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PENGARUH PENERAPAN METODE BERCERITA TERHADAP 

PERKEMBANGAN KEMAMPUAN MENYIMAK ANAK USIA 5-6 TAHUN 

DI PAUD MUTIARA HATI TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

ABSTRAK  

 

DESI ROSNAWATI 

E1F 012 003 

 

       Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang berkaitan dengan masih 

rendahnya kemampuan anak dalam menyimak pada anak usia 5-6 tahun di PAUD 

Mutiara Hati. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode bercerita untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak anak, Rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu apakah penerapan metode bercerita berpengaruh terhadap perkembangan 

kemampuan menyimak anak usia 5-6 tahun di PAUD Mutiara hati tahun ajaran 

2016/2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode 

bercerita terhadap perkembangan kemampuan menyimak anak usia 5-6 tahun di 

PAUD Mutiara Hati. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif komparatif dengan 

menggunakan pendekatan eksperimen dengan desain penelitian One-Group Pretest-

Posttest Design. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini Purposive 

sampling dengan pertimbangan tertentu sehingga diperoleh sampel yaitu kelompok 

B3 rentang usia 5-6 tahun berjumlah 9 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan 

instrumen observasi yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data 

menggunakan uji normalitas dengan rumus Chi Kuadrat serta uji hipotesis 

menggunakan rumus t-test.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kemampuan 

menyimak anak setelah diuji menggunakan rumus t-test dengan taraf signifikansi 

sebesar 5%, hasil t hitung sebesar 8,681 dan t tabel sebesar 2,120 (8,681>2,120) sehingga 

Ha diterima dan Ho ditolak.  Simpulan penelitian ini yaitu ada pengaruh yang 

signifikan penerapan metode bercerita terhadap perkembangan kemampuan 

menyimak anak usia 5-6 tahun. Dari hasil penelitian ini diharapkan metode bercerita 

untuk dijadikan salah satu alternatif dalam proses pembelajaran. 

 

 

Kata kunci : Kemampuan Menyimak, Metode Bercerita 
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PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan kondisi dari hasil observasi yang dilakukan di PAUD 

Mutiara Hati yang dilakukan pada bulan Februari tahun 2016 terlihat bahwa 

masih terdapat masalah yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan anak 

dalam menyimak serta kurangnya penerapan metode bercerita dalam 

pembelajaran. Pemilihan metode yang digunakan kurang menarik perhatian anak, 

perhatian atau konsentrasi anak pada saat kegiatan tidak terfokus pada apa yang 

disampaikan oleh guru. Hal yang berkaitan dengan masalah rendahnya 

kemampuan menyimak anak bisa dilihat dari   masih ada murid yang belum 

mengenal huruf dan angka, belum bisa membaca,  anak yang belum mampu 

menulis huruf namanya sendiri, belum dapat menangkap pesan-pesan atau nilai 

yang terkandung dalam cerita yang disampaikan, belum mampu mengungkapkan 

gagasan, masih malu-malu dalam berbicara, serta anak kurang merespon pada 

saat pembelajaran. 

Atas dasar pertimbangan sesuai dengan latar belakang yang telah 

diuraikan maka penulis mengangkat  judul “Pengaruh Penerapan Metode 

Bercerita Terhadap Perkembangan Kemampuan Menyimak Anak Usia 5-6 

Tahun di PAUD Mutiara Hati Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

1. Kemampuan menyimak anak yang masih kurang. 

2. Pendidik kurang memahami cara untuk mengembangkan kemampuan 

menyimak anak. 

C.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi 

pada masih kurang atau rendahnya kemampuan anak dalam menyimak. 

D.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu “Apakah Penerapan Metode  Bercerita 

Berpengaruh Terhadap Perkembangan Kemampuan Menyimak Anak Usia 5-6 

Tahun di PAUD Mutiara Hati Tahun Ajaran 2016/2017?” 

E.  Kegunaan Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu juga dapat memberi pemahaman 

terhadap guru-guru dalam penggunaan metode bercerita dalam upaya 

mengembangkan kemampuan menyimak anak. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan 

keterampilan mengajar guru di kelas, menambah wawasan tentang metode 

pembelajaran yang tepat dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak 

khususnya yaitu kemampuan menyimak. 

b. Bagi peneliti lain 

Hasil   penelitian   ini   dapat  menjadi  referensi   atau  pedoman  dalam 

penelitian selanjutnya, serta memberi makna kerja sama antara guru dan 

siswa dalam upaya mengembangkan kemampuan menyimak anak melaui 

metode bercerita. 

