELALUI  

METODE  CERITA  BERGAMBAR  PADA  ANAK KELOMPOK B TK 

GEBANG I  MASARAN  SRAGEN TAHUN 2013/2014 

 
Sri Rahayu, A. 53H111074  

Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 109 halaman 

 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak 
melalui metode bercerita bergambar pada anak didik Taman Kanak-kanak Gebang I 
Kecamatan Masaran  Kabupaten Sragen  tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch) dengan bentuk 
penelitian PTK. Subjek penelitian adalah seluruh anak yang berada di  Taman 
Kanak-Kanak Gebang  Masaran Kecamatan Masaran Sragen tahun ajaran 2013/2014 
yang berjumlah 20 siswa.  Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah 
observasi partisipan, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan 
model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi interaktif yaitu reduksi 
data, sajia n data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk 
interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.  Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Penggunaan  metode bercerita 
dengan media gambar dapat meningkatkan kemampuan berbicara  anak, hal tersebut 
diperoleh dari data adanya peningkatan kemampuan berbicara anak dari sebelum 
tindakan sampai dengan siklus II yakni sebelum tindakan ketuntasan anak hanya 35 
%, pada siklus I sebesar 60 %, dan pada siklus II sebesar 90 %. Berdasarkan 
keterangan di atas maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut: Melalui  
metode bercerita dengan media gambar dapat mengembangkan  kemampuan 
berbicara  pada anak TK Gebang Masaran Sragen tahun pelajaran 2013/2014. 
. 

Kata Kunci :  Meningkatkan Kemampuan Berbicara Metode Bercerita Bergambar 
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PENDAHULUAN 
Masa kanak-kanak adalah usia yang paling tepat untuk mengembangkan 

bahasa. Karena pada masa ini sering disebut masa “golden age” dimana anak sangat 

peka mendapatkan rangsangan-rangsangan baik yang berkaitan dengan aspek fisik 

motorik, intelektual, sosial, emosi maupun bahasa. Menurut Hurlock, (Musyafa, 

2002) perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya, karena 

dasar awal sangat dipengeruhi  oleh belajar dan pengalaman.  

Pada lembaga pra sekolah inilah anak-anak dikenalkan proses berinteraksi 

dan bersosialisasi anak dengan cara bermain. Karena dunia anak adalah dunia 

bermain, maka melalui bermain anak memperoleh pelajaran yang mengandung aspek 

perkembangan kognitif, sosial, emosi dan perkembangan fisik. Melalui kegiatan 

bermain dengan berbagai permainan anak dirangsang untuk berkembang secara 

umum baik perkembangan berpikir, emosi maupun sosial. Hal ini terjadi karena 

bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa 

mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, 

memberikan kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak.  

Perkembangan anak yang normal, usia pra sekolah merupakan usia yang 

mudah  menyerap segala informasi yang ada di sekitarnya. Belajar pada masa awal 

dalam pendidikan formal bisa didapatkan dari pendidikan Taman Kanak–kanak  

adalah tempat anak belajar dan  berkembang lewat permainan. Taman Kanak-Kanak  

merupakan suatu usaha pendidikan pra sekolah yang mempunyai tujuan untuk 

meletakkan dasar perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta 

anak didik di dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Di samping itu 

pendidikan pra sekolah juga membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki jalur pendidikan 

sekolah. Sealain dengan bermaian anak Taman Kanak-kanak dikenalkan suatu nilai 

karakter dengan cara bercerita. . 

Bercerita dalam pembelajaran merupakan bagian dari pembelajaran 

berbicara dan peningkatan keterampilan berbicara . Bercerita itu sendiri adalah 

menuturkan pengalaman, perbuatan yang pernah dilihat, atau bahan bacaan terhadap 

terjadinya sesuatu atau juga disebut dongengan. Moeliono, dkk (2005: 165) 
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mengatakan bahwa bercerita adalah kemampuan menuturkan atau tuturan yang 

membentangkan bagaimana terjadinya sesuatu hal, atau dongengan atau omongan. 

Dengan demikian banyak pengetahuan tentang tema, topik, ide, gagasan dan 

pengalaman melalui banyak membaca, siswa akan memiliki bahan yang lebih banyak 

untuk dapat bercerita atau menceritakan kembali. Sehingga demikian kemampuan 

bercerita yang dimiliki siswa akan lebih baik yang memiliki relevansi kemampuan 

bercerita menjadi lebih baik.  

