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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kecerdasan linguistik anak
seperti, kurangnya kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis
yang ada di TK Negeri Pembina Mataram. Hal ini juga dipengaruhi oleh
kurangnya metode yang diterapkan oleh guru. Rumusan masalah dari penelitian
ini yaitu apakah ada pengaruh metode bercerita terhadap kecerdasan lingustik
anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh
metode bercerita terhadap kecerdasan linguistik  anak kelompok B di TK Negeri
Pembina Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif komparatif
dengan pendekatan eksperimen dan menggunakan desain True Experimental
Design, yaitu pengukuran pretest sebelum dilakukan tindakan dan pengukuran
kecerdasan linguistik dengan postest setelah diberikan tindakan. Populasi dari
penelitian ini yaitu keseluruhan dari kelompok B di TK Negeri Pembina Mataram
dan sampelnya kelompok B2 sebagai kelompok eksperimen dan kelompok B3
sebagai kelompok kontrol. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas dan
uji hipotesis. Hasil dari uji normalitas yaitu 55,336>11,070 yang menandakan
data tidak berdistribusi normal, kerena Chi Kuadrat hitung lebih besar dari Chi
Kuadrat tabel. Teknik analisis selanjutnya yaitu uji hipotesis dengan t-tes. Hasil
uji t yang signifikan yaitu dengan nilai thitung>ttabel 6,415>2,074 dengan taraf
signifikan 5% dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa metode
bercerita berpengaruh terhadap kecerdasan linguistik anak kelompok B di TK
Negeri Pembina Mataram Tahun Ajaran 2017/2018. Selain itu hasil penelitian
menunjukkan kelompok eksperimen mendapatkan nilai rata-rata 27,95 pada
pretest dan 42,08 pada posttest dan untuk kelompok kontrol mendapatkan nilai
rata-rata 24 pada pretest dan 34 pada posttest. Dengan adanya penelitian ini
diharapkan dapat menambah wawasan tentang metode pembelajaran yang dapat
membantu menstimulasi kecerdasan linguistik anak.

Kata kunci : Metode Bercerita, Kecerdasan Linguistik



THE EFFECT OF STORY TELLING METHOD TO CHILDREN’S
LINGUISTIC INTELLIGENCE OF B GROUP AT KINDERGARDEN

NEGERI PEMBINA MATARAM YEAR ACADEMIC 2017/2018

ADZAHRA EL FIRDAUSI

FAHRUDDIN

ABSTRAK

The backround of this research is the lack of children’s linguistic
intelectual ex: lack of listening ability, speaking ability, reading ability,
and writing ability at Kindergarden Negeri Pembina Mataram. The
problem formulation of this research is there any effect of story method to
the children’s linguistic intelectual. This thing also affected by the lack of
methods that applied by the teachers. Purpose of the research is to know it
there any effect of story telling method to the children’s linguistic
intelectual of B group at Kindergarden Negeri Pembina Mataram. Type of
this research is quantitative comparative research with experiment
approach and use desaign of True Experimental Desaign, that is
measuring Pretest before action applied and measuring linguistic
inteligence with Posttest after action applied. Population of this research
are all of the B group at kindergarden Negeri Pembina Mataram and the
sample is B2 group as experiment group and B3 group as control group.
Data analysis techniques using normality test and hypothesis test. Result
of normality test is 55,336>11,070 that signifies data not normal distributed,
because Chi Squared count is greater than Chi Squared table. The next analysis
techniques is hypothesis test result of test also shows significant result that is
with score tcount>ttable 6,415>2,074 with significant degree 5%, from that
result can be concluded that story telling method affected to children’s
linguistic intelligence of B group at Kindergarden Negeri Pembina
Mataram in year academic 2017/2018. Beside that result of research shows
experiment group obtain score with average 27,95 on Pretest and 42,08
on Posttest, and for control group obtain score with average 24 on Pretest
and 34 on Posttest. With this research, expected to add knowledge about
study method can help stimulate children’s linguistic intelligence.

Key words: Story Telling Method, Linguistic Inteligence



PENDAHULUAN

Masa usia dini biasanya disebut
dengan masa keemasan (golden age).
Masa keemasan (golden age) adalah
masa saat otak anak mengalami
perkembangan yang paling cepat dalam
masa pertumbuhan. Kurang lebih dari
80% otak anak mengalami
perkembangan pada usia 0-6 tahun. Usia
inilah yang disebut sebagai masa golden
age atau masa emas tumbuh kembang
anak. Selanjutnya menurut Montessori
dalam Sujiono (2010: 20) menyatakan
bahwa usia keemasan merupakan masa
di mana anak mulai peka untuk
menerima berbagai stimulasi dan
berbagai upaya pendidikan dari
lingkungannya baik disengaja maupun
tidak disengaja. Pada masa inilah terjadi
pematangan fungsi-fungsi dan psikis
sehingga anak siap merespon dan
mewujudkan semua tugas-tugas
perkembangan yang diharapkan muncul
pada pola perilakunya sehari-hari.