 

KAJIAN TEORI  

A. Kemampuan Menyimak 

1. Pengertian Kemampuan Menyimak 

Dhieni, dkk (2011: 4.6) bahwa menyimak adalah mendengarkan secara 

aktif dan kreatif untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta 

memahami makna komunikasi yang disampaikan secara lisan. 

Pendapat tentang menyimak juga dijelaskan oleh Suhendar dan Pien 

(dalam Upheksa, 2013: 11) bahwa menyimak merupakan kemampuan 

menangkap bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan atau yang dibacakan orang 

lain dan diubah menjadi bentuk makna untuk dievaluasi.  

2. Jenis-Jenis Menyimak 

a. Menyimak Informatif 

b. Menyimak Kritis 

c. Menyimak Apresiatif  

3. Fungsi Menyimak 

a. Menjadi Dasar Belajar Bahasa, Baik Bahasa Pertama Maupun Bahasa 

Kedua 

b. Menjadi Dasar Pengembangan Kemampuan Bahasa Tulis (Membaca Dan 

Menulis). 

c. Menunjang Keterampilan Berbahasa Lainnya.  

d. Memperlancar Komunikasi Lisan. 

e. Menambah Informasi atau Pengetahuan. 

4. Tujuan Menyimak  

Tujuan seseorang menyimak tergantung pada niat setiap orang. Menurut 

Dhieni (2011: 4.9) tujuan menyimak bagi anak adalah : 

a. Untuk Belajar 

b. Untuk Mengapresiasi 

c. Untuk Menghibur Diri 

5 



7 
 

d. Untuk Memecahkan Masalah yang Dihadapi 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Menyimak 

Tarigan (2008: 106-114) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi menyimak. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Fisik 

b. Psikologis 

c. Pengalaman 

d. Sikap 

e. Motivasi  

f. Jenis Kelamin 

6. Metode Dalam Mengembangkan Kemampuan Menyimak Anak Usia Dini 

Menurut Dhieni (2011: 4.18-4.20) secara lebih khusus metode- metode 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan menyimak pada 

anak Taman Kanak-Kanak adalah 

a. Simak-Ulang Ucap 

b. Simak- Kerjakan 

c. Simak-Terka 

d. Menjawab Pertanyaan 

e. Parafrase 

f. Merangkum 

g. Bisik Berantai 

B. Metode Bercerita  

1. Pengertian Metode Bercerita 

Wiyani dkk (2014: 126) Metode bercerita merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak PAUD 

dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan 

guru harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari 

tujuan pendidikan bagi anak PAUD. 

2. Bentuk-Bentuk Kegiatan Bercerita  

a. Bercerita Tanpa Alat peraga  

b. Bercerita Dengan Alat Peraga 

3. Manfaat Metode Bercerita  

Menurut Wiyani dkk (2014: 128), manfaat yang dapat diambil dari 

kegiatan bercerita adalah sebagai berikut. 

a. Mengembangakan imajinasi anak  

b. Menambah pengalaman 

c. Melatih daya konsentrasi 

d. Menambah pembendaharaan kata 

e. Menciptakan suasana yanga akrab  

f. Melatih daya tangkap 

g. Mengembangkan perasaan sosial 

h. Mengembangkan emosi anak 
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i. Berlatih mendengarkan  

j. Mengenal nilai-nilai yang positif dan negatf 

k. Menambah pengetahuan 

4. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Metode Bercerita 

Wiyani dkk (2014:127) Penggunaan metode bercerita sebagai salah 

satu metode pembelajaran di Taman Kanak-Kanak haruslah memerhatikan 

hal-hal berikut : 

a. Isi cerita harus terkait dengan dunia kehidupan anak TK  

b. Kegiatan bercerita diusahakan dapat memberikan perasaan gembira, lucu, 

dan mengasikkan sesuai dengan dunia kehidupan anak yang penuh suka 

cita. 

c. Kegiatan bercerita harus diusahakan menjadi pengalaman bagi anak TK 

yang bersifat unik dan menarik. 