Berkaitan dengan kemampuan bercerita anak di TK Gebang 1 Masaran  

diketahui bahwa dari jumlah 20 siswa hanya ada 6 siswa (30 %) saja siswa yang 

mampu menyampaikan cerita dengan baik di depan kelas, sedangkan sisanya 14 

siswa (70 %) belum mampu menyampaikan cerita di depan kelas. Adapun masalah 

yang terjadi di TK Gebang 01 Masaran, rendahnya kemampuan anak didik dalam 

berbahasa lisan melalui bercerita di sekolah. Penyebab utama timbulnya masalah 

tersebut adalah penggunaan metode bercerita yang dilakukan oleh guru bersifat 

monoton dan tanpa alat peraga kalaupun ada alat peraga yang digunakan terbatas. 

Pembelajaran itu menyebabkan anak tidak punya kesempatan un tuk berlatih 

berbicara di depan kelas,disamping itu anak mudah jenuh sehingga ia cenderung 

ramai sendiri. Oleh karena itu perlu adanya usaha dari guru untuk meningkatkan 

kemampuan bercerita anak di TK tersebut, jika tidak maka anak di TK tersebut tidak 

akan berkembang sesuai harapan semuanya.  

Oleh karena itu perlu adanya bimbingan dan arahan dari guru  agar anak 

mampu meningkatkan keterampilan berbicara anak. Salah satu usahanya adalah 

penggunaan media pembelajaran berupa cerita bergambar. Diplihnya metode ini 

karena bercerita dengan netode cerita bergambar, anak akan mudah memahami 

makna dari cerita yang disampaikan guru. Dengan metode cerita disertai gambar bagi 

anak anak amat menyenangkan. Anak anak punya segudang cara untuk 

memanipulasi yang ada pada dirinya sehingga sesuai dengan keinginannya dan 

membuat dirinya bersemangat sehingga anak akan memiliki keceriaan dan 

antusiasme terhadap sesuatu yang baru dan positif. Mengingat hal tersebut penulis 

mencoba mengadakan penelitian guna meningkatkan keterampilan berbicara anak 

melalui bercerita. diharapkan dengan bercerita akan menambah kosa kata anak yang 

dapat digunakan dalam mengembangkan bahasa mereka untuk berbicara  sehari-hari.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Gebang Masaran Sragen. Penelitian 

dilaksanakan selama selama 3 bulan mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan 

bulan Januari 2014. Subyek penelitian adalah Guru ke las serta siswa di Taman 

Kanak-Kanak Gebang Masaran Sragen  tahun pelajaran 2013/2014. Obyek penelitian 

adalah kemampuan berbicara   serta pembelajaran dengan metode bercerita dengan 

media gambar .  

Jenis penelitian adalah PTK dengan langkah-langkah 

1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan untuk proses penelitian tindakan kelas ini 

adalah RBP dilanjutkan mendata seberapa banyak anak yang kemampuan 

berbicara  masih kurang serta menyiapkan perangkat pengajaran dengan metode 

bercerita dengan media gambar  

2. Pelaksanaan 

a. Tahap Perencanaan Tindakan  

Anak – anak yang akan ditingkatkan  kemampuan berbicara   adalah 

anak – anak yang kemampuan berbicara  belum muncul saat di sekolah. 

Adapun langkah yang dilakukan pada tahapan ini antara lain : 

1)  Pengumpulan data diri anak ya ng kemampuan berbicara    belum muncul 

2)  Mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak  dan  memecahkannya. 

3)  Menentukan program pengajaran yang tepat yakni pembelajaran dengan  

metode bercerita dengan media gambar  

b.  Tahapan Pelaksanaan Tindakan 

1)  Guru menerapkan pembelajaran dengan  metode bercerita dengan media 

gambar  

2)  Anak  belajar dalam situasi metode bercerita dengan media gambar  

3)  Memantau perkembangan kemampuan berbicara    yang terjadi pada 

anak. 

c. Tahapan Observasi 

Tindakan guru memonitor dan membantu anak jika menemui kesulitan  

selama pengajaran dengan metode bercerita dengan media gambar  

d.  Tahapan Refleksi 
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Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan a, b, c. 

Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi siklus I, dibuat siklus II yang 

meliputi : 

a. Tahap Perencanaan Tindakan 

b.  Tahap Pelaksanaan Tindakan 

c. Tahap Observasi 

d.  Tahap Refleksi.  

Demikian juga untuk siklus II, selanjutnya anak mampu memiliki 

kemampuan berbicara     .  

Sumber data dapat ditemukan melalui pengamatan keseharian yang dilakukan 

anak, dimana anak sebelumnya masih belum bisa berhitung  dengan metode bercerita 

dengan media gambar , setelah berlatih dengan pembelajaran  mampu berhitung   

dengan baik. 

