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ABSTRAK 

 

Permasalahan pada PAUD Cahaya Hati adalah rendahnya kemampuan anak dalam hal 

berbicara, terutama kemampuan mengeluarkan pendapat masih sangat kurang. Pengamatan 

lainnya ialah kurangnya kreatifitas guru dalam memanfaatkan dan mengembangkan metode 

dan alat peraga. Observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan hasil dari keseluruhan 

anak didik yang berada di kelas A (usia 4-5 tahun) kurang dari 50% yang memiliki 

kemampuan berbicara sesuai harapan. Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara anak sehingga diperlukan sebuah alternatif yaitu salah satunya melalui 

penerapan metode bercerita menggunakan boneka tangan. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode bercerita menggunakan boneka tangan 

yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan perkembangan kemampuan 

berbicara anak kelompok A di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak tahun pelajaran 2016/2017 

setelah menerapkan metode bercerita dengan menggunakan boneka tangan. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk untuk mengetahui penerapan metode bercerita menggunakan boneka tangan 

yang tepat sehingga dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan berbicara anak kelompok A di PAUD Cahaya Hati tahun 

pelajaran 2016/2017 setelah diterapkan metode bercerita dengan menggunakan boneka 

tangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan, dimana subjek 

penelitian adalah anak kelompok A di PAUD Cahaya Hati yang berjumlah 25 orang. Tehnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi dengan tehnik analisi 

data digunakan adalah tehnik deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengembangan tahap I sebesar 48% menjadi 

68% pada tahap II dan meningkat menjadi 88,31% pada tahap III. Sehingga dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pengembangan metode bercerita menggunakan boneka tangan yang 

dilakukan secara tepat dan berulang-ulang dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak 

kelompok A di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak Tahun Pelajaran 2016/2017.  

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang paling mendasar dalam mewujudkan suatu negara 

yang kuat dan memiliki daya saing dengan negara lain. Pendidikan merupakan hal yang 

paling penting, setiap masyarakat harus dan wajib untuk mendapatkan pendidikan, di 

Indonesia hal ini sudah sangat jelas tercantum dalam dasar falsafah negara kita yaitu 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang 

berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia 

yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, . . .” (Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Kata “mencerdaskan kehidupan 
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bangsa” ini sudah sangat jelas menerangkan sekaligus menjelaskan bagaimana pentingnya 

suatu pendidikan bagi Indonesia. Oleh karena itu, dalam mewujudkan suatu negara yang 

kuat maka pemerintah dan masyarakat bersama-sama berperan aktif dalam 

penyelenggaraan layanan pendidikan baik dari tingkat prasekolah sampai pada tingkat 

perguruan tinggi. Salah satu layanan pendidikan yang menjadi sorotan baik itu pemerintah 

maupun masyarakat pada saat ini adalah layanan pendidikan anak usia dini. 

Mursid (2015: 15) menyatakan bahwa pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian 

upaya untuk menstimulasi, membimbng, mengasuh, dan memberikan kegiatan 

pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan 

bagi anak usia dini merupakan sebuah pendidikan yang dilakukan pada anak yang baru 

lahir sampai dengan delapan tahun.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Ayat 14, bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini ini perlu 

diarahkan pada peletakan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan 

manusia yang seutuhnya sehingga anak yang berkualitas akan mudah terwujud. 

Ada lima aspek yang perlu dikembangkan sejak dini, yaitu aspek motorik, kognitif, 

bahasa, sosial emosional, dan moral agama. Aspek bahasa merupakan aspek yang lebih 

menekankan kepada kemampuan anak untuk berkomunikasi, baik berkomunikasi secara 

lisan, tertulis, maupun dengan isyarat. Bahasa memungkinkan anak untuk menerjemahkan 

pengalaman ke dalam simbol-simbol yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan 

berpikir. 

Susanto (2012: 73) mengungkapkan bahwa bahasa adalah alat untuk berpikir, 

mengekspresikan diri dan berkomunikasi. Keterampilan bahasa juga penting dalam rangka 

pembentukan konsep, informasi, dan pemecahan masalah. Melalui bahasa pula kita dapat 

memahami komunikasi pikiran dan perasaan. 

Secara garis besar ada empat bagian dari aspek bahasa yang perlu dikembangkan yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan berbahasa anak menjadi sangat 

penting dalam kehidupannya, mengingat anak merupakan makhluk sosial yang tidak lepas 

dari hubungan dengan orang lain (lingkungan sosial). Dalam hal ini, berbicara memiliki 

peranan penting dan sebagai alat komunikasi yang paling efektif saat anak ingin 

berkomunikasi dengan lingkungannya.  

Hurlock (1995: 176) mengemukakan bahwa bicara adalah bentuk bahasa yang 

menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud. 

Karena bicara merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif, penggunaannya paling 

luas dan paling penting.  

Sementara menurut Dhieni (2011: 3.6) berbicara bukanlah sekedar pengucapan, tetapi 

merupakan suatu alat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan atau 

mengkomunikasikan pikiran, ide, maupun perasaan. Kualitas bicara yang digunakan 

orang-orang di sekitar anak akan mempengaruhi keterampilan anak dalam berbicara. 

Dengan berbicara anak akan menemukan pengalaman, meningkatkan pengetahuannya dan 

mengembangkan bahasanya. 

Namun kemampuan anak untuk menguasai keterampilan berbicara ini tidak akan 

tumbuh dengan sendirinya, akan tetapi harus melalui suatu proses pembelajaran dan 

stimulasi dari lingkungan terdekat anak. Baik itu proses pembelajaran dan stimulasi yang 

diberikan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah anak.  



 
 

3 
 

Ada banyak metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

anak, salah satunya adalah melalui metode bercerita. Dhieni (2011: 6.6) menyatakan 

metode bercerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan 

dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik Taman Kanak-kanak. 

Dengan bercerita pendengaran anak akan dapat difungsikan dengan baik untuk 

membantu perkembangan berbicara, dengan menambah perbendaharaan kosakata,  

kemampuan mengucapkan kata-kata, melatih merangkai kalimat sesuai dengan tahap 

perkembangan anak (Dhieni, 2011: 6.7). 

Untuk kegiatan bercerita yang menyenangkan bagi anak, salah satu yang sangat 

diperlukan untuk menunjang kegiatan tersebut adalah adanya media pendidikan. Menurut 

Titi Surtiati dan Sri Rejeki (dalam Dhieni, 2011: 6.12) menyatakan bahwa media 

pendidikan dalam pengertian yang luas adalah semua benda, tindakan atau keadaan yang 

dengan sengaja diusahakan/diadakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam 

rangka mencapai tujuan. Dan salah satu media pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara anak pada Pendidikan Anak Usia Dini dengan menggunakan media 

boneka tangan. 