Masa usia dini merupakan masa
peletakan fondasi awal bagi
pertumbuhan dan perkembangan anak.
Apa yang diterima anak pada masa usia
dini akan sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan perkembangan anak
selanjutnya. Untuk itu, penting bagi
setiap anak untuk mendapatkan
pendidikan dari sedini mungkin.
Pendidikan anak usia dini mendasari
jenjang pendidikan selanjutnya.
Perkembangan secara optimal selama
masa usia dini memiliki dampak
terhadap pengembangan kemampuan
untuk berbuat dan belajar pada masa-
masa berikutnya. Sujiono (2009: 6)
berpendapat bahwa anak usia dini adalah
sosok individu yang sedang menjalani
suatu proses perkembangan dengan
pesat dan fundamental bagi kehidupan
selanjutnya.

Selain orang tua di rumah, guru
memiliki peran yang sangat besar dalam
tumbuh kembang anak. Salah satu peran

guru adalah memberikan stimulasi yang
sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti
yang disebutkan dalam Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14
yang menyatakan bahwa 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
(Departemen Pendidikan Nasional 2010:
3).

Anak usia dini adalah individu
yang sedang mengalami proses
pertumbuhan dan perkembangan yang
pesat bahkan dikatakan sebagai
lompatan perkembangan. Salah satu
yang perlu dikembangkan dalam diri
anak adalah kecerdasan. Kecerdasan
merupakan salah satu anugerah besar
dari Tuhan kepada manusia dan
menjadikannya sebagai salah satu
kelebihan manusia dibandingkan dengan
makhluk lainnya. Dengan kecerdasan,
manusia dapat terus-menerus
mempertahankan dan meningkatkan
kualitas hidupnya yang semakin
kompleks, melalui proses berpikir dan
belajar secara terus-menerus. Dikutip
dari Kagan dan Kagan dalam artikel
“Raising Smarter Children Develop
Your Child’s Many Ways Of Being
Smart “ bahwa kecerdasan tidak terpatri
di tingkat tententu dan terbatas pada saat
seseorang lahir. Setiap orang
mengembangkan kecerdasan dengan
beragam cara yang dikenal dengan
multiple intelligences (Madyawati,
2016: 126).

Salah satu bagian dari multiple
intelligences adalah kecerdasan
linguistik atau verbal linguistik.
Kecerdasan linguistik atau verbal
linguistik merupakan kemampuan yang



dimiliki seseorang untuk berpikir dalam
bentuk kata-kata dan menggunakan
bahasa untuk mengekspresikan dan
menghargai makna kompleks. Seseorang
dengan kecerdasan linguistik yang tinggi
dapat memperlihatkan suatu penguasan
bahasa yang sesuai. Menurut Campbell,
dkk dalam Madyawati (2016: 126)
Orang dengan kecerdasan berbahasa
dapat menceritakan kisah, berdebat,
berdiskusi, menafsirkan, menyampaikan
laporan, dan melaksanakan berbagai
tugas lain yang berkaitan dengan
berbicara dan menulis serta dengan
mudah mempengaruhi orang lain
melalui kata-kata.

Ada banyak cara atau metode
yang dapat digunakan untuk
mengembangkan bahasa anak. Salah
satu metode yang dapat digunakan
adalah dengan metode bercerita. Metode
bercerita adalah salah satu metode
pembelajaran anak PAUD yang
disampaikan melalui kegiatan bercerita.
Metode bercerita dilaksanakan dalam
upaya memperkenalkan, memberikan
keterangan atau penjelasan tentang hal
baru dalam rangka penyampaian
pembelajaran yang dapat
mengembangkan kecerdasan anak.
Tujuan bercerita bagi anak adalah agar
anak mampu mendengarkan dengan
seksama terhadap apa yang disampaikan
orang lain, anak dapat bertanya apabila
tidak memahaminya, anak dapat
menjawab pertanyaan, selanjutnya anak
dapat menceritakan dan
mengekspresikan terhadap apa yang
didengarnya melalui sebuah gambar
maupun secasa lisan.