Dalam pengumpulan data yang dipergunakan peneliti ada 3 teknik. Teknik 

tersebut adalah  Teknik Wawancara; Teknik Observasi; Metode Dokumentasi.  

Keberhasilan kegiatan penelitian ini akan tercermin dengan adanya penigkatan yang 

signifikan terhadap kemampuan berbicara .  Adapun indikator keberhasilan penelitian 

ini adalah mengembangkan  kemampuan berbicara anak sete lah diberikan permainan 

dengan penggunaan metode bercerita dengan media gambar mencapai lebih dari 85% 

dari keseluruhan anak didik .  
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HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian yang untuk meningkatkan kemampuan berbicara  dengan metode 

bercerita dengan media gambar dilakukan dalam 2 siklus mulai dari siklus I, siklus 2 

d Pada siklus 2 hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan 

berhasil meningkatkan kemampuan berbicara  siswa Taman Kanak-Kanak Gebang 

Masaran Sragen tahun pelajaran 2013/2014. Secara keseluruhan dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

Perbandingan Hasil Penilaian  Kemampuan berbicara   TK Gebang Masaran Sragen 

No Skor  Kemampuan 
berbicara   anak  

Perkembangan Kemampuan berbicara anak 

Sebelum Siklus  Siklus I Siklus II 
1 25 1 siswa - siswa - Siswa 
2 26 2 siswa - siswa - siswa 
3 27 2 siswa 1 siswa - siswa 
4 28 5 siswa 3 siswa - siswa 
5 29 3 siswa 4 siswa 2 Siswa 
6 30 3 siswa 3 siswa 3 siswa 
7 31 3 siswa 4 siswa 2 siswa 
8 32 1 siswa 2 siswa 2 siswa 
9 33 - siswa 2 siswa 5 Siswa 
10 34 - siswa 1 siswa 5 siswa 
11 35 - siswa - siswa 1 siswa 
12 Siswa yang mampu 

berkembang sesuai harapan  
7 siswa 12 siswa 18 siswa 

15 Prsn Siswa yang mampu 
berkembang sesuai harapan 

35 % 60 % 90 % 

16 Siswa yang belum mampu 
berkembang sesuai harapan 

13 siswa 8 siswa 2 siswa 

17 Prsn Siswa yang belum 
mampu berkembang sesuai 
harapan 

65 % 40 % 10 % 

Dari tabel di atas dapat dibuat diagram sebagai berikut : 
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Histogram Perbandingan Kemampuan berbicara Anak TK pada Sebelum Siklus, Siklus  I; Siklus II 

Hasil pengamatan pada siklus I dengan lembar obsrvasi yang digunakan oleh 

peneliti untuk menganalisis siswa selama proses pembelajaran pada Siklus I 

menunjukkan  perubahan ke arah yang positif. Hal-hal yang mendukung terjadinya 

peningkatan kualitas kemampuan berkomunikasi  anak berdasarkan kejadian selama 

proses pembelajaran diantaranya dapat diketahui melalui pendapat dari siswa. Dan 

berdasarkan hasil pengamatan siklus I dapat dapat diketahui skor tertinggi adalah 34 

(80 dalam skala 100), skor terendah 27 (67,5 dalam skala 100) dengan rata-rata 31 

(77,5 dalam skala 100) sehingga siswa yang telah mampu berkembang sesuai 

harapan (memiliki nilai lebih 75 dalam skala 100) ada 12 anak dari 20 anak(60 %), 

sedangkan yang belum  mampu berkembang sesuai harapan ada 8 anak dari 20 anak 

(40 %). Hasil kemampuan berbicara yang berkembang sesuai harapan pada siklus I 

jika dibandingkan dengan pra siklus yang besarnya 35 % maka terdapat kenaikan 

sebesar 25 % yakni dari 35 % menjadi 60 %. Adapun pada siklus II dapat diketahui 

skor tertinggi adalah 35 (87,5 dalam skala 100), skor terendah 29 (72,5 dalam skala 

100) dengan rata-rata 30 (80 dalam skala 100) sehingga siswa yang telah dinyatakan 

mampu berkembang sesuai harapan (memiliki nilai lebih 75 dalam skala 100) ada 18 

anak dari 20 anak (90 %), sedangkan yang belum mampu berkembang sesuai 

harapan ada 2 anak dari 20 anak (10 %) Hasil ke mampuan berbicara yang  

berkembang sesuai harapan pada siklus II jika dibandingkan dengan siklus I yang 

besarnya 60 % maka terdapat kenaikan sebesar 30  % yakni dari 60 % menjadi 90  % 

Hasil pengamatan pada siklus I dengan lembar obsrvasi yang digunakan oleh 

peneliti untuk menganalisis siswa selama proses pembelajaran pada Siklus I 

menunjukkan  perubahan ke arah yang positif. Hal-hal yang mendukung terjadinya 

peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan kejadian selama proses pembelajaran 

diantaranya dapat diketahui melalui pendapat dari siswa. 

