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ABSTRAK 

 

OLEH  

MARIAH HUTRI SUPRIYATNI 

EIF 113 031 

 

 Kemampuan  bahasa lisan merupakan kemampuan berbahasa kedua yang dikuasai anak. 

Secara alamiah setiap anak belajar berbahasa melalui proses menyimak. Melalui proses 

menyimak anak belajar berbicara. Rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah 

bagaimana perkembangan kemampuan bahasa lisan anak pada kelompok B melalui 

metode bercerita di TK Mutiara Hati Mataram Timur tahun pelajaran 2017/2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah melalui metode bercerita dapat 

mengembangkan kemampuan berbahasa lisan anak kelompok B di TK Mutiara Hati 

Mataram Timur tahun pelajaran 2017/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif  dengan metode deskriftif,.Subyek penelitian diambil sebanyak 9 orang anak 

yang terdiri dari  4 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Tehnik 

pengumpulan data yang di gunakan berupa observasi dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan model Gregory. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perkembangan bahasa lisan anak berkembang 

dengan baik, dilihat dari kemampuan anak bercerita kembali tentang apa yang sudah 

didengar dan kemampuan mengungkapkan gagasannya pada waktu kegiatan bermain 

ataupun sedang belajar, selain itu anak juga mampu menjawab dan mengungkapkan 

pertanyaan  baik kepada guru maupun temannya, perkembangan bahasa lisan anak 

berbeda-beda. Kepada orang tua dan pendidik lebih memperhatikan perkembangan 

bahasa lisan anak dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara baik itu 

bercerita atau bertanya dan menjawab pertanyaan. 
 

Kunci :Perkembangan Bahasa, Bercerita   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun  

yang masih membutuhkan stimulasi pada setiap perkembangannya,diantara 

perkembangan kognisi, bahasa moral, fisik motorik, serta sosial, emosional, 

perkembangan tersebut dapat berkembang secara optimal bila diberikan 

rangsanganyang sesuai dengan tahapan usia anak.  

Menurut Undang-undang RepublikIndonesiaNomor20 Tahun2003 

tentang SistemPendidikanNasional pada Bab I, Pasal I, Butir ke 14 

menyatakanbahwa PendidikanAnak Usia Dini adalah “upaya pembinaan yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Tujuan utama 

diselenggarakannya Pendidikan Anak Usia Dini adalah untuk membentuk 

anak Indonesiaanak Indonesia yangberkualitas yaitu anak yang tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tingkatperkembangannyasehingga memiliki 

pendidikan dasar serta mengurangi kehidupan dimasa dewasa (Depdiknas, 

2004:3).  

Salah satu kemampuan anak yang sedang berkembang saat usia TK adalah 

kemampuan bahasa. Penguasaan bahasa sangat erat kaitannya dengan kemampuan 

kognisi anak sistematika berbicaraanakmenggambarkan sistematikanya dalam 

berfikir, yang termasukdalampengembangan bahasa selain dari berbicara adalah 

kemampuan menyimak, membaca, dan menulis. 
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Kemampuan bahasa pada anak, terdiri dari beberapa tahapan sesuai 

dengan usia dan karakteristik dalam perkembangannya. Santrock (dalam 

Dhieni, 2008:1.17) menyebutkan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol 

untuk berkomunikasiyang meliputi fonologi (unit suara), morfologi(unit arti), 

sintaksis (tata bahasa), semantik (variasiarti) atau fragmatik (penggunaan) 

bahasa.Dengan bahasa anak dapat mengkomunikasikan maksud, tujuan, 

pemikiran, maupun perasaannya kepada orang lain.  

Bahasasebagai fungsidari komunikasi memungkinkan dua individu 

atau lebih mengekspresikan berbagai ide, arti, perasaan dan pengalaman. 

Badudu (dalam Dhieni, 2005: 1.8) menyatakan bahwa bahasa adalah alat 

penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari 

individu-individu yang menyatakan fikiran, perasaan dan keinginannya. 

Berdasarkan kenyataan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang meningkatkan kemampuan berbahasa lisan melalui bercerita pada 

kelompok B di TK Mutiara Hati Mataram Timur tahun pelajaran 2017/2018. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini difokuskan untuk meneliti : 

1. Fokus penelitian ini adalah perkembangan bahasa lisan anak kelompok  B  

di TK Mutiara Hati tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Fokus penelitian ini adalah perkembangan kemampuan bahasa lisan 

melalui bercerita ulang  kelompok B tahun pelajaran 2017/2018.     

