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Abstrak 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan berbicara anak yang belum 

berkembang dan metode bercerita jarang diterapkan pada pembelajaran berbahasa 

di TK AR-Rahman Dusun Teliah Kertasari Labuhan Haji. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak  melalui 

metode cerita di Kelompok B TK AR-Rahman Dusun Teliah Kertasari Labuhan 

Haji Tahun Ajaran 2015/2016 Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Apabila  penerapan metode cerita dilakukan dengan benar dan optimal maka 

dapat mengembangkan kemampuan berbicara anak kelompok B TK AR-Rahman 

Dusun Teliah Kertasari Labuhan Haji Tahun Ajaran 2015/2016.bKemampuan 

berbicara anak dinyatakan meningkat terlihat dari pengembangan tahap I 

kemampuan berbicara anak  mencapai  55,44 %, tahap II terjadi peningkatan 

mencapai rata-rata 73,88 % dan tahap III terlaksana dengan sangat baik, dimana 

pada tahap III ini mencapai rata-rata 85,8 %. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode cerita dapat mengembangkan kemampuan 

berbicara anak kelompok B TK AR-Rahman Dusun Teliah Kertasari Labuhan 

Haji Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

Kata Kunci: Kemampuan berbicara, metode cerita 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat penting peranannya 

dalam upaya melahirkan generasi masa depan yang cerdas, kritis, kreatif, dan 

berbudaya adalah keterampilan berbicara. Dengan menguasai keterampilan 

berbicara, peserta didik akan mampu mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya secara cerdas sesuai konteks dan situasi pada saat dia sedang 

berbicara. Keterampilan berbicara juga akan mampu membentuk generasi masa 

depan yang kreatif sehingga mampu melahirkan tuturan atau ujaran yang 

komunikatif, jelas, runtut, dan mudah dipahami.  

Keterampilan berbicara juga memiliki peran penting dalam pendidikan, 

baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat luas. Proses transfer 

ilmu pengetahuan kepada subyek didik pada umumnya disampaikan secara 
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lisan. Tata krama dalam pergaulan, nilai-nilai, norma-norma, dan adat 

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat juga banyak diajarkan terlebih 

dahulu secara lisan. Hal ini berlaku dalam masyarakat tradisional maupun 

masyarakat modern.  

Dari uraian di atas, diketahui betapa pentingnya keterampilan berbicara 

bagi seseorang. Oleh karena itu, pembelajaran keterampilan berbicara perlu 

mendapat perhatian agar anak memiliki keterampilan berbicara, sehingga 

mampu berkomunikasi untuk menyampaikan isi hatinya kepada orang lain 

dengan baik. Selain betapa pentingnya keterampilan berbicara bagi seseorang, 

pembelajaran keterampilan berbicara perlu mendapatkan perhatian karena 

keterampilan berbicara tidak bisa diperoleh secara otomatis, melainkan harus 

belajar dan berlatih.  

Keterampilan berbicara pada anak di Taman Kanak-kanak pada dasarnya 

perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini dilakukan agar mampu 

memberikan pengetahuan dan dasar keterampilan dalam berkomunikasi yang 

lebih baik bagi anak di kemudian hari. Bahasa yang sederhana, tidak 

berdasarkan pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta bahasa 

sehari-hari yang masih banyak digunakan dalam berbicara anak perlu 

mendapatkan perhatian yang serius agar mampu memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam sejak dini tentang bagaimana berbicara dengan bahasa yang 

baik. Dalam proses pembelajaran tingkat Taman Kanak-Kanak keterampilan 

berbicara ditekankan pada kemampuan untuk berbicara dengan baik, tidak 

harus sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi 

sedikit banyak harus mampu memberikan dasar pembelajaran berbahasa yang 

baik dan benar.  