Kemampuan berbicara yang diperoleh siswa pada siklus I menunjukkan 

adanya peningkatan dibandingkan sebelum diberi pembelajaran dengan metode 

cerita bergambar. Kondisi seperti ini sesuai dengan pendapat Muhibbin Syah (2010: 

132) yang menyatakan bahwa metode pembelajaran yang digunakan guru secara 

lebih variatif akan mendorong siswa untuk belajar secara aktif, sehingga penyajian 

materi pelajaran oleh guru akan lebih menarik. Pembelajaran yang sebelumnya 
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bersifat abstrak dan teoretis, sehingga siswa tidak aktif dalam pembelajaran dan 

menimbulkan kebosanan terhadap pembelajaran yang dilakukan berubah menjadi 

menarik.  

Dimasa kanak-kanak atau usia pra-sekolah adalah usia yang paling tepat 

untuk mengembangkan kemampuan berbahasa melalui bercerita karena pada masa 

itu sering disebut dengan masa “Golden Age” dimana anak sangat peka mendapatkan 

rangsangan-rangsangan baik yang berkaitan dengan fisik motorik, intelektual, sosial, 

emosi, maupun bahasa. Anak pra-sekolah pada umumnya telah terampil dalam 

berbicara atau bercerita, khususnya dalam kelompok usianya dengan bahasa anak-

anak yang sederhana. Menurut Hurlock (Mustafa, 2002) perkembangan anak lebih 

penting daripada perkembangan selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi 

oleh belajar dan pengalaman pada usia ini.  Carla Shatz, seorang ahli neurobiology 

dari Universitas Berkeley, California, mengatakan bahwa pada saat kelahiran, otak 

bayi sudah mengandung 100 miliar sel aktif. Perkembangan fisik otak yang sangat 

pesat mulai terjadi saat bayi berumur 18 bulan. Jika ketika lahir otak anak sudah 

memiliki volume sebesar 25 % dari otak orang dewasa (350 gram), maka dalam usia 

18 bulan otak anak akan berkembang sebanyak dua kali lipatnya. Bahkan, pada saat 

anak berumur enam tahun, otak anak sudah mencapai 90% dari berat otak orang 

dewasa dan akan mencapai perkembangan hingga 100% pada saat mereka berumur 

18 tahun dan berat sekitar 1,4 kg. Lebih lanjut, Carla menyebutkan bahwa di dalam 

otak balita sudah terdapat satu triliun sel glia (perekat) yang berfungsi untuk 

membentuk semacam sarang dan melindungi serta memberi makan sel-sel yang 

sudah aktif. Sementara itu, seorang ahli psikologi dari Inggris, Tony Buzan 

mengemukakan bahwa masing-masing sel aktif pada otak seorang anak, bahkan 

seorang balita sudah mampu membuat kurang lebih 20.000 sambungan yang berbeda 

dengan sel-sel lain.  

Kemampuan otak anak yang cukup luar biasa ini akan semakin berkembang 

dengan positif apabila orang tua mampu memberi rangsangan maksimal pada otak si 

anak, terutama hingga usia mereka 18 bulan. Apabila orang tiua tidak bisa 

memberikan rangsangan dengan baik, maka dapat dipastikan otak anak mengalami 

penderitaan. Para peneliti dari Baylor College of Medicine pernah menemukan 

bahwa otak anak akan mengecil sebesar 20%-30% dari ukuran normal jika dia jarang 
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diajak bermain atau disentuh. Karena pada usia ini otak anak sangat berkembang 

dengan pesat, alangkah baiknya jika mengenalkan buku cerita bergambar yang sesuai 

dengan usia mereka untuk membantu perkembangan kemampuan berbicara. Dan 

melalui buku cerita bergambar inilah dapat memotivasi anak untuk selalu belajar dan 

mencintai buku sebagai media pembela jaran yang efektif.  

Pada kenyataannya saat ini, yang dilihat dan dirasakan bahwa pengaruh yang 

besar dari kemajuan teknologi yang sangat tinggi dengan tersedianya fasilitas 

permainan atau pendidikan berupa komputer, playstation, internet, dan lain-lain 

membuat anak sangat dipikat asyik bermain sehingga keinginan untuk melihat dan 

membaca buku kurang diminati. Dahulu orang tua sangat senang dan mempunyai 

waktu untuk bercerita dengan buku cerita bergambar sebelum anak menjelang tidur 

atau di waktu senggang da n anak termotivasi untuk menceritakan kembali kepada 

orang-orang terdekatnya dengan bahasa mereka sendiri.  