Dhieni (2011: 6.28) mengungkapkan tujuan bercerita dengan menggunakan media 

pendidikan seperti boneka tangan dan yang lainnya akan dapat membantu 

mengembangkan imajinasi anak terhadap isi cerita/objek dalam sebuah cerita yang di 

dalamnya terdapat hubungan sebab-akibat suatu proses yang terjadi pada lingkungan 

sekitar anak, sehingga anak dapat menyimpulkan isi cerita tersebut berdasarkan 

kemampuan daya nalar ataupun daya pikir anak. 

Berdasarkan kondisi obyektif dan hasil observasi yang peneliti lakukan pada bulan Juli 

2016 di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak Desa Durian Kecamatan Janapria, terdapat 

masalah yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan berbicara anak usia 4-5 tahun di 

PAUD Cahaya Hati. Hanya 10 orang anak (40%) dari 25 anak usia 4-5 tahun di PAUD 

Cahaya Hati ini yang dapat dinyatakan kemampuan berbicaranya sudah berkembang 

sesuai harapan, sementara yang 15 orang anak (60%) lagi belum dapat dinyatakan 

berkembang sesuai harapan. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi yakni anak sulit 

mengemukakan pendapatnya terkait cerita yang sudah disampaikan oleh guru, anak sulit 

menjawab pertanyaan guru, anak malu untuk bertanya apabila ada yang tidak ia pahami, 

kurangnya motivasi dan kesempatan yang diberikan guru kepada anak untuk 

menyampaikan ide/pikiran dan pendapatnya, kegiatan yang mampu mengembangkan 

kemampuan berbicara anak masih sangat kurang, selain itu media pembelajaran yang 

mampu merangsang kemampuan berbicara anak juga masih sangat sedikit, sehingga 

kemampuan berbicara anak menjadi kurang terasah dengan baik. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak usia 4-5 tahun melalui kegiatan bercerita 

dengan menggunakan boneka tangan di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak, Desa Durian, 

Kecamatan Janapria Tahun Pelajaran 2016/2017. 

B. Rumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan metode bercerita 

menggunakan boneka tangan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

anak kelompok A di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pemecahan masalah penelitian adalah 

: untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak kelompok A di PAUD Cahaya 

Hati Paok Dandak yaitu kemampuan berbicara anak masih sangat kurang di mana anak 
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belum mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain terutama orang yang baru 

dikenal, anak belum bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru, anak juga 

belum bisa mengungkapkan pendapatnya kepada orang lain, maka diperlukan suatu 

metode pembelajaran yang baru yang dikembangkan dari metode sebelumnya berupa 

metode bercerita menggunakan boneka tangan dalam pembelajaran untuk menstimulasi 

perkembangan kemampuan berbicara anak. Metode bercerita menggunakan boneka 

tangan adalah kegiatan bercerita yang alat bantu berceritanya berupa boneka tangan 

yang sudah disesuaikan dengan cerita yang akan disampaikan. Adapun langkah-

langkah yang harus diperhatikan melakukan observasi awal (anak dan lembaga), 

kemudian menentukan tujuan dari pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara anak kelompok A dan selanjutnya merencanakan kegiatan bercerita 

menggunakan boneka tangan dan menyediakan media atau alat yang akan digunakan 

untuk kegiatan bercerita tersebut. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui penerapan metode bercerita 

menggunakan boneka tangan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak 

kelompok A di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan ini memiliki kontribusi teoretis dan praktis. Kontribusi teoretisnya 

adalah penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang penggunaan metode 

bercerita dengan menggunakan boneka tangan untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

anak pada tingkat anak usia dini. Sedangkan kontribusi praktisnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

a. Untuk membantu anak dalam meningkatkan kemampuan berbicaranya melalui 

kegiatan bercerita dengan menggunakan boneka tangan. 

b. Meningkatkan motivasi anak untuk belajar berbicara. 

2. Bagi Guru 

a. Meningkatkan pengetahuan serta pengalaman guru dan peneliti tentang penggunaan 

metode bercerita dengan menggunakan boneka jari untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara anak. 

b. Meningkatkan keprofesionalan guru dalam pembelajaran. 

c. Meningkatkan kreatifitas guru dalam penggunaan metode pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar yang ada. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas lulusan peserta didik. 

b. Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah 

melalui metode bercerita dengan menggunakan berbagai media terutama boneka 

tangan. 

c. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran sehingga aspek 

perkembangan anak terutama aspek bahasa (berbicara) dapat berkembang secara 

optimal. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian jenis pengembangan. Penelitian 

pengembangan yaitu penelitian yang memusatkan pada variabel-variabel dan 

perkembangannya selama beberapa kurun waktu. 

Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan perkembangan peserta didik pada usia pra 

sekolah. Penerapan pada penelitian ini berupa mengembangkan kemampuan berbicara 

anak usia 4-5 tahun melalui metode bercerita dengan menggunakan boneka tangan. 
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Penerapannya dilakukan oleh peneliti dan guru kelas yang berperan sebagai pelaksana 

dalam mengembangkan kemampuan berbicara anak melalui kegiatan bercerita dengan 

menggunakan boneka tangan pada anak anak usia 4-5 tahun di PAUD Cahaya Hati Paok 

Dandak Desa Durian Kecamatan Janapria Lombok Tengah. 

Adapun rancangan penelitian dalam penelitian ini menurut Arikunto (2010: 138) 

dilaksanakan dalam 4 tahap pengembangan yaitu: 

1. Tahap Perencanaan 

Menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut akan dilaksanakan. Dalam tahap menyusun rancangan, peneliti 

menentukan titik-titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus 

untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu 

peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlansung. Jika yang digunakan 

dalam penelitian ini bentuk terpisah, yaitu peneliti dan pelaksana adalah orang yang 

berbeda, dalam tahap menyusun rancangan harus ada kesepakatan antara keduanya. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu 

mengenakan tindakan kelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap 2 ini 

pelaksana (guru) harus ingat dan taat pada apa yang sudah dirumuskan dalam 

rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar. Tentu saja membuat modifikasi tetap 

diperbolehkan, selama tidak mengubah prinsip. 

3. Tahap Pengamatan 

Yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat. Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau 

pengamatan ini dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan karena seharusnya 

pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan. Jadi keduanya 

berlangsung dalam waktu yang sama. Sebutan tahap 2 diberikan untuk memberikan 

peluang kepada guru pelaksana yang berstatus juga sebagai pengamat. Ketika guru 

tersebut melakukan tindakan, karena hatinya menyatu dengan kegiatan, tentu tidak 

sempat menganalisis peristiwanya ketika sedang terjadi. Oleh karena itu kepada guru 

pelaksana yang berstatus sebagai pengamat ini untuk melakukan “pengamatan balik” 

terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlansung. Sambil melakukan pengamatan 

balik ini guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi. 

