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Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengembangan kemampuan berbahasa  

dengan menggunakan metode bercerita. Jenis penelitian ini Termasuk penelitian 

tindakan kelas yang terdiri dari atas rangkaian empat kegiatan yang dilakukan 

setiap siklus yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian 

ini bersifat kolaboratif antara peneliti dengan guru kelas. Data yang diambil dalam 

penelitian ini berupa data kemampuan berbahasa anak melalui metode 

observasi,catatan lapangan dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 

kelompok B dan guru TK Pertiwi I Blimbing Sambirejo Sragen. Penelitian ini 

dilakukan sebanyak 2 siklus, setiap siklus 2 kali pertemuan. Hasil penelitian 

menunjukan adanya pengembangan kemampuan berbahasa anak melalui metode 

bercerita. Pengembangan tersebut yaitu pada prasiklus  sebesar 39.25 % pada 

siklus I mencapai 53.15 % dengan pengembangan dari prasiklus sebesar 13.9 %. 

Pada siklus II rata-rata pencapaian anak sebesar 75.8 % dengan pengembangan 

dari siklus I sebesar 22.65 %. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode 

bercerita dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak kelompok B TK 

Pertiwi I Blimbing Sambirejo Sragen. 

 

Kata kunci : Metode Bercerita,Berbahasa 
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PENDAHULAN 

Pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan sumber daya 

manusia dan peranan penting bagi kehidupan manusia. Peningkatan sumber daya 

pendidikan sebagai salah satu syarat tujuan pembangunan. Pendidikan merupakan 

salah satu aspek kehidupanyang bersifat fungsional bagi setiap manusia dan 

memiliki peranan yang sangat penting untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan 

menurut M.J Langeveled (Kartono, 2007:11) adalah usaha, perlindungan dan 

bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau 

lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya 

sendiri. Tujuan pedewasaan diri bagi anak adalah agar anak memiliki 

kematangaan berpikir, emosional, memiliki harga diri, sikap dan tingkah laku 

yang dapat diteladani serta kemampuan pengevaluasian diri. Salah satu bagian 

terpenting dalam kehidupan manusia adalah pendidikan, pendidikan dimulai sejak 

anak itu dilahirkan. Dengan adanya pendidikan merupakan kemajuan bagi bangsa 

untuk mencetak generasi yang berkualitas. Maka perlu adanya pendidikan bagi 

anak usia dini. 

  Salah satu pengembangan untuk  menstimulasi kemampuan dan potensi 

anak usia dini melalui PAUD. Hal ini sesuai dalam undang –undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu upaya 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 agar anak memilki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan yang selanjutnya. Pendidikan anak usia dini menjelaskan bahwa 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak sebagi wujud persiapan untuk 

jenjang pendidikan selanjutnya dan sebagai pengantar untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan aspek tersebut 

melalui bimbingan dan pembelajaran kepada anak. 

Dalam rangka mengembangkan seluruh aspek aspek perkembangan pada 

anak usia 0 sampai 6 tahun melaui beberapa jalur pendidikan sesuai dengan 

kondisi layanan yang ada, baik secara formal, nonformal, informal. 

Penyelenggaraan PAUD berbentuk TK, RA, dan bentuk lainnya yang biasanya 
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digunakan untuk rentang 4-6 Tahun, bentuk pendidikan anak pada jalur nonformal 

berbentuk tempa tempat penitipan anak, dan bentuk lain yang diprogramkan untuk 

anak usia 0-2 tahun, 2-4 tahun dan 4-6 tahun. Pendidikan informal dilakukan oleh 

keluarga atau lingkungan sekitar  

Pendidikan anak usia dini dirancang untuk memeberi tujuan meletakan 

dasar pertumbuhan dan perkembangan dalam diri anak saat usia 0-6 tahun 

merupakan kelompok anak yang berada dalam proses perkembangan yang  unik, 

karena pada proses itu pertumbuhan dan perkembangan saling terkait. Sasaran 

untuk PAUD bukan hanya anak usia dini saja, tetapi juga orang tua, dirumah 

maupun disekolah, dokter, sekolah, posyandu yang berkaitan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini bertujuan 