Berdasarkan hasil observasi awal didapatkan data bahwa kemampuan 

berbicara anak kelompok B TK AR-Rahman Dusun Teliah Kertasari Labuhan 

Haji masih rendah. Dari 17 anak hanya 7 anak atau sekitar 41,17% yang 

menunujukkan kemampuan berbicaranya sudah berkembang sesuai harapan, 

sedangkan sisanya 10 sekitar 58,83% anak masih belum berkembang sehingga 

membutuhkan bimbingan. Kebiasaan anak dalam menggunakan bahasa ibu 

disekolah merupakan salah satu kendala dalam pembelajaran berbicara 

disamping kendala lain seperti kurangnya perbendaharaan kata anak dan 

kurangnya kemampuan anak didik dalam mengungkapkan kalimat yang baik 

dan benar. Hal tersebut disebabkan karena faktor kebiasaan berbicara dalam 

bahasa daerah maka membuat anak merasa aneh dan kikuk saat diminta untuk 

berbicara didepan kelas dengan menggunakan bahasa Indonesia.  Permasalahan 

tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya media 

pembelajaran yang kurang menarik, pembelajaran yang hanya menitik beratkan 

pada membaca dan berhitung saja dan penggunaan metode yang statis sehingga 

membuat anak bosan dan kurang dapat memunculkan ide kreatifnya.  

Salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara anak usia dini adalah melalui metode bercerita. Metode 

cerita atau yang biasa disebut mendongeng, merupakan seni atau teknik untuk 

menyampaikan suatu peristiwa yang dianggap penting, melalui kata-kata, imaji 

dan suara-suara (Musfiroh, 2005: 23). Bercerita adalah suatu kegiatan yang 
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dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat peraga atau 

tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi 

atau hanya sebuah dongeng yang untuk didengarkan dengan rasa 

menyenangkan, oleh karena itu orang yang menyajikan cerita tersebut harus 

menyampaikannya dengan menarik (Dhieni dkk, 2008: 6.3). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan: “Pengembangan Kemampuan Berbicara Anak Melalui 

Metode Cerita di Kelompok B TK Ar-Rahman Dusun Teliah Kertasari 

Labuhan Haji Tahun Ajaran 2015/2016.” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

mengembangkan kemampuan berbicara anak  melalui metode cerita di 

Kelompok B TK AR-Rahman Dusun Teliah Kertasari Labuhan Haji Tahun 

Ajaran 2015/2016? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara anak  melalui metode cerita di 

Kelompok B TK AR-Rahman Dusun Teliah Kertasari Labuhan Haji Tahun 

Ajaran 2015/2016. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sekolah 

Dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan anak didik yang 

kompeten; 

2. Pendidik  

Dapat mengetahui perkembangan anak didik dan dapat mengukur seberapa 

besar kemampuan berbicara yang telah dicapai oleh anak setelah 

menggunakan metode cerita. 

. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Kemampuan Berbicara 
Kemampuan berbicara adalah kemampuan dalam menyampaikan pesan 

melalui bahasa lisan kepada orang lain. Penggunaan bahasa secara lisan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: pelafalan, intonasi, pilihan kata, 

struktur kata dan kalimat, sistematika pembicaraan, isi pembicaraan, cara 

memulai dan mengakhiri pembicaraan, penampilan. 

Menurut Djiwandono (2008) dalam Halida  (2011: 3)  kemampuan 

berbicara  adalah  kemampuan mengungkapkan  pikiran secara  lisan.  Tarigan 

(2008: 16) mengemukakan kemampuan berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan 
Mulgrave (dalam Tarigan 2008: 16) mengemukakan berbicara adalah suatu alat 

untuk mengkomunikasikan  gagasan-gagasan yang disusun serta 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan  sang pendengar atau 

penyimak. 
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Tujuan berbicara adalah untuk memberitahukan, melaporkan,  meng-

hibur, membujuk,  dan  meyakinkan  seseorang  yang  terdiri  dari  aspek  

kebahasaan  dan nonkebahasaan  (Dhieni,  2008:3.6). Masa perkembangan 

bicara dan bahasa yang paling intensif pada manusia terletak pada masa usia 

dini, tepatnya pada tiga tahun dari hidupnya, yakni suatu periode dimana otak 

manusia berkembang dalam proses mencapai kematangan (Siti Aisyah et al, 

2007: 6). Masa usia dini merupakan  masa keemasan (golden age) di sepanjang 

rentang usia perkembangan manusia. Montessori (Sujiono, 2009: 54) 

menyatakan bahwa masa tersebut merupakan periode sensitif (sensitive 

period), di mana anak secara khusus mudah menerima stimulus-stimulus dari 

lingkungannya.  