4. Refleksi.  

Yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Istilah 

“refleksi” sebetulnya lebih tepat dikenakan ketika guru pelaksana sudah selesai 

melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti dan subjek peneliti (dalam 

hal ini adalah peserta didik), untuk bersama-sama mendiskusikan implementasi 

rancangan tindakan. Dan pada tahap ini guru melakukan perbaikan atas kekurangan-

kekurangan yang terjadi. 

Dan apabila pencapaian belum mencapai target maka dapat dilanjutkan pada tahap 

pengembangan selanjutnya. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan lansung terhadap subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010: 29). 

Dalam metode ini yang harus dilalui adalah pengamatan dan pencatatan. Metode 

observasi yang digunakan dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah observasi 

sistematik. Artinya peneliti mempersiapkan terlebih dahulu secara teliti dan sistematis 

kegiatan observasi yang akan dilakukan, sehingga tujuan observasi dapat tercapai. 
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Jenis data dan sumber data yang diperoleh melalui metode observasi ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Jenis Data 

Data adalah  hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta maupun angka (Suharsimi 

Arikunto, 2010: 161). Data dalam penelitian ini berupa data tentang perkembangan 

berbicara anak usia 4-5 tahun di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak. Data dalam 

penelitian ini digambarkan secara kualitatif, kualitatif adalah suatu penelitian yang 

ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang maupun secara kelompok. 

Agar penelitian dapat betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus 

lengkap, adapun data-data yang harus dikumpulkan yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan 

secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat 

dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti. 

Adapun data primer ini didapat melalui: 

a) Hasil wawancara dengan guru kelas terkait informasi mengenai perkembangan 

berbicara anak usia 4-5 tahun di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

b) Dengan melakukan observasi langsung terhadap perserta didik perkembangan 

berbicara anak usia 4-5 tahun di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis 

(tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, 

benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. 

2) Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat di peroleh. 

Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang merespon atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. 

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa 

benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka 

dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data (Suharsimi Arikunto, 2010: 

172). 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2010: 274). Tehnik yang 

dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian seperti laporan 

kegiatan, foto-foto, rekaman kegiatan, dan data yang relevan lainnya. Melalui metode 

dokumentasi, dapat diperoleh data tentang aktivitas belajar siswa dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara anak dengan menggunakan boneka tangan dan aktivitas guru 

dalam menggunakan boneka tangan untuk kegiatan bercerita. 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1) Tahap Pengembangan I 

Tahap pengembangan I ini dilaksanakan pada Hari Kamis dan Jumat, tanggal 14 dan 

15 Juli 2016 dengan tema “Keluargaku” Kegiatan dilaksanakan dari awal hingga akhir 
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pembelajaran mulai dari pukul 08.00-10.00, sesuai dengan RKH yang disusun 

berdasarkan berdasarkan metode bercerita menggunakan boneka tangan untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara anak kelompok A di PAUD Cahaya Hati Paok 

Dandak. Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan metode 

bercerita menggunakan boneka tangan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara anak kelompok A di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak tahun pelajaran 

2016/2017 maka tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pembelajaran Guru 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengajak anak berdo’a sebelum memulai 

belajar, kemudian guru mengucap salam, dan bernyanyi lagu pembuka, guru 

memanggil nama anak satu-satu untuk mengetahui ketidakhadiran peserta didik 

pada hari itu. 

b. Kemudian guru membangun pengetahuan awal anak tentang keluarga melalui 

kegiatan bercakap-cakap dan tanya jawab. Guru juga menjelaskan kepada anak 

tentang tema. 

c. Setelah itu guru mengenalkan boneka tangan yang akan digunakan untuk bercerita 

kepada anak. Kemudian  menjelaskan kegiatan bercerita menggunakan boneka 

tangan yang akan dilaksanakan. Serta menjelaskan bagaimana menggunakan 

boneka tangan untuk bercerita. 

d. Guru menerangkan aturan-aturan main selama kegiatan bercerita dilaksanakan. 

e. Guru menunjukkan boneka tangan kemudian guru menceritakan tentang dirinya 

dan keluarganya serta menceritakan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam keluarga 

menggunakan boneka tangan. Sebagian besar anak kurang fokus dalam 

mendengarkan cerita, mereka lebih banyak menyibukkan diri dengan berbicara 

dengan teman tentang hal yang lain. 

f. Kemudian guru melakukan tanya jawab dengan anak terkait cerita yang sudah 

dibawakan dengan menggunakan boneka tangan, seperti siapa saja tokoh keluarga, 

dan kebiasaannya melakukan pekerjaan apa, di mana tokoh biasanya melakukan 

pekerjaannya misalnya ibu biasa memasak di mana, kapan tokoh biasanya 

melakukan pekerjaannya, dan sebagainya. Sebagian besar anak tidak mampu 

menjawab dengan benar semua pertanyaan yang diberikan, hanya anak 8, anak 12, 

anak 13, dan anak 16 yang mampu menjawab dengan benar setiap pertanyaan. 

g. Setelah itu guru meminta anak untuk menceritakan dirinya dan anggota 

keluarganya beserta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan menggunakan boneka 

tangan dengan bantuan guru. Hanya sebagian kecil anak yang mau tampil bercerita 

di depan kelas dengan menggunakan bahasanya sendiri tanpa bantuan guru, yaitu 

anak 8, anak 12, dan anak 13, sedangkan anak 16 mau bercerita tetapi dengan 

bantuan guru.  

h. Guru kemudian menanyakan perasaan anak terkait pengalamannya bercerita di 

depan kelas menggunakan boneka tangan. 

i. Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir adalah melakukan tanya jawab seputar 

tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menyimpulkan hasil kegiatan yang 

sudah mereka laksanakan. 