Berdasarkan observasi awal
yang telah dilakukan di TK Negeri
Pembina Mataram pada tanggal 8
Agustus 2017, dapat dikatakan bahwa
perkembangan kecerdasan  linguistik
anak masih kurang berkembang.
Kecerdasan linguistik yang dimaksud
adalah kemampuan anak dalam
menyimak, berbicara, membaca, dan

menulis. Kemampuan berbicara anak
dapat dikatakan masih kurang atau
masih pasif karena kurangnya kegiatan
yang dapat mengembangkan
kemampuan berbicara anak, seperti
bercerita. Sehingga masih banyak anak
yang pasif saat ketika diajak berbicara di
luar maupun di dalam kelas, hanya
beberapa anak yang terlihat aktif dalam
berbicara. Selanjutnya kemampuan
membaca anak dapat dikatakan sangat
kurang. Anak yang bisa membaca masih
sangat sedikit, hal ini disebabkan karena
kurangnya kegiatan yang berhubungan
dengan membaca, seperti membaca
gambar ataupun belajar mengeja simbol-
simbol huruf. Kemudian kemampuan
menulis anak masih kurang, sama
halnya dengan kemampuan membaca.
Anak lebih banyak meniru tulisan yang
di contohkan guru dipapan tulis ada juga
anak yang tidak menulis sama sekali.

Terakhir yaitu kemampuan
menyimak anak masih kurang terutama
saat guru sedang menjelaskan anak tidak
fokus dan saat guru memutarkan video
dari laptop anak sama sekali tidak
memperhatikan apa diputarkan oleh
guru. Hal itu terjadi karena cara
mengajar guru yang kurang bervariasi
dan monoton, menyebabkan kurang
aktifnya anak  saat ingin berkomunikasi
ataupun menyampaikan pendapatnya di
kelas. Anak akan lebih banyak diam dan
tidak tertarik dengan apa yang
disampaikan guru pada saat proses
pembelajaran.

Pada perkembangannya,
terutama perkembangan kecerdasan
linguistik yang dimiliki anak belum
tercapai dengan baik karena guru kurang
memahami mengenai potensi anak dan
metode pembelajaran untuk anak TK
seperti metode bercerita. Padahal dengan
metode ini guru dapat meningkatkan
kemampuan berbicara, serta kemampuan
menyimak yang dimiliki oleh anak
sehingga kecerdasan linguistik  yang
dimiliki anak akan berkembang secara



optimal. Dalam kegiatan pembelajaran
guru menggunakan metode yang
monoton yang kurang mampu
membangkitkan semangat anak sehingga
sejak awal kegiatan belajar sebagian
anak sudah merasa mengantuk, malas
dan bosan.

Berdasarkan latar belakang di
atas, maka masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah kecerdasan
linguistik anak yang belum berkembang,
sehingga perlu di stimulasi melalui
metode yang menarik. Metode bercerita
merupakan salah satu metode yang bisa
menjadi alternatif dalam
mengembangkan kecerdasan linguistik
anak. Sehingga judul yang diangkat
dalam penelitian ini adalah Pengaruh
Metode Bercerita Terhadap Kecerdasan
Linguistik Anak kelompok B Di TK
Negeri Pembina Mataram Tahun
Pelajaran 2017/2018. Dari kajian di atas
maka penelitian ini memiliki rumusan
masalah yaitu apakah ada pengaruh
metode bercerita terhadap kecerdasan
linguistik anak kelompok B di TK
Negeri Pembina Mataram?

METODE

Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kuantitatif. Adapun metode
kuantitatif yang digunakan yaitu
kuantitatif eksperimen dengan
menggunakan quasi experimental design
dengan jenis true experimental design.
Jenis eksperimen ini sudah dianggap
baik karena memenuhi persyaratan. Di
mana jenisnya yaitu control group pre-
test post-test yang memiliki 2 kelompok
pengamatan yaitu kelompok eksperimen
yang diberikan tindakan dan kelompok
kontrol yang tidak diberikan tindakan.
Adapun yang menjadi sampel penelitian
yaitu peserta didik kelompok B2 dan B3.
Di mana kelompok B2 sebagai
kelompok eksperimen dengan jumlah 24
anak dan B3 sebagai kelompok kontrol
dengan jumlah 19 anak. Sehingga

jumlah keseluruhan dari sampel tersebut
yaitu 43 anak.

Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah observasi dan
dokumentasi. Jenis observasi yang
dilakukan adalah observasi partisipan,
dimana penelitti ikut berperan sebagai
pengajar dan mengamati proses kegiatan
untuk dijadikan sumber data penelitian.
Dan dokumentasi dalam penelitian ini
berupa kegiatan selama pembelajaran
dan RPPH.