 Pada anak usia dini kemampuan berbahasa anak akan berkembang 

sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi, sehingga timbul 

pertanyaan-pertanyaan dari anak dengan kemampuan bahasanya. Kemampuan 

berbahasa juga akan terus berkembang sejalan dengan intensitas anak pada 

teman sebayanya. Hal ini mengimplikasikan perlunya anak memiliki 

kesempatan yang luas dalam menentukan sosialisasi dengan teman-temannya. 

Dengan memperlihatkan suatu minat yang meningkat terhadap aspek-aspek 

fungsional bahasa tulis, ia senang mengenal kata-kata yang menarik baginya 

dan mencoba menulis kata yang sering ditemukan. Anak juga senang belajar 

menulis namanya sendiri atau kata-kata yang berhubungan dengan sesuatu 

yang bermakna baginya (Syaodih, 2010: 11).  

Kemampuan  berbicara  merupakan  pengungkapan  diri  secara  lisan.  

Unsur-unsur kebahasaan  yang  dapat  menunjang  kemampuan  berbicara  

diungkapkan  oleh Halida  (2011: 12)  yaitu  unsur  kebahasaan,  unsur non 

kebahasaan, dan unsur isi.  Unsur kebahasaan meliputi: (a) Pengucapan lafal 

yang jelas, (b)  Penerapan intonasi  yang  wajar,  (c)  Pilihan  kata,  (d)  

Penerapan  struktur/ susunan  kalimat  yang jelas, e) Keberanian, f) 

Kelancaran, dan g) Ekspresi/Gerak-gerik Tubuh 

B. Metode Cerita  
Metode bercerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi 

pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik. 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di TK, metode bercerita 

dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan, memberikan keterangan, atau 

penjelasan tentang hal baru dalam rangka menyampaikan pembelajaran yang 

dapat mengembangkan berbagai kompetensi dasar usia anak TK. Oleh karena 

itu materi yang disampaikan berbentuk cerita yang awal dan akhirnya 

berhubungan erat dalam kesatuan yang utuh, maka cerita tersebut harus 

dipersiapkan terlebih dahulu. Biasanya kegiatan bercerita dilaksanakan pada 

kegiatan penutup, sehingga kalau anak pulang, anak menjadi tenang dan 

senang setelah mengikuti pembelajaran, Namun demikian pada prakteknya 

tidak selalu pada saat kegiatan penutup, bercerita dapat dilakukan pada saat 

kegiatan pembukaan, kegiatan inti, maupun pada waktu-waktu senggang di 

sekolah, misalnya pada saat waktu istirahat, karena mendengarkan cerita 

adalah sesuatu yang mengasyikkan bagi anak usia TK  
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Cerita merupakan salah satu bentuk sastra yang memiliki keindahan dan 

kenikmatan tersendiri. Akan menyenangkan bagi anak-anak maupun orang 

dewasa, jika pengarang, pendongeng, dan penyimaknya sama-sama baik. 

Cerita adalah salah satu bentuk sastra yang bisa dibaca atau hanya didengar 

oleh orang tidak bisa membaca (Majid, 2008: 8). 

Gunarti (2008 : 5.3) menjelaskan bahwa metode bercerita adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan, 

informasi atau sebuah dongeng belaka, yang bisa dilakukan secara lisan atau 

tertulis. Cara penuturan cerita tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 

alat peraga atau tanpa alat peraga. Metode bercerita merupakan salah satu 

pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita 

kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan oleh guru harus menarik, dan 

mengandung perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak. 