2. Capaian Perkembangan Anak 

Adapun capaian perkembangan kemampuan berbicara anak pada tahap 

pengembangan I terkait indikator yang belum berkembang, sedang berkembang, dan 

berkembang pada anak kelompok A melalui kegiatan bercerita menggunakan boneka 

tangan sebagai berikut: 

a) Indikator kemampuan berbicara anak kelompok A yang belum berkembang di 

PAUD Cahaya Hati Paok Dandak 
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Indikator yang belum berkembang adalah indikator C yaitu mengucapkan kata-

kata yang dikenal dengan deskriptor anak dapat mengucapkan  kosakata baru yang 

terdapat dalam cerita yang telah didengarnya. Indikator E yaitu mengutarakan 

pendapat kepada orang lain dengan deskriptor anak dapat menyampaikan 

pendapatnya terkait dengan isi cerita menggunakan bahasanya sendiri, dan anak 

dapat menyampaikan ide/imajinasi terkait cerita yang sudah  disampaikan dengan 

bahasanya sendiri. Indikator F yaitu menyatakan alasan terhadap sesuatu yang 

diinginkan atau ketidaksetujuan dengan deskriptor anak dapat mengungkapkan 

akhir cerita yang diinginkannya. Indikator G yaitu menceritakan kembali cerita/ 

dongeng yang pernah didengar dengan deskriptor anak dapat menceritakan 

kembali cerita yang sudah disampaikan oleh guru dengan menggunakan bahasanya 

sendiri. 

b. Indikator kemampuan berbicara anak kelompok A yang sedang berkembang di 

PAUD Cahaya Hati Paok Dandak 

Indikator yang sedang berkembang adalah indikator A yaitu menjawab 

pertanyaan sederhana dengan deskriptor anak dapat menjawab pertanyaan di mana 

saja tempat terjadinya cerita, anak dapat menjawab pertanyaan kapan saja kejadian 

dalam cerita terjadi, dan anak dapat menjawab pertanyaan bagaimana suasana 

dalam cerita. Indikator B yaitu mengulang kalimat sederhana dengan deskriptor 

anak dapat mengulang kalimat perintah sederhana yang diberikan oleh guru 

dengan benar, dan anak dapat mengulang kalimat yang disampaikan oleh teman 

dengan benar. Indikator D yaitu mengungkapkan perasaan dengan kata sifat (baik, 

senang, nakal, pelit, baik hati, berani, jelek, dan sebagainya dengan deskriptor 

anak dapat mengungkapkan perasaannya terkait cerita yang sudah diperdengarkan 

oleh guru (senang, sedih, marah, dan sebagainya), anak dapat memberikan label 

sifat kepada tokoh yang baik, dan anak dapat memberikan label sifat kepada tokoh 

yang jahat. Indikator F yaitu menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan 

atau ketidaksetujuan dengan deskriptor anak dapat mengungkapkan alasan 

kesukaannya terhadap suatu tokoh. 

c. Indikator kemampuan berbicara anak kelompok A yang berkembang di PAUD 

Cahaya Hati Paok Dandak 

Indikator yang berkembang adalah indikator A yaitu menjawab pertanyaan 

sederhana dengan deskriptor anak dapat menjawab pertanyaan siapa saja tokoh 

dalam cerita. Indikator B yaitu mengulang kalimat sederhana dengan deskriptor 

anak dapat mengulang beberapa kalimat sederhana yang terdapat dalam cerita 

dengan lengkap. 

2) Tahap Pengembangan II 

Tahap pengembangan II ini dilaksanakan pada Hari Senin dan Selasa, tanggal 18 dan 

19 Juli 2016 dengan tema “Keluargaku”. Kegiatan dilaksanakan dari awal hingga akhir 

pembelajaran mulai dari pukul 08.00-10.00, sesuai dengan RPPH yang telah disusun 

berdasarkan metode bercerita menggunakan boneka tangan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara anak kelompok A di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak. 

Adapun tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Pembelajaran Guru 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas A di PAUD Cahaya Hati 

Paok Dandak adalah guru membuka pelajaran dengan mengajak anak berdo’a (doa 

sebelum belajar), kemudian guru mengucap salam, dan bernyanyi lagu pembuka yang 

terkait dengan tema, guru dan anak menyebutkan nama masing-masing anak satu 

persatu dengan bernyanyi untuk mengetahui ketidakhadiran peserta didik pada hari 

itu, guru membangun apersepsi anak tentang tema keluargaku melalui tanya jawab 
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dan bercakap dengan bantuan gambar keluarga. Pertanyaan yang diberikan guru 

terkait tokoh, tempat kejadian, dan suasana dalam cerita. Rata-rata anak sudah 

mampu menjawab pertanyaan dengan benar 

Selanjutnya guru mengenalkan boneka tangan kepada anak yang akan digunakan 

untuk bercerita. Anak mendengarkan penjelasan guru. Kemudian guru 

memberitahukan kegiatan pembelajaran bercerita menggunakan boneka tangan yang 

akan dilaksanakan. Menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan seperti guru akan 

bercerita suatu cerita kemudian setelah itu anak akan bercerita kembali cerita yang 

sudah disampaikan oleh guru menggunakan bahasanya sendiri. 

Kemudian guru menerangkan tata cara atau aturan main selama kegiatan 

berlangsung serta menjelaskan bagaimana menggunakan boneka tangan untuk 

bercerita. 

Setelah itu guru bercerita menggunakan boneka tangan. Guru menceritakan 

tentang “Keluarga Jari”. Anak-anak mendengarkan cerita dengan sangat tenang. Guru 

kemudian melakukan tanya jawab yang terkait dengan cerita yang sudah 

disampaikan. Pertanyaan yang diberikan guru berupa tokoh dalam cerita, tempat 

kejadian cerita, suasana dalam cerita, dan lain sebagainya. Sebagian besar anak sudah 

mampu menjawab semua pertanyaan guru dengan benar. 

Kemudian guru meminta anak mengungkapkan pendapatnya terkait cerita yang 

sudah disampaikan. Anak secara bergantian menyampaikan pendapatnya 

menggunakan bahasanya sendiri. Namun ada beberapa anak yang masih dalam 

kriteria cukup karena anak masih cenderung menggunakan bahasa temannya yang 

sudah menyampaikan pendapat lebih dahulu. Setelah itu guru meminta anak secara 

acak untuk bercerita menggunakan boneka tangan satu persatu ke depan kelas, cerita 

yang disampaikan anak merupakan cerita yang sudah disampaikan oleh guru terlebih 

dahulu. Kemudian anak-anak mengungkapkan perasaannya terkait cerita yang telah 

dibawakan. Sebagian anak sangat antusias ingin dipilih untuk bercerita, terlihat dari 

mereka mengangkat tangan sangat tinggi supaya di pilih oleh guru. Kemudian guru 

memberikan reward kepada anak yang mau tampil ke depan kelas dan yang aktif 

selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung sehingga anak semakin semangat 

mengikuti kegiatan selanjutnya. 

Setelah itu anak diberikan kesempatan untuk memberikan label sifat kepada 

masing-masing tokoh sesuai dengan pendapat anak. Anak-anak memberikan label 

sifat dengan cara menempelkan gambar emoticon senyum apabila tokoh baik, dan 

gambar emoticon cemberut apabila tokoh jahat serta anak memberikan alasan anak 

memberikan label tersebut. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir adalah recalling yaitu dengan 

melakukan tanya jawab seputar tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan dan 

menyimpulkan hasil kegiatan 17 anak sudah mampu merespon kembali apa yang 

ditanyakan oleh guru berupa jawaban menggunakan bahasanya sendiri. Mereka juga 

sudah mampu menyimpulkan hasil kegiatan bercerita menggunakan boneka tangan. 