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah Sebagai berikut: 



 

3 
 

1. Bagaimana perkembangan kemampuan bahasa lisan anak pada kelompok 

BTK Mutiara Hati tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Bagaimana perkembangan kemampuan bahasa lisan anak kelompok B  

melalui metode bercerita di TK Mutiara Hati tahun pelajaran 2017/2018. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembanngan kemampuan 

berbahasa lisan anak kelompok B di TK Mutiara hati tahunpelajaran 

2017/2018. 

2. Untuk mengetahui apakah melalui metode bercerita dapat mengembangkan 

kemampuan berbahasa lisan anak kelompok B di TK Mutiara Hati tahun 

pelajaran 2017/2018.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara Teoritis dan 

Praktis, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Sebagai sumbangan fikiran dalam dunia pendidikan khususnya 

pendidikan anak usia dini danuntuk memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dalam penerapan metode bercerita ulang terhadap 

perkembanganbahasa lisan anak kelompok B.  

b. Sebagai dasar pertimbangan untuk melaksanakan penelitian 

selanjutnya khususnyayang berkaitan dengan Kemampuan berbahasa 

lisan anak melalui metode bercerita  kelompok B  
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2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi orang tua  

Menambah informasi orangtua tentang bagaimana 

mengembangkan bahasa lisan anak diharapkan agar kedepannya 

dapat diteruskan untuk menstimulasi perkembangan bahasa lisan 

anak dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita 

setelah mereka melakukan kegiatan baik di rumah maupun di 

sekolah. 

b. Bagi guru  

Menambah informasi tentangcaramengembangkan 

kemampuan berbahasa lisan anak kelompok B melalui metode 

bercerita 

c. Bagi sekolah 

Sebagai informasi tambahan tentang bagaimana cara 

mengembangkan bahasa lisan anak usia prasekolah dan diharapkan 

dapat memberi variasi dalam metode pembelajaran.  

d. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini memberi informasi pada penelitian yang 

sejenis, untuk menjadikan penelitian lebih mendalam. 

e. Institusi Pendidikan  

Dapat memberikan data tentang informasi cara mengembangkan berbahasa 

lisananak melalui bercerita ulang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam membuat 

kurikulum pembelajaran khususnya pada anak usia dini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

  

A. Deskripsi Kemampuan Berbahasa Lisan melalui Bercerita Ulang  

1. Pengertian Bahasa 

Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi entah itu lisan, tertulis 

atau isyarat yang berdasarkan pada suatu system dari symbol-simbol 

(Santrock, 2007:353). Sedangkan menurut Badudu (1989) (dalam Dhieni, 

2005:1.8) menyatakan bahwa bahasa adalah alat penghubung atau 

komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu 

yang menyatakan fikiran, perasaan, dan keinginannya.Bahasa sebagai 

suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer (manasuka) digunakan 

masyarakat dalam rangka untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi diri. Sedangkan menurut Bromley (1992) 

mendefinisikan bahasa sebagai simbol yang teratur untuk mentransfer 

berbagai ide maupun informasi yang terdiri dari simbol-simbol visual 

maupun verbal. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bahasa 

adalah suatu simbol baik lisan, tulisan atau gerakan yang mampu 

dimengerti oleh orang lain dan mampu menjadi media untuk menyatakan 

fikiran, perasaan,dalam kehidupan antara individu dengan individu atau 

dalam suatu kelompok masyarakat.  
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Bahasa apapun yang akan kita gunakan sebaiknya memiliki nilai 

kesopanan dan etika. Karena bahasa merupakan cerminan pengetahuan 

tentang adat dan sopan santun seorang individu. 

2.  Fungsi Bahasa 

Bromley (dalam Dhieni, 2005:1.21) fungsi bahasa adalah dengan 

bahasa anak dapat menjelaskan keinginan dan kebutuhannnya, merubah 

dan mengontrol prilaku, membantu perkembangan kognitif anak, dapat 

bersosialisasi dengan orang lain dan dapat mengemukakan pendapat dan 

perasaan dengan orang lain dan anak dapat mengemukakan pendapat dan 

perasaan melalui ekspresinya. sedangkan menurut Halliday(dalam 

Dhieni, 2005:4.1)mengemukakan fungsi bahasa bagi anak untuk anak 

sebagai berikut: 1) fungsi instrumental, bahasa digunakan sebagai alat 

perpanjangan tangan. “Tolong ambilkan pensil”, 2) Fungsi regulatif, 

bahasa untuk mengatur orang lain. “Jangan ambilkan bukuku!”,3) Fungsi 

interaksional, bahasa dipergunakan untuk bersosialisasi. “Apa kabar?”,4) 

Fungsi personal, bahasa digunakan untuk mengungkap perasaan, 

pendapat, dan sebagainya “Sayasenang sekali !”, 5) 

Fungsiheuristik/mencari informasi, bahasa digunakan untuk bertanya. 