Penggunaan teknik cerita memberikan beberapa manfaat dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa,  antara lain: 

a) Pembelajaran berlangsung lebih efektif. 

b) Keaktifan siswa lebih meningkat. 

c) Terjadi interaksi yang positif antara siswa dengan siswa dan antara siswa 

dengan guru. 

d) Proses pembelajaran berjalan lebih terarah dan lebih menarik. 

Langkah-langkah kegiatan bercerita dapat dilakukan sebagai berikut: 1) 

membimbing anak didik mengatur posisi duduknya, 2) menyiapkan alat peraga 

bercerita berupa buku cerita bergambar, 3) guru menyampaikan tujuan dan 

tema dalam bercerita, 4) meminta anak mendengarkan cerita yang disampaikan 

oleh guru, 5) bercerita secara berurutan sesuai dengan urutan isi cerita, 6) 

setelah selesai bercerita, guru bertanya tentang isi cerita, tokoh dalam cerita, isi 

gambar dan memberi kesempatan pada satu atau dua orang anak untuk 

menceritakan kembali cerita tersebut dan 7) mencatat perkembangan 

kemampuan berbicara anak 

III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and 

Development) . Penelitian pengembangan yaitu penelitian yang memusatkan 

pada variabel-variabel dan perkembangannya selama beberapa kurun waktu. 

Penelitian ini menyelidiki pola-pola dan perurutan perkembangan dan 

pertumbuhan, dan bagaimana variabel berhubungan satu sama lain dan 

mempengaruhi sifat-sifat pertumbuhan dan perkembangan itu (Suryabrata, 

2009: 20).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena – fenomena sosial 

dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan merupakan orang-orang yang 

diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, 

pemikiran, persepsinya (Syaodih, 2010: 94). 
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B. Setting Penelitian 

1. Setting Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di TK AR-Rahman Dusun Teliah Kertasari 

Labuhan Haji Tahun Pelajaran 2015/2016.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester II Tahun Pelalajaran 

2015/2016 dan direncanakan akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada 

bulan Pebruari – Maret 2016. 

C. Subjek dan Observer Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan Subjek penelitian adalah 

anak yang memiliki kemampuan berbicara rendah, yaitu berdasarkan hasil 

observasi awal dari 17 orang anak yang ada di kelompok B TK AR-Rahman 

Dusun Teliah Kertasari Labuhan Haji, terdapat 10 anak atau sekitar 58,8% 

memiliki kemampuan berbicara rendah sehingga yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini adalah 10 orang anak, 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. 

2. Observer Penelitian 

Observer adalah teman sejawat yang akan membantu peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi observer 

adalah guru Kelompok B TK AR-Rahman Dusun Teliah Kertasari Labuhan 

Haji Tahun Pelajaran 2015/2016.  

 

D. Faktor yang diteliti 

Adapun faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor guru dan 

faktor anak didik, antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor guru adalah indikator pelaksanaan pembelajaran melalui metode 

cerita dalam mengembangkan kemampuan berbicara anak didik  

2. Faktor siswa adalah indikator perkembangan kemampuan berbicara anak 

didik yang muncul pada proses pembelajaran baik sebelum maupun sesudah 

kegiatan pembelajaran dengan metode cerita. 

E. Indikator Kinerja  

Indikator kinerja untuk meningkatkan perkembangan kemampuan 

berbicara anak dengan menggunakan metode bercerita adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan metode cerita 

Penerapan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dilakukan secara 

optimal terutama dalam kegiatan cerita pada anak kelompok B TK AR-

Rahman Dusun Teliah Kertasari Labuhan Haji Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. Kemampuan berbicara anak didik 

Kemampuan anak didik dalam berbicara minimal mencapai 80% maka 

kemampuan ini cukup untuk memenuhi standar keberhasilan penelitian. 

F. Definisi Operasional 

1. Kemampuan berbicara 

Kemampuan berbicara adalah kemampuan anak didik dalam 

menggunakan  kata-kata untuk menyampaikan maksud atau keinginannya. 