2) Capaian Perkembangan Anak 

Adapun capaian perkembangan kemampuan berbicara anak kelompok A di 

PAUD Cahaya Hati Paok Dandak pada tahap pengembangan II terkait indikator 

yang belum berkembang, cukup berkembang, berkembang baik, dan berkembang 

sangat baik pada anak kelompok A melalui kegiatan bercerita menggunakan boneka 

tangan sebagai berikut: 

a) Indikator kemampuan berbicara anak kelompok A yang belum berkembang di 

PAUD Cahaya Hati Paok Dandak 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahap pengembangan II ini tidak 

terdapat indikator dengan kategori belum berkembangan dikarenakan 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada tahap sebelumnya sudah dilakukan 

perbaikan pada tahap penelitian ini. 

b) Indikator kemampuan berbicara anak kelompok A yang sedang berkembang di 

PAUD Cahaya Hati Paok Dandak 

Indikator yang sedang berkembang adalah indikator A yaitu menjawab 

pertanyaan sederhana dengan deskriptor anak dapat menjawab pertanyaan 

bagaimana suasana dalam cerita. Indikator B yaitu mengulang kalimat sederhana 

dengan deskriptor anak dapat mengulang kalimat yang disampaikan oleh teman 

dengan benar. Indikator C yaitu mengucapkan kata-kata yang dikenal dengan 

deskriptor anak dapat mengucapkan  kosakata baru yang terdapat dalam cerita 

yang telah didengarnya. Indikator E yaitu mengutarakan pendapat kepada orang 

lain dengan deskriptor anak dapat menyampaikan pendapatnya terkait dengan isi 

cerita menggunakan bahasanya sendiri dan anak dapat menyampaikan 

ide/imajinasi terkait cerita yang sudah  disampaikan dengan bahasanya sendiri. 

Indikator G yaitu menceritakan kembali cerita/ dongeng yang pernah didengar 

dengan deskriptor anak dapat menceritakan kembali cerita yang sudah 

disampaikan oleh guru dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

c) Indikator kemampuan berbicara anak kelompok A yang berkembang di PAUD 

Cahaya Hati Paok Dandak 

Indikator yang berkembang adalah indikator A yaitu menjawab pertanyaan 

sederhana dengan deskriptor anak dapat menjawab pertanyaan siapa saja tokoh 

dalam cerita, anak dapat menjawab pertanyaan di mana saja tempat terjadinya 

cerita, anak dapat menjawab pertanyaan kapan saja kejadian dalam cerita terjadi, 

anak dapat mengulang beberapa kalimat sederhana yang terdapat dalam cerita 

dengan lengkap, anak dapat mengulang kalimat perintah sederhana yang 

diberikan oleh guru dengan benar. Indikator D yaitu mengungkapkan perasaan 

dengan kata sifat (baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, jelek, dan 

sebagainya dengan deskriptor anak dapat mengungkapkan perasaannya terkait 

cerita yang sudah diperdengarkan oleh guru (senang, sedih, marah, dan 

sebagainya), anak dapat memberikan label sifat kepada tokoh yang baik, anak 

dapat memberikan label sifat kepada tokoh yang jahat. Indikator F yaitu 

menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan dengan 

deskriptor anak dapat mengungkapkan alasan kesukaannya terhadap suatu tokoh, 

anak dapat mengungkapkan akhir cerita yang diinginkannya. 

3) Tahap Pengembangan III 

Pada tahap pengembangan III ini dilaksanakan pada Hari Kamis dan Jumat, tanggal 

21 dan 22 Juli 2016 dengan tema “Keluargaku”. Kegiatan dilaksanakan mulai dari pukul 

08.00-10.00, sesuai dengan RPPH yang telah disusun berdasarkan penerapan metode 

bercerita menggunakan boneka tangan untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak 

kelompok A di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak. Adapun tahapan pembelajaran yang 

dilaksanakan pada tahap pengembangan III ini adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Pembelajaran Guru 

 Sama dengan kegiatan pada pengembangan sebelumnya. RPPH yang telah 

disusun terlaksana dengan baik. Pada pengenalan tema keluargaku, guru 

melaksanakannnya dengan sangat baik sehingga kegiatan bercakap-cakap dan tanya 

jawab antara guru dengan anak berjalan dengan lancar dan  tenang, karena guru 

menjelaskan apa saja yang akan dilakukan. 
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 Pada saat pengenalan kegiatan bercerita menggunakan boneka tangan, anak 

sangat tenang, tidak ada yang sibuk sendiri semuanya mendengarkan penjelasan guru 

dengan seksama. Hal yang sama terjadi juga pada saat guru membuat kesepakatan 

main kegiatan bercerita menggunakan boneka tangan, anak dengan tenang 

memperhatikan guru sehingga anak lebih mengerti perintah yang diberikan oleh guru. 

Pada saat guru bercerita tentang “si Alif” dengan sangat ekspresif, semua anak 

memperhatikan guru yang sedang bercerita. Kemudian pada saat kegiatan tanya 

jawab sebagian anak dapat langsung menjawab pertanyaan yang diberikan dan anak 

lebih cepat mengerti kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Hal ini dikarenakan 

anak-anak pada saat pembelajaran bercerita menggunakan boneka tangan sudah lebih 

serius memperhatikan cerita yang disampaikan oleh guru. 

Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing anak mencari pasangannya 

untuk bercerita menggunakan boneka tangan di depan kelas. Dan anak boleh memilih 

tokoh yang diinginkannya (tokoh baik atau jahat) dengan alasannya masing-masing. 

Kemudian anak bercerita di depan kelas secara berpasang-pasangan dan bergiliran 

masing-masing pasangan. Pada saat anak bercerita, guru mengajak anak yang lain 

untuk mendengarkan cerita yang disampaikan oleh temannya. Sebagian besar anak 

merasa tidak kesulitan untuk bercerita menggunakan boneka tangan, guru juga 

melengkapi cerita yang telah disampaikan oleh anak apabila ada kekurangan dalam 

isi cerita. Selain dengan bercerita guru juga mengajak anak untuk membuat akhir 

cerita sesuai dengan yang diinginkan anak. 