mengembangkan seluruh potensi anak agar anak kelak dapat berfungsi sebagai 

manusia yang utuh sesuai falsafah suatu bangsa Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 58 tahun 2009 muatan kurikulum TK 

meliputi bidang pengembangan pembiasaan dan kemampuan dasar. Bidang 

pengembangan pembiasaan meliputi aspek perkembangan moral dan nilai-nilai 

agama, aspek perkembangan sosial emosional dan kemandirian. Pengembangan 

kemampuan dasar mencakup kemampuan bahasa, kognitif, dan fisik motorik. Dari 

uraian diatas diketahui bahwa berbahasa anak merupakan salah satu aspek yang 

dikembangkan dalam kurikulum pendidikan di TK. 

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dengan bahasa. Ia harus mampu 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa, mereka akan 

mudah dalam bergaul dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

(Suhartono, 2005: 12). Dengan demikian perkembangan bahasa harus dirangsang 

sejak dini. Kemampuan berbahasa anak merupakan suatu hal yang penting karena 

dengan bahasa tersebut anak dapat berkomunikasi dengan teman atau orang-orang 

disekitarnya. Bahasa merupakan bentuk utama dalam mengekspresikan pikiran 

dan pengetahuan bila anak mengadakan hubungan dengan orang lain. 

Anak yang sedang tumbuh dan berkembang mengkomunikasikan 

kebutuhan, pikiran dan perasaannya melalui bahasa dengan kata-kata yang 
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mempuyai makna. Menurut Depdiknas (2003: 105), fungsi pengembangan bahasa 

bagi anak usia dini adalah sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, 

sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, sebagai alat 

untuk mengembangkan ekspresi anak, sebagai alat untuk menyatakan perasaan 

dan buah pikiran kepada orang lain.  

Dalam melaksanakan pembinaan dan perkembangan bahasa di TK 

hendaknya mempersiapkan prinsip-prinsip, dengan memberikan kesempatan 

sebaik-baiknya pada anak dalam mengembangkan bahasa dan dalam memelihara 

ketertiban, hendaknya spontanitas anak sebaiknya jangan ditekan dan sebaiknya 

diberikan dalam suasana keakraban antara guru dengan anak didik, serta 

memenuhi syarat-syarat yang diambil dari lingkungan anak, sesuai dengan taraf 

usia dan taraf perkembangan anak sehingga aspek perkembangan anak dapat 

tercapai secara optimal.  

Dengan demikian bercerita dalam konteks komunikasi dapat dikatakan 

sebagai upaya mempengaruhi orang lain melalui ucapan dan penuturan tentang 

sesuatu ide. Sementara dalam konteks pembelajaran anak usia dini bercerita dapat 

dikatakan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi kemampuan berbahasa 

anak melalui pendengaran dan kemudian menuturkannya kembali dengan tujuan 

melatih anak dalam bercakap-cakap untuk menyampaikan ide dalam bentuk lisan. 

Kegiatan bercerita memberikan sumbangan besar pada perkembangan anak secara 

keseluruhan sebagai implikasi dari perkembangan bahasanya, sehingga anak akan 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan aspek perkembangan yang lain 

dengan modal kemampuan berbahasa yang sudah baik. (Moeslichatun, 1996:194). 

Masalah yang dihadapi guru dalam pengembangan aspek bahasa anak didik 

kelompok B di TK PERTIWI I BLIMBING adalah metode yang digunakan guru 

kurang tepat, dan minimnya media pembelajaran bagi anak pembelajaran yang 

mendukung, kurangnya kreativitas guru dalam proses pembelajaran, kurangnya 

minat atau semangat anak untuk mengikuti proses pembelajaran dan rendahnya 

kemampuan berbahasa anak. Hal ini menimbulkan masalah dalam pemahaman 

konsep yang akan diterima oleh anak, sehingga kemampuan berbahasa anak 

belum maksimal. 
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Dari pengamatan yang peneliti lakukan di kelompok B TK PERTIWI I 