“Apa itu?” 6) Fungsi imajinatif, bahasa digunakan untuk memperoleh 

kesenangan misalnya bermain-main bunyi dan irama. 7) Fungsi 

refresentatif, bahasa digunakan untuk memberikan informasi 

/menyampaikan fakta. “sekarang hujan”.  
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3. Pengertian Bahasa Lisan 

Bahasa lisan adalah kemampuan bahasa kedua yang dikuasai 

anak secara alamiah setiap anak yang normal berbahasa melalui proses 

mendengarkan atau menyimak. Melalui proses tersebut lalu anak belajar 

berbicara (Dhieni, dkk.,2005:4. 3).  

Bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan 

alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya, Dendy Sugono (dalam 

dhieni, dkk, 2005:4. 3). Bahasa lisan mencakup aspek lafal, tata bahasa 

(bentuk kata dan susunan kalimat) dan kosa kata (Dhieni, 2005:4. 3) 

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa dapat dijelaskan bahwa 

berbahasa lisan adalah salah satu alat komunikasi yang paling efektif atau 

suatu bentuk bahasa dimana kata-kata atau suara digunakan untuk 

menyampaikan maksud kepada lawan bicara. 

4. Aspek Berbahasa Lisan 

Menurut dhieni, dkk (2005: 4. 3) Kemampuan berbahasa lisan 

meliputi menyimak dan berbicara. Adapun pengertian menyimak dan 

berbicara adalah sebagai berikut : 

a. Menyimak 

Anderson (1969) (dalam Dhieni, 2005:4. 4) menyimak 

bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian. 

Sedangkan menurut (Tarigan, 1990:25) bahwa menyimak adalah 

suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan 

penuh perhatian, pemahaman, apreasiasi, serta interprestasi untuk 
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memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami 

makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui 

ujaran atau bahasa lisan. Sabarti(dalam Dhieni, dkk, 2005:4.5) 

mengemukakan bahwa menyimak adalah suatu proses yang mencakup 

kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, 

menginterprestasi, menilai dan mereaksi atas makna yang terkandung 

didalamnya.  

Berdasarkan pendapat diatas merupakan proses mendengarkan 

lambang-lambang lisan yang diucapkan orang lain dengan penuh 

perhatian, untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan 

serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara lisan. 

Melalui proses menyimak anak mampu mengingat dan meneladani isi 

cerita yang didengarkan dan menunjukkan sikap tertarik 

mendengarkan cerita.  

b. Berbicara 

Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau 

menyampaikan pikiran,gagasan,dan perasaan (Mulgrave, 1954:3-4).  

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 (Hurluck, 1978:176). 
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Berbicara bukanlah sekedar pengucapan kata atau bunyi, tetapi 

merupakan suatu alat untuk mengekpresikan, menyatakan, 

menyampaikan, atau mengkomunikasikan pikiran, ide, maupun 

perasaan (Dhieni, dkk, 2005:3.5).Sedangkan menurut Hurlock 

(1997:176) bicara adalah bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi 

atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud. 

Ada dua kriteria yang dapat digunakan untuk memutuskan 

apakah anak berbicara dalam artian yang benar atau sekedar 

“membeo”.Pertama, anak harus mengetahui arti kata yang digunakan 

dan mengkaitkan dengan objek yang diwakilkannya.Seperti kata 

“bola“ harus mengacu pada bola, bukan pada mainan umumnya, 

kedua, anak harus melafalkan kata-kata sehingga orang lain 

memahaminya dengan mudah (Hurlock, 1997:176).  

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan, berbicara 

merupakan bentuk bahasa yang digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi dalam menyampaikan ide, perasaan dan gagasan 

kepada orang lain. Kemampuan berbicara berkaitan dengan kosa kata 

yang diperoleh anak dari kegiatan menyimak. 

5. Karakteristik Perkembangan Bahasa Anak Prasekolah 

Karakteristik kemampuan bahasa anak kelompok B tahun 

menurut Dhieni (2005:9.4) sebagai berikut: a). Sudah dapat 

mengucapkan lebih dari 2500 kosa kata.b) Lingkup kosa kata yang dapat 

diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, bentuk rasa, bau, kecantikan, 
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kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, permukaan (kasar-

halus). c) sudah dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik. 

d)dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut. e) percakapan yang dilakukan anak usia 5-6 tahun telah 

mencakup berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh 

dirinya sendiri dan orang lain serta apa yang diihatnya. Anak usia ini 

sudah dapat melakukan ekpresi sendiri, menulis, membaca, bahkan 

berpuisi.  