Untuk kegiatan tersebut, guru sudah dapat menumbuhkan semangat kepada 

seluruh anak, pada saat anak tampil bercerita ke depan kelas berupa ucapan “hebat, 

bu guru kasih bintang 4” atau “pintar, kita kasih tepuk tangan untuk si A”, sedangkan 

anak yang belum melakukan kegiatan bercerita secara optimal karena masih malu dan 

memang anaknya pendiam. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir ini sama seperti pada tahap 

pengembangan sebelumnya yaitu melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang 

sudah dilakukan dan menyimpulkan hasil kegiatan. Semua anak telah mampu 

menanggapi dan merespon kembali apa yang sudah dibahas oleh guru dan dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Guru juga 

menindaklanjuti kegiatan yang telah dilaksanakan. 

2) Capaian Perkembangan Anak 

Adapun hasil capaian perkembangan kemampuan berbicara anak kelompok A 

pada tahap pengembangan III terkait indikator yang belum berkembang, cukup 

berkembang, berkembang baik, dan berkembang sangat baik pada anak kelompok A 

melalui kegiatan bercerita menggunakan boneka tangan adalah sebagai berikut: 

a) Indikator kemampuan berbicara anak kelompok A yang belum berkembang di 

PAUD Cahaya Hati Paok Dandak 

Pada tahap pengembangan III ini tidak terdapat indikator yang belum 

berkembang dikarenakan pada setiap tahap pengembangan dilakukan perbaikan-

perbaikan untuk menyempurnakan tahapan-tahapan yang terdapat kekurangan. 

b) Indikator kemampuan berbicara anak kelompok A yang sedang berkembang di 

PAUD Cahaya Hati Paok Dandak 

Indikator yang sedang berkembang adalah indikator A yaitu menjawab 

pertanyaan sederhana dengan deskriptor anak dapat menjawab pertanyaan 

bagaimana suasana dalam cerita. Indikator C yaitu mengucapkan kata-kata yang 

dikenal dengan deskriptor anak dapat mengucapkan  kosakata baru yang terdapat 

dalam cerita yang telah didengarnya. Indikator E yaitu mengutarakan pendapat 

kepada orang lain dengan deskriptor anak dapat menyampaikan pendapatnya 
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terkait dengan isi cerita menggunakan bahasanya sendiri, dan anak dapat 

menyampaikan ide/imajinasi terkait cerita yang sudah  disampaikan dengan 

bahasanya sendiri. Kemudian indikator G yaitu menceritakan kembali cerita/ 

dongeng yang pernah didengar dengan deskriptor anak dapat menceritakan 

kembali cerita yang sudah disampaikan oleh guru dengan menggunakan bahasanya 

sendiri. 

c) Indikator kemampuan berbicara anak kelompok A yang berkembang di PAUD 

Cahaya hati Paok Dandak 

Indikator yang berkembang adalah indikator A yaitu menjawab pertanyaan 

sederhana dengan deskriptor anak dapat menjawab pertanyaan siapa saja tokoh 

dalam cerita, anak dapat menjawab pertanyaan di mana saja tempat terjadinya 

cerita, anak dapat menjawab pertanyaan kapan saja kejadian dalam cerita terjadi. 

Indikator B yaitu mengulang kalimat sederhana dengan deskriptor anak dapat 

mengulang beberapa kalimat sederhana yang terdapat dalam cerita dengan 

lengkap, anak dapat mengulang kalimat perintah sederhana yang diberikan oleh 

guru dengan benar, dan anak dapat mengulang kalimat yang disampaikan oleh 

teman dengan benar. Indikator D yaitu mengungkapkan perasaan dengan kata sifat 

(baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, jelek, dan sebagainya dengan 

deskriptor anak dapat mengungkapkan perasaannya terkait cerita yang sudah 

diperdengarkan oleh guru (senang, sedih, marah, dan sebagainya), anak dapat 

memberikan label sifat kepada tokoh yang baik, dan anak dapat memberikan label 

sifat kepada tokoh yang jahat. Kemudian indikator F yaitu menyatakan alasan 

terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan dengan deskriptor anak 

dapat mengungkapkan alasan kesukaannya terhadap suatu tokoh, dan anak dapat 

mengungkapkan akhir cerita yang diinginkannya. 

IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode bercerita 

menggunakan boneka tangan untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak kelompok 

A di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak sudah meningkat dari pengembangan I sampai dengan 

tahap pengembangan III. Kemampuan berbicara anak sudah lebih baik dari sebelum 

menerapkan metode bercerita menggunakan boneka tangan dalam pembelajaran. 

Pada tahap pengembangan I anak dilatih untuk bercerita di depan kelas dengan 

menggunakan bahasanya sendiri, namun hasil pada tahap pengembangan I masih belum 

maksimal di mana anak-anak hanya sebagian kecil saja yang mau bercerita ke depan kelas, 

selain itu guru kurang ekspresif dalam menyampaikan cerita, guru juga kurang maksimal 

dalam melakukan tanya jawab dengan anak tentang cerita yang sudah disampaikan, sehingga 

hanya anak yang memang memiliki kemampuan berbicara tinggi saja yang menjawab 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru. 

Pada tahap pengembangan I hasil capaian perkembangan kemampuan berbicara anak 

masih rendah dengan skor rata-rata 64,9%. Sehingga berdasarkan hasil tersebut tahap 

pengembangan I dianggap belum mencapai indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam 

penelitian ini sehingga diperlukan tahap pengembangan selanjutnya yaitu tahap 

pengembangan II dengan melakukan perbaikan pada tahap selanjutnya dengan cara: 

a. Guru lebih mempersiapkan alat permainan utama (boneka tangan) maupun alat permainan 

pendukung seperti gambar-gambar anggota keluarga dan sebagainya yang mungkin 

dibutuhkan pada saat melaksanakan kegiatan bercerita tersebut. Selain itu guru juga 

hendaknya menyiapkan tempat main anak supaya semua anak bisa melihat dan mendengar 

jalan cerita yang disampaikan oleh guru. 

b. Guru lebih maksimal dalam membangun pengetahuan awal anak, karena pengetahuan awal 

anak tentang keluarga akan menentukan ketertarikan anak untuk mengikuti kegiatan 
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bercerita selanjutnya dengan cara membangun pengetahuan awal dimulai dari yang terdekat 

dengan anak misalnya tokoh ibu. 

c. Guru lebih ekspresif dalam menyampaikan cerita supaya anak tidak disibukkan dengan 

yang lain, misalnya dengan cara guru bercerita dengan menirukan suara-suara seperti suara 

binatang ataupun tokoh-tokoh lainnya.  

d. Guru lebih maksimal dalam melakukan tanya jawab dengan anak dengan cara melibatkan 

keseluruhan peserta didik dalam tanya jawab tersebut. 