BLIMBING ditemukan bahwa belum semua anak mempunyai kemampuan bahasa 

seperti apa yang diharapkan oleh guru. Rendahnya kemampuan bahasa  anak 

tersebut dapat dilihat penilaian harian dan rangkuman penilaian yang 

menunjukkan bahwa hanya sekitar 25 persen anak mempunyai kemampuan 

bahasa dibidang pengembangan bahasa. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa 

berbahasa anak kelompok B masih sangat rendah.hal tersebut dikarenakan 

pembelajaran yang dilakukan banyak mengembangkan otak belahan kiri, seperti 

menjiplak huruf,menebalkan huruf, membaca, mengerjakan PR. Kondisi tersebut 

juga dipengaruhi karena minimnya bahan ajar pembelajaran yang tersedia, media 

pembelajaran yang sering digunakan adalah buku majalah TK, sehingga anak 

kurang mampu mengekplorasi ide dan imajinasinya. 

Melihat kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa  media dan bahan ajar 

yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak masih sangat 

kurang. Maka peneliti memberikan alternatif lain dengan mengadakan penelitian 

yang berjudul “ Mengembangkan kemampuan berbahasa anak  Melalui metode 

bercerita  Pada Kelompok B TK Pertiwi I blimbing Kecamatan Sambirejo 

Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 

Tujuan Penelitian ini adalah secara Umum (1) Untuk Mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak melalui metode bercerita. (2) Tujuan Khusus Untuk 

Mengetahui Pengembangan kemampuan berbahasa anak melalui metode 

bercerita.Di TK Pertiwi I Blimbing Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen 

Tahun Ajaran 2014/2015? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR). Penelitian ini dilakukan melalui proses kolaborasi antara 

guru kelas B, kepala sekolah dan peneliti. Penelitian Tindakan Kelas bertujuan 

untuk inovasi dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum ditingkat sekolah 

dan ditingkat kelas serta peningkatan profesionalisme guru. 
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Adapun prosedur langkah-langkah penelitian tindakan kelas  dapat dilihat di 

bagan berikut :  

Gambar 3.1 langkah-langkah penelitian tindakan kelas menurut Mahmud 

(2011 :221). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Siklus Penelitian PTK Model John Elliot ( Mahmud,2011 :221) 

1. Perencanaan Tindakan 

Tahap ini merupakan persiapan yang dilakukan untuk mengadakan 

tindakan terdiri dari : 

a. Mempersiapkan media dan sumber pembelajaran Media yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode bercerita 

b. Menentukan waktu pembelajaran Waktu yang digunakan untuk 

pembelajaran  kurang lebih 60 menit. 

c. Membuat Instrumen rencana pembelajaran Rencana pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah Rencana Bidang Pengembangan (RBP). 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Siklus 1 

iklus 1 

Siklus 2 

Siklus 2 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Pelaksanaan 
Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Pelaksanaan 
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d. Guru Instrumen Naskah cerita. 

2.Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan dilakukan berdasarkan perencanaan tindakan penulis 

mempersiapkan 2 siklus, yaitu: siklus pertama terdiri dari 2 pertemuan dan 

siklus kedua terdiri dari 2 pertemuan. Tindakan tidak sepenuhnya dikendalikan 

oleh rencana tetapi fleksibel sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan 

sebagai usaha untuk mencapai perbaikan. Pelaksanaan tindakan berlangsung 

dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Penelitian tindakan kelas bersifat 

kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala Taman Kanak-Kanak. 

3. Pengamatan 

Pengamatan bertujuan untuk melihat kekurangan agar dapat menentukan 

langkah perbaikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pada tahap ini, 

peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua kejadian selama tindakan 

berlangsung. Aspek yang diamati dalam penelitian ini adalah proses belajar 

mengajar guru dan kemampuan berbahasa anak melalui metode sosiodrama. 

Kegiatan pengamatan ini, peneliti menggunakan lembar pengamatan menurut 

aspek-aspek identifikasi, waktu pelaksanaan, metode dan tindakan yang 

dilakukan peneliti, perilaku anak serta kelebihan dan kekurangan yang 

ditemukan dalam metode ini. Pengamatan ini sekaligus sebagai alat 

pengumpulan data. 