Karakteristik perkembangan bahasa menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 sebagai berikut :a) Mengerti 

beberapa perintah yang diberikan bersamaan, b)Mengulang kalimat yang 

lebih komplit, c) Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi 

yang sama(suku kata, atau bunyi yang sama), d) Memiliki lebih banyak 

kata-kata untuk mengekpresikan ide pada orang lain, e) menyebutkan 

simbol-simbol huruf yang dikenal.  

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan kemampuan 

berbahasa anak terdiri dari menyebutkan berbagai bunyi atau suara-suara 

tertentu, mendengarkan dan menceritakan kembali cerita secara urut, 

menyebutkan nama benda yang suara huruf awal sama, dapat menjawab 

pertanyaan apa, mengapa, di mana, berapa, dan siapa, serta dapat 

bertanya dengan kata Tanya apa, mengapa, di mana, berapadan siapa.  
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6. Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Perkembangan Bahasa 

atau Bicara Anak 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan berbicara 

antara lain: 

a. Kondisi jasmani dan kemampuan motorik 

Kondisi jasmaniah anak meliputi kondisi fisik sehat, tentunya 

mempunyai kemampuan gerakan yang lincah, dan penuh 

energi.Anak demikian karena anak mempunyai mempunyai rasa 

ingin tahu tentang benda-benda disekitarnya, kemudian benda 

tersebut diasosiasikan anak menjadi sebuah pengertian tersebut 

dilahirkan dalam bentuk bahasa dan diucapkan.Anak yang 

mempunyai kondisi fisik yang normal akan mempunyai konsep 

bahasa yang lebih dari anak yang kondisi fisiknya terganggu. 

Dengan demikian kemampuan berbahasa dan keterampilan berbicara 

akan berbeda.  

b. Kesehatan Umum 

Faktor yang menimbulkan perbedaan dalam belajar berbicara 

tentang kesehatan anak yang sehat akan cepat belajar berbicara 

ketimbang anak yang tidak sehat, karena ada motivasi untuk 

bergabung dengan kelompok sosial dan berkomunikasi dengan  

anggota kelompok sosial dan berkomunikasi dengan anggota 

kelompok tersebut (Hurlock 1978:186).  
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c. Kecerdasan 

Kecerdasan pada anak usia dini meliputi fungsi mental 

intelektual. Anak yang memiliki intelegensi tinggi akan mampu 

berbicara lebih awal sedangkan anak yang memiliki intelegensi 

rendah akan terlambat dalam kemampuan berbahasa dan berbicara. 

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan atau 

intelegensi berpengaruh terhadap kemampuan bahasa dan 

berbicara.Berdasarkanhal tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan 

atau intelegensi berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan 

bicara.Anak yang memiliki kecerdasan tinggi belajar berbicara lebih 

cepat dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih 

7. Pengertian Bahasa Lisan 

Bahasa lisan adalah kemampuan bahasa kedua yang dikuasai 

anak secara alamiah setiap anak yang normal berbahasa melalui proses 

mendengarkan atau menyimak. Melalui proses tersebut lalu anak belajar 

berbicara (Dhieni, dkk.,2005:4. 3).  

Bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan 

alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya, Dendy Sugono (dalam 

dhieni, dkk, 2005:4. 3). Bahasa lisan mencakup aspek lafal, tata bahasa 

(bentuk kata dan susunan kalimat) dan kosa kata (Dhieni, 2005:4. 3) 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa dapat dijelaskan bahwa 

berbahasa lisan adalah salah satu alat komunikasi yang paling efektif atau 
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suatu bentuk bahasa dimana kata-kata atau suara digunakan untuk 

menyampaikan maksud kepada lawan bicara. 

8. Aspek Berbahasa Lisan 

Menurut dhieni, dkk (2005: 4. 3) Kemampuan berbahasa lisan 

meliputi menyimak dan berbicara. Adapun pengertian menyimak dan 

berbicara adalah sebagai berikut : 

a. Menyimak 

Anderson (1969) (dalam Dhieni, 2005:4. 4) menyimak 

bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian. 