Kemudian pada tahap pengembangan II terjadi peningkatan kemampuan berbicara anak 

yang signifikan yaitu dengan skor rata-rata kemampuan berbicara anak keseluruhan 

mencapai 78,6% terjadi peningkatan sekitar 13,7% akan  tetapi belum mencapai indikator 

kinerja yang diharapkan. Pembelajaran pada tahap ini dapat dikatakan lebih baik jika 

dibandingkan dengan tanap pembelajaran sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada tahap sebelumnya sudah diperbaiki pada tahap 

pengembagan II sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik. Akan tetapi 

hasil tersebut belum mencapai indikator kinerja sehingga dibutuhkan tahap pengembangan 

berikutnya (tahap pengembangan III) tentunya dengan melakukan perbaikan pada tahap 

selanjutnya dengan cara sebagai berikut: 

a. Guru lebih ekspresif dalam bercerita kepada anak, sehingga anak juga akan tertarik 

mendengarkan cerita yang disampaikan misalnya dengan melakukan gerakan-gerakan 

tertentu yang bisa membuat anak masuk ke dalam cerita yang disampaikan. 

b. Guru juga lebih kreatif dalam memberikan kegiaan bercerita kepada anak salah satunya 

dengan melakukan kegiatan secara berpasang-pasangan sehingga anak tidak bosan. 

c. Guru lebih memperhatikan cerita yang disampaikan oleh anak, sehingga guru dapat 

melengkapi cerita yang sudah disampaikan anak apabila terdapat kekurangan. 

d. Guru menindaklanjuti kegiatan yang sudah dilakukan untuk melatih anak untuk berfikir 

sistematis. 

Selanjutnya pada tahap pengembangan III pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

metode bercerita menggunakan boneka tangan untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

anak kelompok A dengan skor rata-rata kemampuan berbicara anak mencapai 84,3% dengan 

peningkatan dari tahap sebelumnya sebesar 5,7%. Pembelajaran pada tahap ini merupakan 

pembelajaran yang lebih baik dari tahap sebelumnya di mana sudah dilakukannya perbaikan-

perbaikan terhadap kekurangan yang terdapat pada tahap sebelumnya. Dari hasil observasi 

dan evaluasi anak mengalami peningkatan pada tiap-tiap pengembangan. Dan berdasarkan 

hasil pada pengembangan tahap III ini dikatakan sudah mencapai indikator kinerja sehingga 

tidak dibutuhkan tahap pengembangan selanjutnya. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa dengan kegiatan bercerita menggunakan 

boneka tangan dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak kelompok A di PAUD 

Cahaya Hati Paok Dandak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor yang dicapai pada tiap-tiap 

tahap pengembangan mulai dari tahap pengembangan I sebesar 64,9% ke tahap 

pengembangan II meningkat sebesar 78,6%. Peningkatan yang terjadi dari tahap 

pengembangan I ke tahap pengembangan II yaitu sebesar 13,7%. Kemudian meningkat lagi 

pada tahap pengembangan III sebesar 84,3%, peningkatan yang terjadi dari tahap 

pengembangan II ke tahap pengembangan III sebesar 5,7%. 

Perkembangan berbicara yang ditunjukkan setiap anak berbeda-beda pada tiap tahap 

pengembangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor dari dalam 

diri dan faktor dari luar diri anak. Faktor dari dalam diri anak seperti sifat pemalu, dan 

karakter bawaan anak dari lahir, dan faktor dari luar diri anak seperti faktor pendidik, media 

yang digunakan, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, pendidik harus menciptakan 

lingkungan yang mendukung perkembangan berbicara anak salah satunya melalui penerapan 

metode bercerita menggunakan boneka tangan. Dengan menerapkan metode bercerita 
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menggunakan boneka tangan anak ini dapat menarik minat anak untuk meningkatkan 

kemampuan berbicaranya. 

Adapun penerapan metode bercerita menggunakan boneka tangan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara anak kelompok A di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : 

1. Dimulai dengan mengkondisikan anak dalam keadaan siap belajar. Kemudian menyiapkan 

peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan bercerita. Kemudian membangun semangat 

anak untuk mengikuti proses pembelajaran. 

2. Membangun apersepsi anak tentang tema dan media yang akan digunakan. 

3. Menjelaskan kepada anak tujuan dari pembelajaran menggunakan metode bercerita 

dengan boneka tangan. 

4. Kegiatan bercerita menggunakan boneka tangan yang telah disediakan dimulai dengan 

guru bercerita terlebih dahulu.  

5. Kemudian guru memperjelas cerita yang sudah disampaikan dengan melakukan tanya 

jawab terkait cerita. 

6. Kemudian anak menyampaikan pendapatnya terkait cerita yang sudah disampaikan. 

7. Anak kemudian tampil di depan kelas untuk menceritakan kembali cerita yang sudah 

disampaikan oleh guru dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

8. Jika anak sudah selesai bercerita, anak menyampaikan perasaan dan akhir cerita yang anak 

inginkan terkait cerita yang sudah ia sampaikan. 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa kegiatan yang diterapkan oleh peneliti dapat dikatakan berhasil karena di 

dalam penerapan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan menggunakan metode 

bercerita menggunakan boneka tangan mampu mengembangkan kemampuan berbicara anak 

kelompok A. Seperti terlihat pada beberapa indikator yaitu anak dapat menjawab pertanyaan 

siapa tokoh dalam cerita, di mana kejadian dalam cerita terjadi, bagaimana suasana dalam 

cerita, anak dapat mengungkapkan pendapatnya terkait cerita, anak dapat mengungkapkan 

perasaannya (sedih, marah, senang, dan sebagainya), anak dapat menceritakan kembali cerita 

yang sudah disampaikan dengan bahasanya sendiri. anak dapat mengungkapkan alasan 

kesukaannya pada salah satu tokoh, anak dapat mengungkapkan akhir cerita yang 

diinginkannya. Peningkatan-peningkatan yang diperoleh tersebut tidak terlepas dari 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada tahap sebelumnya dengan memperhatikan dan 

memperbaiki kekurangan yang ada pada tahap sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian pada pengembangan tahap I, tahap II, dan tahap III, 

perkembangan kemampuan berbicara anak kelompok A dapat dikatakan meningkat karena 

nilai yang diperoleh pada tahap I, tahap II, dan tahap III  mengalami peningkatan baik secara 

individu maupun klasikal. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan metode bercerita 

menggunakan boneka tangan dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak kelompok A di 

PAUD Cahaya Hati Paok Dandak Tahun Pelajaran 2016/2017. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, tujuan dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu 

: 

1. Penerapan metode bercerita menggunakan boneka tangan yang tepat dan benar mulai 

dari langkah-langkah, tahapan, dan yang dilakukan berulang-ulang dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara anak kelompok A di PAUD Cahaya Hati Paok Dandak Tahun 