Teknik analisis data yang
digunakan adalah Uji Normalitas dengan
Chi Kuadrat. Sedangkan untuk
menentukan kesimpulan dari pengujian
menggunakan t-test dengan taraf
signifikan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di TK
Negeri Pembina Mataram pada
kelompok B. Kelompok B tersebut
terbagi menjadi 2 kelompok yaitu
kelompok B2 sebagai kelompok kelas
eksperimen, di mana kelompok B2
diberikan perlakuan atau tindakan.
Selanjutnya B3 menjadi kelompok
kontrol di mana kelompok tersebut tidak
diberikan tindakan atau perlakuan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui adakah pengaruh
metode bercerita terhadap kecerdasan
linguistik anak kelompok B.

Penelitian ini menerapkan metode
bercerita yang disesuaikan dengan tema
dan sub tema di sekolah. Adapun tema
yang digunakan selama pembelajaran
yaitu ada dua tema yaitu alam semesta
dengan sub tema bulan dan bintang,
bencana alam dan tanah airku dengan
sub tema negaraku.

1. Sebelum diberikan perlakuan
(Pre-test)

Pada saat sebelum diberikan
perlakuan kecerdasan linguistik
anak seperti menyimak, berbicara



membaca dan menulis anak masih
kurang. Hal tersebut terlihat dari
kurang aktifnya anak dalam
berbicara yang diukur dari
instrumen yang telah diuji validitas
dan reliabilitasnya. Begitu juga
dengan kemampuan menyimak
anak yang masih kurang, masih
banyak anak yang tidak
mendengarkan guru pada saat
pembelajaran. Biasanya hal
tersebut disebabkan oleh kegiatan
pembelajaran yang terlalu
monoton sehingga anak cepat
bosan. Kemampuan membaca dan
menulis anak juga masih terbilang
kurang karena pembelajaran terlalu
banyak terfokus pada majalah anak
dan lebih banyak mewarnai
gambar.

Adapun pada saat tahapan pre-
test peneliti lebih banyak
memberikan skor 1-2 yang
menandakan indikator yang diteliti
belum berkembang dengan baik.
Jumlah skor pada saat sebelum
diberikan perlakuan untuk
kelompok kelas eksperimen
memiliki rata-rata nilai dibawah
50. Skor tertinggi yaitu 34 yang
diperoleh dari penjumlahan nilai
instrumen yang di mana terdapat
13 instrumen dan skor terendah
yaitu 14. Dan untuk kelompok
kontrol memiliki nilai tertinggi 31
dan skor terendah yaitu 14. Hal
tersebut disebabkan karena anak
belum diberikan tindakan atau
kegiatan yang merangsang
kecerdasan linguistik anak.

2. Setelah diberikan Perlakuan
(Post-test)

Kecerdasan linguistik anak
seperti kemampuan menyimak,
kemampuan berbicara, serta
kemampuan membaca, dan
menulis setelah diberikan tindakan
mengalami peningkatan. Di mana
tindakan atau perlakuan diberikan
sebanyak 4 kali perlakuan

sehingga anak benar-benar
mengalami peningkatan dan
peniliti lebih banyak memberikan
skor 3-4 yang menandakan
indikator yang diteliti sudah
berkembang dengan baik dan
sangat baik. Hal tersebut juga
dapat dilihat dari skor anak yang
mengalami peningkatan . Setelah
diberikan perlakuan untuk
kelompok kelas eksperimen
memiliki skor tertinggi yaitu 52
dan skor terendah 26. Adapun skor
tertinggi untuk kelompok kontrol
yang tidak diberikan perlakuan
yaitu 42 dan skor terendah 28.

Peningkatan skor untuk
kelompok eksperimen ini
dipengaruhi oleh diterapkannya
kegiatan bercerita di mana guru
dan anak memiliki kesempatan
untuk bercerita. Sehingga anak
dapat mengekspresikan dirinya
melalui cerita yang
disampaikannya.

3. Perbandingan Pre-test dan Post-
test

Berdasarkan hasil data dari 24
anak untuk kelompok kelas
eksperimen dan 19 anak untuk
kelompok kelas kontrol, memiliki
jumlah skor yang berbeda-beda
baik sebelum maupun sesudah
diberikannya tindakan. Ada yang
jumlah skornya mengalami
peningkatan setelah diberikan
perlakuan dan ada juga yang
kurang meningkat dikarenakan
konisi anak yang berkebutuhan
khusus dan lainnya. Hasil analisis
data yang menunjukkan bahwa
hipotesis data signifikan yang
berarti bahwa terdapat pengaruh
metode bercerita terhadap
kecerdasan linguistik anak
kelompok B di TK Negeri
Pembina Mataram. Terbukti dari
nilai rata-rata anak setelah
dilakukannya perlakuan untuk
kelompok kelas eksperimen. Pada