Dalam hal ini kemampuan berbicara anak digambarkan melalui metode 

cerita dengan indikator: (a) pengucapan lafal yang jelas, (b)  penerapan 
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intonasi  yang  wajar,  (c)  pilihan  kata,  (d)  penerapan  struktur atau 

susunan  kalimat  yang jelas, e) keberanian, f) kelancaran, dan g) ekspresi 

atau gerak-gerik tubuh 

2. Metode cerita  

Metode cerita adalah metode pembelajaran melalui pemberian 

pengalaman belajar bagi anak didik melalui kegiatan bercerita secara lisan. 

Adapun langkah-langkah dalam bercerita adalah: 1) guru membimbing anak 

didik mengatur posisi duduknya, 2) guru menyiapkan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan metode cerita 3) guru menyampaikan tujuan 

dan tema dalam bercerita 4) anak bercerita menggunakan media yang 

disiapkan oleh guru, 5)  guru mencatat perkembangan kemampuan berbicara 

anak didik melalui penggunaaan metode cerita.  

 

B. Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian 

1. Rancangan Penelitian  

Rancangan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap 

pengembangan dan setiap tahap terdiri atas tahap perencanaan dan 

penerapan yang dilengkapi dengan kegiatan observasi tahap pelaksanaan. 

Adapun contoh tahap pelaksanaan pengembangan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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Bagan 3.1. Alur Penelitian Pengembangan 

TAHAP PENGEMBANGAN 

 

 

 

         Tahap Pengembangan I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tahap Pengembangan II 

              

            

 

 

 

 

 

                                  Tahap Pengembangan III 

 

 

  

 

 

 

Adopsi dari langkah-langkah PTK (Arikunto, 2010: 137) 

Identitas dan perumusan 

masalah 

Analisis awal  

Pelaksanaan pengembangan I 
Perencanaan 

pengembangan I 

Observasi pelaksanaan 

pengembangan I 

Analisis pengembangan I  

Perencanaan 

pengembangan II 
Pelaksanaan   

pengembangan II 

Observasi pelaksanaan 

pengembangan II 

Pelaksanaan pengembangan 

dihentikan setelah indikator  

tercapai sebesar 80% 

 

Pelaksanaan   

pengembangan III 

Observasi pelaksanaan 

pengembangan III 

Perencanaan 

pengembangan III 

Analisis pengembangan 

II  
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2. Langkah-Langkah Penelitian  

a. Tahap Pengembangan I 

Adapun tahap pengembangan yang ingin dilakukan dalam 

menggunakan metode cerita untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

anak didik. 

1) Perencanaan Pengembangan 

a) Menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

b) Menentukan sub tema cerita yang akan disampaikan ke anak didik 

c) Menyiapkan lembar observasi  

d) Menentukan subjek penelitian  

e) Menyiapkan buku cerita  

f) Menyiapkan kamera atau alat yang akan digunakan untuk 

dokumentasi kegiatan pembelajaran. 

2) Pelaksanaan Pengembangan 

a) Kegiatan Awal 

1) Guru meminta anak berbaris memasuki ruangan kelas 

2) Guru memulai dengan salam dan meminta anak didik untuk berdoa 

sebelum melaksanakan kegiatan 

b) Kegiatan Inti  

1) Guru mengemukakan tema yang akan diajarkan 

2) Guru menyuruh anak didik duduk melingkar bersama kelompoknya 

3) Guru menjelaskan agar anak-anak tidak ribut saat kegiatan main 

berlangsung. 

4) Anak didik secara bergantian bercerita di depan kelas berdasarkan 

tema yang diberikan oleh guru. 

5) Guru membimbing anak dalam kegiatan bercerita 

6) Guru memperhatikan perkembangan kemampuan berbicara anak 

didik 

7) Guru mencatat perkembangan kemampuan berbicara anak didik 

c) Kegiatan akhir  

a) Guru meminta anak untuk bernyanyi 

b) Guru meminta anak berdo’a untuk pulang dan mengucapkan salam. 

b. Tahap Pengembangan II dan III 

Pada tahap pengembangan II dan III dapat dilaksanakan sesuai dengan 

pengembangan I, akan tetapi kegiatannya disajikan lebih menarik sehingga 

anak lebih antusias dalam proses pembelajaran sehingga mampu 

mengembangkan kemampuan berbicaranya dengan lebih baik lagi. 