Penelitian Yang Relevan  

1. Daroah (2013) dengan “Meningkatan Kemampuan Bahasa Melalui Metode 

Bercerita Dengan Media Audio Visual Di Kelompok B1 RA Perwanida 02 

Slawi“ yang telah menghasilkan kesimpulan Pada waktu evaluasi 

pembelajaran ada peningkatan, hasil belajar sudah mencapai ketuntasan 

belajar secara klasikal.  

2. Ellen Upheksa (2013) dengan “Peningkatan keterampilan Menyimak Melalui 

Metode Bercerita Pada Anak Kelompok B2 TK Islam Darul Muttaqin 

Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo“ yang telah mengahsilkan 

kesimpulan bahwa keterampilan menyimak pada anak Kelompok B2 TK 

Islam Darul Muttaqin Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dapat 

ditingkatkan melalui metode bercerita. 

3. Dayu Tamara (2014) dengan “Penerapan Metode Bercerita Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara Anak Kelompok A Di TK Pertiwi 

Keprabon Polanharjo Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014” yang telah 

menghasilkan kesimpulan bahwa keterampilan berbicara anak kelompok A di 

TK Pertiwi Keprabon Polanharjo Klaten dapat ditingkatkan melalui Metode 

Bercerita. 

4. Eny Restutiningsih (2014) dengan “Upaya Mengembangkan Kemampuan 

Bahasa Lisan Melalui Metode Bercerita Dengan Wayang Pada Anak 

Kelompok B TK Pertiwi I Towangsan Gantiwarno Klaten Tahun Ajaran 

2013/2014” yang Telah menghasilkan kesimpulan yaitu melalui penerapan 

metode bercerita dengan wayang dapat mengembangkan kemampuan bahasa 

lisan pada anak kelompok B TK Pertiwi I Towangsan Gantiwarno Klaten 

Tahun Ajaran 2013/2014 dan dengan menerapkan metode bercerita dengan 

wayang mampu mengembangkan kemampuan bahasa lisan anak. 

5. Ariyani (2013) dengan “Pengembangan Kemampuan Berbahasa Melalui 

Metode Bercerita Dengan Sandiwara Boneka  Pada Anak Kelompok A TK 

Aisyiyah Kismoyoso Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013” yang 
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telah menghasilkan kesimpulan ada peningkatan yang terjadi setelah metode 

bercerita tersebut diterapkan untuk menunjang kemampuan berbahasa anak. 

D. Kerangka Teoritik 

Rendahnya kemampuan menyimak anak didik juga terlihat dari 

komunikasi yang mereka gunakan sehari-hari di sekolah, kadang juga ada anak 

yang tidak mau berbicara jika ada pertanyaan dari guru atau dalam kegiatan lain. 

Dalam proses belajar, seorang guru atau tenaga pendidik haruslah pandai dalam 

memilih metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi anak agar anak dapat 

belajar efektif, sehingga dapat berdampak positif terhadap hasil belajar anak. 

Pada anak usia TK memiliki potensi yang dapat dan perlu untuk dikembangkan 

salah satunya adalah kemampuan menyimak anak, sedangkan salah satu jenis 

metode mengajar khususnya pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

menyimak anak adalah menggunakan metode bercerita. 

E. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis yang ditentukan dalam penelitian ini adalah : 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perkembangan 

kemampuan menyimak anak melalui penerapan metode bercerita. 

Ha  :  Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perkembangan 

kemampuan menyimak anak melalui penerapan metode bercerita. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

gambaran tentang pengaruh penerapan metode bercerita terhadap kemampuan 

menyimak anak usia 5-6 tahun di PAUD Mutiara Hati 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Mutiara Hati yang merupakan salah 

satu lembaga pendidikan anak usia dini binaan TP PKK Kelurahan Mataram, 

serta terintegrasi posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB). PAUD Mutiara Hati 

ini beralamat di Jalan Seruling No. 09 Karang Sukun Baru Kelurahan Mataram 

Timur Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan Penelitian ini dirancang pada bulan 

Agustus tahun 2016 di PAUD Mutiara Hati Tahun Ajaran 2016/2017. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah Pre-Experimental, dengan Desain rancangan penelitian 

yang digunakan Pre-test dan Post-test satu kelompok atau One-Group Pretest-

Posttest Design. 

D. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi PAUD Mutiara Hati 

yaitu kelompok B dengan rentang usia 5-6 tahun terbagi menjadi tiga 

kelas rombongan belajar yakni kelas B1, B2, dan B3. 
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2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelompok B3 yang 

berjumlah 9 orang 

E. Rencana Perlakuan  

 Tahapan perencanaan 

a. Observasi lapangan dan observasi kelas 

b. Menentukan populasi dan sampel 

c. Identifikasi masalah yang terdapat pada siswa 

d. Melakukan uji validitas  

e. Menentukan sampel sebagai kelas eksperimen 

f. Membuat pedoman observasi untuk mengetahui aktifitas siswa dalam 

proses pembelajaran 

g. Membuat RKH dengan metode bercerita  

h. Menyiapkan media yang akan digunakan. 

 Tahap pelaksanaan tindakan 

a. Melakukan proses pembelajaran melalui metode bercerita 

b. Melakukan observasi pada setiap pertemuan pada kelas sampel 

 Tahap evaluasi 
a. Menganalisis data yang telah diperoleh 

b. Menarik kesimpulan 

F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

b. dokumentasi 

1. Instrumen Variabel Terikat 

a. Definisi Konseptual Kemampuan Menyimak 

Tarigan (2008: 31) menyatakan bahwa menyimak adalah suatu proses 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah 

disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 

b. Definisi Operasional Kemampuan Menyimak 

Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan 

bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai dan mereaksi atas 

makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak melibatkan pendengaran, 

penglihatan, penghayatan, ingatan, dan pengertian. 

Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas 

1. Uji validitas 

Mekanisme perhitungan validitas isi menurut Gregory adalah sebagai berikut: 

Validitas Isi = 
DCBA

D
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2. Penghitungan Reliabilitas 

Berikut ini adalah penghitungan reliabilitas instrumen dengan menggunakan 

formula Spearman-Brown (Candiasa, 2010: 42).  

r

r
rtt




1

2
 

Keterangan : 

    = Reliabilitas tes  

     Koefisien korelasi antara sekor ganjil dan sekor genap. 

2. Instrumen Variabel Bebas 

a. Definisi Konseptual Metode Bercerita 

Moeslichatun (2004: 157) metode bercerita merupakan salah satu pemberian 

pengalaman belajar bagi anak Taman Kanak-Kanak melalui cerita yang 

disampaikan secara lisan. 

c. Definisi Operasional Metode Bercerita 

Metode bercerita adalah cara bertutur dan menyampaikan cerita atau memberikan 

penerangan secara lisan pada anak anak sebagai salah satu cara pemberian 

pengalaman bagi anak dengan membawakan cerita secara lisan. 

G. Teknik Analisi Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi Kuadrat  

     (Sugiyono, 2014: 79). 

χ   = ∑
        

 

   
 

     

Keterangan : 

   = Chi Kuadrat 

 
 
 = Frekuensi yang diobservasi 

 
 
 = Frekuensi yang diharapkan 

2. Uji  Hipotesis  

Rumusan t-test yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua 

sampel yang berkorelasi (Sugiyono,   2014: 122). 
H.  

































2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

21

2
n

s

n

s
r

n

s

n

s

xx
t  

 

Ketarangan : 

x1 = Rata-rata post-test 

x2 = Rata-rata pre-test  
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s1 = Simpangan baku post-test 

s2 = Simpangan baku pre-test 

s1
2 = 

Varians post-test 

s2
2 
= Varians pre-test 

r = Korelasi antara dua sampel 

Bila thitung > ttabel  maka hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol 

(Ho) ditolak. 

 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu kelompok B3 yang 

berjumlah 9 anak yaitu 1 anak laki-laki dan 8 anak perempuan, penelitian ini 

dilakukan selama 3 minggu dimulai sejak tanggal 11 sampai dengan 30 Agustus 

2016. Untuk mendapatkan data mengenai kemampuan menyimak anak, peneliti 

mengobservasi sendiri kegiatan yang dilakukan selama berada di sekolah sesuai 

dengan pedoman observasi yang telah diuji validitas isinya oleh ahli terlebih 

dahulu sebelum digunakan. Koefisien validitas untuk kemampuan menyimak 

adalah sebesar 0.95, Dari hasil rekapitulasi validitas butir instrument bahwa dari 

seluruh item ada 7 item yang dinyatakan tidak valid yaitu item no 6, 11, 12, 13, 

17, 18, 21. Jadi total yang valid sebanyak 17 item selanjutnya dilakukan 

penghitungan reliabilitas, berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas diperoleh 

hasil sebesar 0,787. 