saat sebelum diberikan perlakuan
masih terdapat terdapat indikator
yang belum muncul sehingga
peniliti memiliki skor 1-2 yang
menandakan bahwa kecerdasan
linguistik anak masih kurang
berkembang. Setelah diberikan
perlakuan sebanyak 4 kali, maka
dapat dilihat perubahan dan
peningkatan terhadap kelompok
kelas eksperimen yang dibuktikan
dengan meningkatnya jumlah skor
anak. Sedangkan untuk kelompok
kontrol juga mengalami sedikit
peningkatan dari pada sebelumnya
walaupun tidak diberikan
perlakuan seperti kelompok kelas
eksperimen.

Selain melihat dari perubahan
jumlah skor sebelum dan sesudah
diberikan perlakuan, peneliti juga
melakukan uji hipotesis dengan rumus t-
tes. Dan setelah diuji dengan rumus t-
test tersebut, ternyata thitung lebih besar
dari ttabel yang menandakan Ha diterima
dan Ho ditolak. Sehingga metode
bercerita memiliki pengaruh terhadap
kecerdasan linguistik anak kelompok B.

Metode bercerita adalah suatu
kegiatan yang mengajak anak untuk
mengekspresikan diri melalui cerita.
Anak dapat melatih kemampuan
berbicara, menyimak, membaca dan
menulis melalui kegiatan bercerita.
Dengan bercerita anak dapat melatih
kamampuan berbicaranya dengan cara
mengikuti alur cerita misalnya
bagaimana intonasi orang yang marah
dan senang. Begitupula dengan cerita
yang membuat anak lebih fokus
sehingga dapat melatih kemampuan
menyimaknya. Adapun dengan gambar
yang dilihat di buku cerita anak dapat
melatih kemampuan membaca dengan
cara membaca gambar serta melatih
kemampuan menulis dengan meniru
tulisan yang ada di buku cerita.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh metode bercerita terhadap
kecerdasan linguistik anak kelompok B
di TK Negeri Pembina Mataram tahun
ajaran 2017/2018. Hal tersebut di
buktikan dengan hasil penelitian pre-test
maupun post-test yang menunjukkan
nilai dari post-test lebih besar dari pre-
test karena mengalami peningkatan yang
dikarenakan oleh perlakuan yang
diberikan kepada kelompok kelas
eksperimen. Rata-rata nilai pre-test
kelompok eksperimen yaitu 27,95 dan
mengalami peningkatan setelah
diberikan 4 kali perlakuan sehingga nilai
dari post-test yaitu 42,08. Sedangkan
nilai rata-rata untuk kelompok kelas
kontrol untuk nilai pre-test yaitu 24 dan
post-test yaitu 34. Kelompok kelas
kontrol tidak diberikan perlakuan.

Selain dari rata-rata pre-test dan
post-test dilakukan uji hipotesis yang
juga membuktikan bahwa Ha diterima
dan Ho ditolak. Dikarenakan t hitung
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lebih besar dari t tabel (6,415>2,074).
Sehingga metode bercerita dapat
membantu menstimulasi kecerdasan
linguistik anak.

Saran

1)Pendidik. Saran yang dapat diberikan
adalah hendaknya guru lebih
memperhatikan dan melihat setiap
perkembangan anak. Serta memberikan
stimulasi yang tepat sesuai dengan
perkembangan anak. Gunakanlah
metode yang menarik yang dapat
merangsang perkembangan anak, seperti
metode bercerita untuk merangsang
kecerdasan linguistik anak. 2)Pengelola
PAUD. Saran untuk kepala sekolah
diharapkan hasil penelitian ini dapat
dijadikan sebagai penambah wawasan
dalam mengembangkan kecerdasan
linguistik anak melalui metode bercerita.
3)Orang Tua. Saran yang dapat
diberikan kepada orang tua adalah
hendaknya orang tua memperhatikan
setiap perkembangan anak, memberikan
stimulus yang tepat dengan
menggunakan metode yang menarik dan
menyenangkan bagi anak. Orang tua
juga diharapkan untuk sering-sering
membacakan cerita pada anak. 4)Peneliti
selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya
hendaknya memperluas penelitian dan
jumlah sampel data dalam penelitian
agar semua data-data dapat terkumpul.
Serta lebih memperhatikan dan
mengembangkan indikator untuk setiap
variabel dan memperhatikan item-item
setiap indikator dengan memperhatikan
teori pada masing-masing variabel yang
akan diteliti.
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