C.  Metode  Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

ada dua macam, yaitu : observasi,  dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap subjek penelitian 

(Arikunto, 2010: 29). Dalam metode ini, tahap yang terpenting yang harus 

dilalui adalah pengamatan dan pencatatan.  Metode observasi  yang 

digunakan dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah observasi 
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sistematik. Artinya peneliti mempersiapkan terlebih dahulu secara teliti dan 

sistematis segala objek yang masuk ke dalam kategori yang hendak 

diobservasi.  

Iskandar (2009 : 68) mengatakan  bahwa observasi adalah pengamatan 

(pengambilan data) untuk memotret sejauh mana tindakan telah mencapai 

sasaran. Efek dari suatu intervensi (action) terus dimonitor secara reflektif.  

Teknik pengamatan atau observasi yang digunakan adalah untuk mengetahui 

bagaimana penggunaan metode cerita dapat meningkatkan perkembangan 

berbicara anak, secara langsung dengan merujuk pada pedoman observasi 

yang telah dibuat untuk tiap-tiap anak yang berisi indikator tentang 

perkembangan berbicara anak kelompok B TK AR-Rahman Dusun Teliah 

Kertasari Labuhan Haji Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mendokumentasikan atau menyimpan sejumlah data yang telah diukur atau 

diobservasi untuk kemudian digunakan sebagai bahan analisis (Arikunto, 

2010: 38). Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian seperti laporan kegiatan, foto-foto, rekaman kegiatan dan 

data yang relevan lainnya. 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data di lokasi 

penelitian adalah lembar observasi. Lembar observasi berisikan tentang 

komponen – komponen yang akan diamati berupa aktivitas anak didik selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung menggunakan metode cerita. Lembar 

observasi digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan berbicara anak 

pada tiap tahap pelaksanaan pengembangan. Adapun instrumen pengembangan 

kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. 

Kisi-Kisi Instrumen Observasi Pengembangan Kemampuan Berbicara  

Anak Usia 5-6 Tahun  

 

No  Indikator Deskriptor  

1 Pengucapan lafal 

yang jelas 

1. Anak berbicara dengan lafal yang tepat  

2. Anak mampu mengucapkan abjad/huruf 

dengan baik dan benar saat berbicara 

3. Anak bisa membedakan bunyi huruf 

vokal dan konsonan dengan jelas saat 

berbicara 

2 Penerapan 

intonasi  yang  

wajar 

4. Anak berbicara dengan intonasi yang 

sesuai dan wajar. 

3 Pilihan  kata 5. Anak memiliki pilihan kata yang tepat 

dalam berbicara 

6. Anak memiliki perbendaharaan kata 

yang banyak dalam berbicara 

4 Penerapan  7. Anak dapat meniru kalimat sederhana 
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struktur/ susunan  

kalimat  yang 

jelas 

yang disampaikan guru 

8. Anak  dapat mengulang kembali 1-2 

kalimat sederhana yang telah 

disampaikan sebelumnya 

5 Keberanian  9. Anak memiliki keberanian dalam 

berbicara 

10. Anak tidak grogi/gemetaran saat 

berbicara di depan kelas 

6 Kelancaran  11. Anak berbicara dengan lancar 

7 Ekspresi/Gerak-

gerik Tubuh 

12. Anak didik berbicara dengan gerak 

gerik tubuh sesuai dengan isi cerita  

 

Kriteria perkembangan kemampuan berbicara anak 

Skor 1 jika indikator yang diamati belum berkembang  

Skor 2 jika indikator yang diamati sedang berkembang 

Skor 3 indikator yang diamati sudah berkembang optimal 

 

Instrumen observasi kemampuan guru dalam menggunakan metode 

cerita untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak kelompok B TK 

AR-Rahman Dusun Teliah Kertasari Labuhan Haji Tahun Ajaran 2015/2016 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2. 