4. Refleksi 

Tahap dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji semua kegiatan 

yang dilakukan berdasarkan data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan 

evaluasi untuk menyempurnakan tindakan yang telah dilakukan. Refleksi 

mencakup analisis dan penilaian terhadap hasil pengamatan dan tindakan yang 

dilakukan. Jika terjadi masalah atau kekurangan tingkat keberhasilan kegiatan, 

maka akan dilakukan perencanaan ulang melalui siklus berikutnya. Kegiatan 

refleksi dilakukan setelah kegiatan bercerita selesai. Hasil dari refleksi ini 

dijadikan dasar untuk menentukan langkah pada silkus berikutnya. 
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Tempat penelitian adalah TK Pertiwi I blimbing. Alasan peneliti memilih 

TK Pertiwi I blimbing karena belum pernah dilakukan penelitian serupa dengan 

penelitian ini. Waktu penelitian dilaksanakan waktu semester II pada Tahun 

Ajaran 2014/2015. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B TK 

Pertiwi I Blimbing, Sambirejo, Sragen tahun ajaran 2014/2015. Jumlah anak yang 

akan dijadikan subyek penelitian adalah 22 anak, terdiri 13 anak putra, 9 anak 

putri. Dalam kelompok B ini anak-anak memiliki kemampuan berbahasa masih 

rendah. 

Teknik Pengumpulan data dengan observasi, catatan lapangan dan 

dokumentasi. 

Metode Observasi adalah suatu teknik yang di lakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Metode 

Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, 

dialami dan dipikrkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data 

dalam penelitian kualitatif. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik 

analisis komparatif dan teknik analisis interaktif. Data kemampuan berbahasa 

dianalisis menggunakan analisis komparatif, sedangkan data penggunaan metode 

bercerita menggunakan analisis interaktif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1.Pra Siklus 

 Kegiatan pra siklus adalah kegiatan untuk melakukan pengamatan guna   

mendapatkan data tentang kemampuan berbahasa anak melalui metode bercerita 

Peneliti melakukan pengamatan pada awal bulan 1 oktober 2014. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan pedoman lembar observasi kemampuan berbahsa 

anak yang sesuai dengan lembar observasi pada bab III. Data hasil observasi 

tersebut diperoleh rata-rata prosentase kemampuan sosial emsoional anak sebesar 

39.05 % 

 



8 
 

2.Siklus I 

Adapun perencanaan tindakan dalam siklus I ini akan dilaksanakan 

dalam 2 kali  pertemuan, dimana pertemuan pertama akan dilaksanakan pada 

hari selasa 14 oktober 2014 pada pertemuan ini menggunakan meotde bercerita. 

Pada pertemuan kedua akan dilaksanakan pada hari kamis 16 oktober 2014 

menggunakan metode bercerita. 

Pengamatan yang dilakukan pada pertemuan pertama dan kedua siklus I 

dapat dicapai hasil prosentase rata-rata kelas 53.15 %. Hal ini dapat 

dibandingkan dengan indikator pencapaian siklus I yang nilainya 50%, dan 

hasilnya membuktikan bahwa rata-rata kelas diatas indikator pencapaian. 

Berdasarkan rata-rata kelas tersebut masih ada 3 anak yang belum mencapai 

indikator pencapaian. 

 

3. Siklus II 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II ini dilaksanakan dalam dua kali 

pertemuan. pertemuan pertama dilaksnakan pada hari Selasa 21 Oktober 2014 

dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis 23 Oktober  2014 dengan 

alokasi waktu 60 menit. Dalam dua kali pertemuan dari setiap pertemuan 

sosiodrama dengan sub tema berbeda-beda. 

Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK)  ini  dilaksanakan  dalam  3  siklus. 

Setiap  siklus  dilaksanakan  dalam  4  tahap  kegiatan  :  (1)  perencanaan  dan  

persiapan  tindakan,  (2)  tahap  pelaksanaan  tindakan,  (3)  tahap  observasi,  

(4)  tahap  analisis  dan  refleksi.  Pada  siklus  I  dilaksanakan  dalam 2 

pertemuan,  siklus  II  dilaksanakan  dalam 2  pertemuan dengan  alokasi  

waktu  yang  sama  yaitu  60  menit.   