Data penelitian ini diperoleh dari hasil tes kemampuan menyimak anak 

sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) pemberian perlakuan berupa 

penerapan metode bercerita. 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Membandingkan Chi Kuadrat Hitung dengan Chi Kuadrat Tabel, jika Chi 

Kuadrat Hitung lebih kecil dari Chi Kuadrat Tabel maka dapat dikatakan data 

berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diatas dengan harga Chi 

Kuadrat tabel dengan dk  6-1= 5 dengan taraf kesalahan yang telah ditentukan 

5%  nilainya sebesar 11,070 sehingga Chi Kuadrat Hitung lebih kecil dari Chi 

Kuadrat Tabel (8,449 < 11,070) maka data dikatakan berdistribusi normal. 

C. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan metode 

bercerita terhadap perkembangan kemampuan menyimak anak dengan 

menggunakan rumus uji t. Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan 

harga t tabel dengan dk = n1+ n2- 2 = 9+9-2 = 16 bila taraf signifikansi ditetapkan 

sebesar 5% maka t tabel = 2,120. Harga t hitung lebih besar besar dari t tabel (8,681> 

2,120) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, dimana Ha yang berarti bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan penerapan metode bercerita terhadap 

kemampuan menyimak anak. 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang membandingkan antara kemampuan 

menyimak anak sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan 

dapat diketahui kelompok B3 memiliki rata-rata kemampuan menyimak pre-test 

32,66 sedangkan hasil rata-rata post-test 51,22. Dengan simpangan baku pre-test 

6,20 dan post test 8,33 yang memiliki nilai varians pre-test 38,5 dan post-test 

69,44. Dengan nilai terendah pre-test sebesar 24 dan post-test sebesar 36. Untuk 

nilai tertinggi pre-test sebesar 46 dan post-test sebesar 65. Untuk mengetahui 

keberartian nilai koefisien uji beda dua rata-rata antara pre-test dan post-test 

dilakukan dengan uji-t. Dari hasil uji-t pada perbandingan sebelum dan sesudah 

pemberian perlakuan menunjukkan bahwa harga thitung (     ) lebih besar dari 

ttabel (2,   ) dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Sehingga dengan 

demikian maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi terdapat pengaruh metode 

bercerita terhadap perkembangan kemampuan menyimak anak usia 5-6 tahun di 

PAUD Mutiara Hati. 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dengan melihat data-data 

yang ada secara keseluruhan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

bercerita berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan menyimak anak usia 

5-6 tahun. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menyimak 

anak sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, yang dibuktikan dengan skor 

rata-rata pre-test 32,66 dan skor rata-rata post-test sebesar 51,22 serta telah 

dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji-t dengan taraf signifikansi 

sebeesar 5% yang menyatakan bahwa harga t hitung lebih besar dari t tabel 

(8,681>2,120) berdasarkan hasil uji-t tersebut maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

B. Implikasi 

Hasil pnelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan metode 

bercerita terhadap perkembangan kemampuan menyimak anak usia 5-6 tahun di 

PAUD Mutiara Hati tahun ajaran 2016/2017. Dari penelitian ini hendaknya para 

pendidik menggunakan metode pembelajaran yang menarik untuk anak agar 

semua aspek perkembangan yang hendaknya ingin dikembangkan bisa tercapai 

dengan optimal. Pembelajaran yang menggunakan metode bercerita dapat 
meningkatkan kemampuan anak dalam menyimak yaitu dengan menetapkan 

cerita yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, menyiapkan media yang 

diperlukan dalam kegiatan. 

C. Saran 

Berdasarkan keseluruhan dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini, 

maka diberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memperbesar manfaat 

hasil penelitian ini. Adapun saran tersebut antara lain : 
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1. Bagi Guru  

Guru diharapkan mempertimbangkan strategi penerapan metode 

bercerita untuk dijadikan salah satu alternatif dalam proses pembelajaran 

terlebih untuk kemampuan menyimak anak.. 2) guru diharapkan mampu 

menerapkan dengan baik metode bercerita pada proses pembelajaran. Sebab 

melalui penerapan metode bercerita berbagai aspek perkembangan dapat 

distimulus khususnya aspek perkembangan bahasa. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Untuk lebih mengetahui peningkatan kemampuan menyimak pada 

anak TK, peneliti lain dapat menggunakan metode dan media lain sebagai 

alternatif metode dalam upaya menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi anak. 
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