Pelajaran 2016/2017. Adapun langkah-langkah penerapan metode bercerita 

menggunakan boneka tangan sebagai berikut:  
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a) Dimulai dengan mengkondisikan anak dalam keadaan siap belajar. Kemudian 

menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan bercerita. Kemudian 

membangun semangat anak untuk mengikuti proses pembelajaran. 

b) Membangun apersepsi anak tentang tema dan media yang akan digunakan. 

c) Menjelaskan kepada anak tujuan dari pembelajaran menggunakan metode bercerita 

dengan boneka tangan. 

d) Kegiatan bercerita menggunakan boneka tangan yang telah disediakan dimulai 

dengan guru bercerita terlebih dahulu.  

e) Kemudian guru memperjelas cerita yang sudah disampaikan dengan melakukan 

tanya jawab terkait cerita. 

f) Kemudian anak menyampaikan pendapatnya terkait cerita yang sudah disampaikan. 

g) Anak kemudian tampil di depan kelas untuk menceritakan kembali cerita yang sudah 

disampaikan oleh guru dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

h) Jika anak sudah selesai bercerita, anak menyampaikan perasaan dan akhir cerita 

yang anak inginkan terkait cerita yang sudah ia sampaikan. 

2. Pada pengembangan I membutuhkan perbaikan pada pengembangan II yaitu: guru 

kurang mempersiapkan alat main baik permainan utama maupun alat permainan 

pendukung dan tempat main bagi anak sehingga tempat main anak kurang kondusif 

untuk dilakukan kegiatan bercerita, guru kurang maksimal dalam membangun 

pengetahuan awal anak tentang keluarga sehingga anak kurang tertarik untuk 

mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh guru, pada saat guru menceritakan 

tentang kebiasaan keluarga, guru kurang ekspresif, guru kurang maksimal dalam 

melakukan tanya jawab terkait cerita yang sudah disampaikan, sehingga anak yang 

memiliki kemampuan berbicara yang tinggi saja yang mampu menjawab pertanyaan 

yang diberikan. Kemudian kekurangan-kekurangan tersebut diperbaiki pada tahap 

pengembangan II. Di mana skor rata-rata perkembangan anak sebesar 64,9%, di mana 

angka tersebut masih berada di bawah indikator kinerja sehingga membutuhkan 

pengembangan berikutnya yaitu pengembangan II. 

3. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pembelajaran pengembangan tahap II yang 

dilakukan oleh peneliti menggunakan lembar observasi, anak sudah dapat 

mengembangkan kemampuan berbicaranya dengan cukup baik melalui kegiatan 

bercerita menggunakan boneka tangan, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki 

pada tahap pengembangan III yaitu: guru masih belum maksimal dalam melakukan 

kegiatan bercerita menggunakan boneka tangan, dapat dilihat dari guru masih terlihat 

kurang ekspresif dalam menyampaikan cerita, guru kurang memperhatikan cerita yang 

disampaikan oleh anak sehingga cerita yang disampaikan anak kurang lengkap, guru 

juga tidak menindaklanjuti kegiatan yang sudah dilakukan pada hari itu. Di mana skor 

rata-rata perkembangan berbicara anak sebesar 78,6% dengan peningkatan dari tahap 

sebelumnya sebesar 13,7%, akan tetapi angka tersebut masih berada di bawah indikator 

kinerja sehingga membutuhkan pengembangan berikutnya yaitu pengembangan II. 

4. Pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan sangat baik pada tahap III, pada tahap ini 

kegiatan pembelajaran yang paling baik dibandingkan dengan pengembangan I dan II di 

mana semua indikator pembelajaran sudah terlaksana semua. Anak memperoleh skor 

rata-rata pada tahap pengembangan III ini sebesar 84,3% dengan peningkatan dari tahap 

sebelumnya sebesar 5,7% . Sehingga pada tahap pengembangan III ini tidak perlu 

diadakan tahap pengembangan seterusnya karena skor yang didapat anak sudah 

mencapai indikator kinerja yang diharapkan. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan metode bercerita menggunakan 

boneka tangan untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak kelompok A di PAUD 
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Cahaya Hati Paok Dandak Tahun Ajaran 2016/2017, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Diharapkan bagi guru, lebih mempersiapkan alat permainan utama (boneka tangan) 

maupun alat permainan pendukung seperti gambar-gambar anggota keluarga dan 

sebagainya yang mungkin dibutuhkan pada saat melaksanakan kegiatan bercerita 

tersebut. Selain itu guru juga hendaknya menyiapkan tempat main anak supaya semua 

anak bisa melihat dan mendengar jalan cerita yang disampaikan oleh guru, guru lebih 

maksimal dalam membangun pengetahuan awal anak, karena pengetahuan awal anak 

tentang keluarga akan menentukan ketertarikan anak untuk mengikuti kegiatan 

bercerita selanjutnya dengan cara membangun pengetahuan awal dimulai dari yang 

terdekat dengan anak misalnya tokoh ibu, guru lebih ekspresif dalam menyampaikan 

cerita supaya anak tidak disibukkan dengan yang lain, misalnya dengan cara guru 

bercerita dengan menirukan suara-suara seperti suara binatang ataupun tokoh-tokoh 

lainnya, guru juga lebih maksimal dalam melakukan tanya jawab dengan anak dengan 

cara melibatkan keseluruhan peserta didik dalam tanya jawab tersebut, guru juga 

hendaknya lebih kreatif dalam memberikan kegiaan bercerita kepada anak salah 

satunya dengan melakukan kegiatan secara berpasang-pasangan sehingga anak tidak 

bosan, guru hendaknya  lebih memperhatikan cerita yang disampaikan oleh anak, 

sehingga guru dapat melengkapi cerita yang sudah disampaikan anak apabila terdapat 

kekurangan. Dengan demikian penerapan metode bercerita menggunakan boneka 

tangan secara tepat sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan di atas dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara anak kelompok A (usia 4 – 5 tahun). 

Selain itu juga kerjasama antara guru dan orang tua sangat diperlukan untuk 

memperlancar proses pembelajaran di sekolah, dan dapat membantu guru untuk 

memberikan pendampingan kepada anak untuk meningkatkan kemampuan 

berbicaranya.  

2. Bagi Sekolah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus menyediakan sarana dan 

prasarana pendukung pembelajaran. Diharapkan lembaga dapat lebih memperbanyak 

penyediaan alat permainan edukatif yang ada di sekolah untuk berjalannya proses 

pembelajaran yang baik dan berguna bagi anak, dan juga perkembangan anak dapat di 

berkembang secara optimal karena adanya sarana prasarana yang mendukung. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti berikutnya diharapkan bisa melengkapi dan menyempurnakan hasil 

penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut tentang kemampuan berbicara anak dan 

pengembangan metode bercerita lebih dikembangkan lagi dengan berbagai media dan 

cerita yang baru. 
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