Tahap  pertama  peneliti  dan  guru  kelas  menyusun  perencanaan  untuk  

pra  siklus.  Pembelajaran  pada  pra  siklus  ternyata  masih  memilki  beberapa  

kekurangan.  oleh  karena,  itu  peneliti  dan  guru  menyusun  rencana  untuk  

siklus  I.  Pada  siklus  I  peneliti  menerapkan  model  pembelajaran  metode 

bercerita. Ternyata  masih  ada  kekurangannya  pelaksanaannya pada siklus I.  

Untuk  mengatasi  kekurangan  tersebut  peneliti  menyusun  perencanaan  
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pembelajaran  di  siklus  II  yaitu,  dengan  memberikan  penjelasan  yang  lebih  

mudah  dipahami  anak, kontrak  pembelajaran,  motivasi  dan  reward.  Kegiatan  

di  siklus  II  dilaksanakan  dengan  model  pembelajaran  yang  sama  pada  siklus  

I  tetapi  dengan  menggunakan  media  yang  berbeda.  Model  pembelajaran  di  

siklus  I  diterapkan  pada  siklus  II  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  

pembelajaran..   

Dari  hasil  analisis  dan  refleksi  seluruh  tindakan  diketahui  bahwa   

kemampuan berbahasa anak  mengalami  perkembangan  dari  persentase 39,05 %  

pada  kondisi  pra  siklus  berkembang  menjadi  53,15 %,  pada  siklus  I  

bekembang  lagi  menjadi 75.8 %  II.  Hal  itu  terjadi  karena  anak  terbiasa  

mengikuti  pembelajaran  dan  mempunyai  kesempatan  untuk  bercerita dengan  

media  pembelajaran  yang  digunakan  peneliti  dalam  pembelajarannya.   

Adapun prosentase keberhasilan penelitian yang dilakukan telah dicapai tiap 

siklus ada peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Keberhasilan penelitian Perbandingan 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

Rata-Rata Keberhasilan 

Penelitian prosentase 

kemampuan berbahasa 

anak 

39.05 % 53.15 % 75.8% 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

melalui beberapa tindakan, yaitu siklus I dan siklus II serta berdasarkan hasil 

seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan: 

Penerapan metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

pada kelompok B di TK Pertwi I Blimbing, Sambirejo, Sragen tahun ajaran 

2014/2015. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan prosentase kemampuan berbahasa anak  pada setiap siklusnya. 

Prosentase kemampuan berbahasa anak sebelum tindakan adalah 39,05%, siklus I 

53,15%, dan siklus II mencapai 75.8%. 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Kepala sekolah selalu mengupayakan pendidikan yang terbaik untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. Selain memotivasi, sebaiknya guru 

diberikan kelengkapan media pembelajaran beserta cara penggunaannya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbahasa dengan menggunakan 

metode dan media yang lebih bervariasi. 

2. Kepada guru 

a. Mengingat metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak, sebaiknya guru menerapkan metode ini. Agar kemampuan berbahasa 

anak semakin meningkat. 

b. Guru sebaiknya meningkatkan keterampilan dalam menggunakan media 

pembelajaran yang disediakan, agar pembelajaran dengan menggunakan 

metode bercerita tidak terkesan monoton. 

c. Guru hendaknya selalu menyampaikan langkah-langkah kegiatan 

penggunaan metode bercerita bertahap dan berulang-ulang. Agar anak 

benar-benar mengerti dan mampu untuk melakukannya, sehingga tujuan 

belajar berbahasa dengan bercerita dapat dicapai anak dengan baik. 

d. Guru dapat memberikan variasi media dalam pembelajaran bercerita 

supaya anak tidak merasa bosan dan lebih semangat dalam belajar. 

3. Kepada Orang Tua 

Orang tua diharapkan berperan aktif untuk memberikan perhatian 

kepada anak, memfasilitasi permainan anak yang memungkinkan peningkatan 

kemampuan berbahasa anak. 

 

4. Kepada Peneliti Berikutnya 

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang serupa dapat 

menerapkan permainan yang berbeda dan lebih bervariasi, agar mendapatkan 

temuan yang lebih baik lagi untuk kemajuan dunia pendidikan. Khususnya 

pendidikan anak usia dini. 
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