Namun karena kesibukkan orang tua bekerja suasana atau kegiatan seperti itu 

jarang dilakukan. Banyak anak-anak usia pra-sekolah belum menguasai kosakata 

dengan baik yang dapat dilihat dari komunikasi yang mereka gunakan sehari-hari di 

sekolah (bahasa gaul) kadang juga anak yang tidak mau berbicara jika ada 

pertanyaan dari guru,orang tua, orang dekat atau orang lain, juga kurangnya 

keberanian untuk berbicara di depan orang banyak, sempitnya ide/gagasan, sulit 

berinteraksi dan bercakap-cakap, penggunaan kalimat yang tidak efektif serta 

pengucapan yang tidak jelas. Tentunya hal seperti ini menghambat perkembangan 

kemampuan berbicara dan bercerita dalam aktivitasnya sehari-hari untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya. 

 



10 
 

SIMPULAN  DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh 

peneliti melalui beberapa tindakan dari siklus I, siklus II maka dapat dipaparkan 

sebagai berikut:  

Pada siklus I dapat diketahui dapat diketahui skor tertinggi adalah 34 (80 

dalam skala 100), skor terendah 27 (67,5 dalam skala 100) dengan rata-rata 31 (77,5 

dalam skala 100) sehingga siswa yang telah dinyatakan mampu berkembang sesuai 

harapan (memiliki nilai lebih 75 dalam skala 100) ada 12 anak dari 20 anak (60 %), 

sedangkan yang belum  mampu berkembang sesuai harapan ada 8 anak dari 20 anak 

(40 %). Hasil kemapuan berbicara yang berkembang sesuai harapan pada siklus I jika 

dibandingkan dengan pra siklus yang besarnya 35 % maka terdapat kenaikan sebesar 

25 % yakni dari 35 % menjadi 60 %. Pada siklus II diketahui skor tertinggi adalah 35 

(87,5 dalam skala 100), skor terendah 29 (72,5 dalam skala 100) dengan rata -rata 30 

(80 dalam skala 100) sehingga siswa yang telah mampu berkembang sesuai harapan 

(memiliki nilai lebih 75 dalam skala 100) ada 18 anak dari 20 anak (90 %), 

sedangkan yang belum mampu berkembang sesuai harapan ada 2 anak dari 20 anak 

(10 %) Hasil kemampuan berbahasa yang berkembang sesuai harapan pada siklus II 

jika dibandingkan dengan siklus I yang besarnya 60 % maka terdapat kenaikan 

sebesar 30  % yakni dari 60  % menjadi 90  % 

Berdasarkan tabel 5.1 senamtiasa terlihat adanya peningkatan dari pra siklus 

ke siklus 1, dari pra siklus  ke siklu s 2 maupun siklus 1 ke siklus 2 ditinjau dari rata-

rata skor kemampuan bernyanyi, rata nilai dalam skala 100, jumlah anak yang 

mampu berkembang sesuai harapan maupun prosentasenya. Berdasarkan keterangan 

di atas maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut: Melalui pembelajaran 

dengan metode cerita bergambar dapat meningkatkan  kemampuan berbicara anak 

Taman Kanak-kanak  Gebang Masaran Sragen  tahun pelajaran 2013/2014.  

1. Kepada Siswa 

a. Menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah  secara optimal sesuai 

dengan pokok bahasan terutama media pembelajaran yang dirancang.  

b. Metode pembelajaran yang ada di sekolah yang dapat dimanfaatkan, missal 

sarana bermain,  perpustakaan dan buku. 
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2. Kepada Guru 

a. Agar memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang lengkap sesuai 

dengan topik yang dibahas dalam proses belajar-mengajar.  

b.  Memberikan dorongan/motivasi kepada siswa untuk memiliki kemampuan 

untuk menyampaikan pendapat di depan teman lainnya.  

3. Kepada Sekolah 

a. Perlu menggiatkan adanya kelompok belajar, sebab dengan giatnya kelompok 

belajar maka waktu-waktu untuk belajar dapat meningkat dan kualitas 

belajarnya pun akan meningkat pula karena antara anggota kelompok dapat 

saling tukar pikiran. 

b.  Menyediakan media pembelajaran yang dirancang bagi siswa dan guru atau 

memakai yang sesuai dengan materi/kurikulum perkembangan zaman.  

c. Ikut mendorong siswa untuk belajar dan berprestasi dengan baik. 
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