Kisi-Kisi Instrumen Guru Dalam Kegiatan Bercerita 

 

Variabel  

Indikator  

Metode 

bercerita dengan 

gambar seri 

1. Membimbing anak didik mengatur posisi duduknya 

2. Menyiapkan langkah-langkah pembelajaran 

melalui metode cerita 

3. Guru menyampaikan tujuan dan tema dalam 

bercerita  

4. Anak bercerita menggunakan media yang disiapkan 

oleh guru 

5. Guru membimbing anak didik dalam bercerita 

6. Guru mencatat perkembangan kemampuan 

berbicara anak didik melalui metode bercerita 

Keterangan : 

Ya  : skornya 1 (guru melaksanakan kegiatan pembelajaran) 

Tidak  : skornya 0 (guru tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran) 

 

E. Teknik Analisis Data  
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 
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sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain  (Sugiyono, 2011: 244). 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara 

untuk mengolah dan memaparkan data secara terorganisir dan sistematis, 

dengan demikian diperoleh penjelasan yang refresentatif yaitu mencakup 

semua tanpa ada data yang tertinggal dari penjelasan yang bersifat umum. 

Analisis data dimulai dengan menyusun fakta-fakta hasil temuan di lapangan. 

Kemudian peneliti membuat diagram-diagram, tabel, gambar-gambar dan 

bentuk-bentuk pemaduan fakta lainnya. Setelah data terkumpul, hasil observasi 

dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif sedangkan hasil belajar 

didokumentasikan kemudian dianalisis melalui proses pembelajaran dengan 

membandingkan hasil yang dicapai pada pengembangan 1 sampai 3 dengan 

rumus sebagai berikut: 




f

f
P x100%    (Sutrisno Hadi, 2006) 

            Keterangan penilaian: 

P  = Persentase 

f  = Jumlah skor yang diperoleh Anak 

 f   = Jumlah skor maksimal 

 

Kriteria penilaian menurut (Nurkanca. 1999: 21) yaitu: 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian 

 

Tingkat Penguasaan Kriteria 

86-95 

76-85 

65-75 

55-65 

Sangat baik  

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Tahap 1 

Pada tahap 1 dilihat dari capaian indikator kemampuan berbicara anak 

melalui kegiatan bercerita belum berkembang sesuai indikator, sehingga 

perkembangan anak secara keseluruhan baru mencapai 54,44% dan masih 

dalam kategori kurang. Untuk memperbaiki kekurangan pada tahap 1 akan 

dilanjutkan pada tahap 2.  

2. Tahap 2 

Kegiatan yang dilakukan pada 2 tidak jauh berbeda dengan tahapan 

yang dilakukan pada  1. Pada tahapan ini dilakukan perbaikan-perbaikan 

diantaranya dengan memfasilitasi anak terkait dengan kegiatan 

pembelajaran bercerita, menjelaskan langkah-langkah bercerita dengan 
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lebih baik, memperhatikan serta membimbing anak saat kegiatan bercerita 

berlangsung dan memberikan motivasi kepada anak agar bisa bercerita 

dengan baik serta memahami pentingnya berbicara dengan baik di hadapan 

orang lain, sehingga kegiatan yang diberikan oleh guru tidak 

membosankan bagi anak. Pada tahapan 2 capaian indikator perkembangan 

anak,  secara keseluruhan sudah mencapai 73,88%. Ini menunjukkan 

capaian indikator sudah meningkat dibandingkan hasil pada tahapan 1 

dengan kategori cukup.  

3. Tahap 3 

Kegiatan yang dilakukan pada 2 tidak jauh berbeda dengan tahapan 

yang dilakukan pada  tahap 1 dan 2. Pada tahapan ini dilakukan perbaikan-

perbaikan yang lebih baik dalam pembelajaran diantaranya dengan 

memfasilitasi anak terkait dengan kegiatan pembelajaran bercerita, 

menjelaskan langkah-langkah bercerita dengan lebih baik, memperhatikan 

serta membimbing anak saat kegiatan bercerita berlangsung dan 

memberikan motivasi kepada anak agar bisa bercerita dengan baik serta 

memahami pentingnya berbicara dengan baik di hadapan orang lain serta 

memberikan hadiah kepada nak yang mampu berbicara dengan lebih baik 

dibandingkan dengan temannya yang lain, sehingga kegiatan yang 

diberikan oleh guru tidak membosankan bagi anak. Pada tahapan 3 capaian 

indikator perkembangan anak,  secara keseluruhan sudah mencapai 85,8%. 

Ini menunjukkan capaian indikator sudah meningkat dibandingkan hasil 

pada tahapan 1 dan 2 dengan kategori sangat baik. Hasil rekapitulasi 

kemampuan bercerita anak pada  kegiatan tahap 1, 2 dan tahap 3 dapat 

dilihat pada tabel  perbandingan di bawah ini. 

Tabel  4.1 

Hasil Rekapitulasi Tahap 1, 2 dan tahap 3 

 

No Nama 

Anak 

Perbandingan  

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Capaian 

indicator 

1 Af 44.44% 55.56% 80.56% Meningkat  

2 Afa 47.22% 69.44% 86.11% Meningkat 

3 An 50% 75% 88.89% Meningkat 

4 Bng 55.56% 77.78% 88.89% Meningkat 

5 Hr 61.11% 88.89% 91.67% Meningkat 

6 Hfz 44.44% 69.44% 80.56% Meningkat 

7 Hrj 58.33% 69.44% 86.11% Meningkat 

8 It 66.67% 86.11% 91.67% Meningkat 

9 Lv 58.33% 72.22% 83.33% Meningkat 

10 Rn 58.33% 75% 80.56% Meningkat 

Rata-Rata 54,44% 73,88% 85,8% Meningkat  
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat dibuat diagram batang peningkatan 

persentase kemampuan berbicara anak secara klasikal dari pengembangan 1, 

2 dan 3 yaitu sebagai berikut: 

 

Bagan 4.1 

Diagram Perkembangan Kemampuan Berbicara Anak Secara Klasikal 

0

20

40
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100
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Kemampuan Berbicara Anak
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Dengan demikian dapat disimpulkan apabila  penerapan metode cerita 

dilakukan dengan benar dan optimal maka dapat mengembangkan 

kemampuan berbicara anak kelompok B TK AR-Rahman Dusun Teliah 

Kertasari Labuhan Haji Tahun Ajaran 2015/2016 

.  

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kegiatan bercerita dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) 

guru menyiapkan anak didik dengan posisi duduk melingkar 2) guru 

menjelaskan tujuan dan tema pembelajaran; 3) guru menjelaskan bahwa 

anak-anak akan bercerita dengan media buku cerita bergambar 4) anak didik 

secara bergantian bercerita 5) guru mengevaluasi hasil berbicara anak didik 

melalui kegiatan bercerita dan mencatat perkembangan anak pada lembar 

observasi. 

2. Pada pengembangan I kemampuan berbicara anak baru mencapai nilai 

54,44% termasuk dalam kategori kurang. Pada pengembangan II guru 

melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran sehingga 

terjadi peningkatan mencapai rata-rata 73,88 %, sedangkan pada 

pengembangan III persentase kemampuan berbicara anak meningkat secara 

signifikan menjadi 85,5% termasuk kategori sangat baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan apabila  penerapan metode cerita 

dilakukan dengan benar dan optimal maka dapat mengembangkan kemampuan 

berbicara anak kelompok B TK AR-Rahman Dusun Teliah Kertasari Labuhan 

Haji Tahun Ajaran 2015/2016. 

B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 



15 

 

1. Guru TK/PAUD disarankan untuk menggunakan metode cerita dalam 

mengembangkan kemamapuan berbicara anak. 

2. Untuk sekolah (lembaga) disarankan agar menyiapkan sarana dan 

kelengkapan belajar sehingga proses pembelajaran di kelas dapat 

berlangsung dengan lebih baik lagi. 
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