Sedangkan menurut (Tarigan, 1990:25) bahwa menyimak adalah suatu 

proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh 

perhatian, pemahaman, apreasiasi, serta interprestasi untuk memperoleh 

informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna 

komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau 

bahasa lisan. Sabarti(dalam Dhieni, dkk, 2005:4.5) mengemukakan 

bahwa menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan 

mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterprestasi, 

menilai dan mereaksi atas makna yang terkandung didalamnya.  

Berdasarkan pendapat diatas merupakan proses mendengarkan 

lambang-lambang lisan yang diucapkan orang lain dengan penuh 

perhatian, untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta 

memahami makna komunikasi yang disampaikan secara lisan. Melalui 
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proses menyimak anak mampu mengingat dan meneladani isi cerita 

yang didengarkan dan menunjukkan sikap tertarik mendengarkan cerita.  

b. Berbicara 

Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau 

menyampaikan pikiran,gagasan,dan perasaan (Mulgrave, 1954:3-4).  

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 (Hurluck, 1978:176). 

Berbicara bukanlah sekedar pengucapan kata atau bunyi, tetapi 

merupakan suatu alat untuk mengekpresikan, menyatakan, 

menyampaikan, atau mengkomunikasikan pikiran, ide, maupun 

perasaan (Dhieni, dkk, 2005:3.5).Sedangkan menurut Hurlock 

(1997:176) bicara adalah bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi 

atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud. 

Ada dua kriteria yang dapat digunakan untuk memutuskan 

apakah anak berbicara dalam artian yang benar atau sekedar 

“membeo”.Pertama, anak harus mengetahui arti kata yang digunakan 

dan mengkaitkan dengan objek yang diwakilkannya.Seperti kata “bola“ 

harus mengacu pada bola, bukan pada mainan umumnya, kedua, anak 

harus melafalkan kata-kata sehingga orang lain memahaminya dengan 

mudah (Hurlock, 1997:176).  
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan, berbicara 

merupakan bentuk bahasa yang digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi dalam menyampaikan ide, perasaan dan gagasan 

kepada orang lain. Kemampuan berbicara berkaitan dengan kosa kata 

yang diperoleh anak dari kegiatan menyimak. 

9. Karakteristik Perkembangan Bahasa Anak Prasekolah 

Karakteristik kemampuan bahasa anak kelompok B tahun 

menurut Dhieni (2005:9.4) sebagai berikut:a). Sudah dapat mengucapkan 

lebih dari 2500 kosa kata.b) Lingkup kosa kata yang dapat diucapkan 

anak menyangkut warna, ukuran, bentuk rasa, bau, kecantikan, 

kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, permukaan(kasar-

halus).c) sudah dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik. 

d)dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut. e)percakapan yang dilakukan anak usia 5-6 tahun telah 

mencakup berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh 

dirinya sendiri dan orang lain serta apa yang diihatnya. Anak usia ini 

sudah dapat melakukan ekpresi sendiri, menulis, membaca, bahkan 

berpuisi.  

Karakteristik perkembangan bahasa menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 sebagai berikut :a) Mengerti 

beberapa perintah yang diberikan bersamaan, b)Mengulang kalimat yang 

lebih komplit, c) Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi 
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yang sama(suku kata, atau bunyi yang sama), d) Memiliki lebih banyak 

kata-kata untuk mengekpresikan ide pada orang lain, e) menyebutkan 

simbol-simbol huruf yang dikenal.  

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan kemampuan 

berbahasa anak terdiri dari menyebutkan berbagai bunyi atau suara-suara 

tertentu, mendengarkan dan menceritakan kembali cerita secara urut, 

menyebutkan nama benda yang suara huruf awal sama, dapat menjawab 

pertanyaan apa, mengapa, di mana, berapa, dan siapa, serta dapat 

bertanya dengan kata Tanya apa, mengapa, di mana, berapadan siapa.  

10. Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Perkembangan Bahasa 

atau Bicara Anak 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan berbicara 

antara lain: 

a. Kondisi jasmani dan kemampuan motorik 

Kondisi jasmaniah anak meliputi kondisi fisik sehat, tentunya 

mempunyai kemampuan gerakan yang lincah, dan penuh energi.Anak 

demikian karena anak mempunyai mempunyai rasa ingin tahu 

tentang benda-benda disekitarnya, kemudian benda tersebut 

diasosiasikan anak menjadi sebuah pengertian tersebut dilahirkan 

dalam bentuk bahasa dan diucapkan.Anak yang mempunyai kondisi 

fisik yang normal akan mempunyai konsep bahasa yang lebih dari 

anak yang kondisi fisiknya terganggu. Dengan demikian kemampuan 

berbahasa dan keterampilan berbicara akan berbeda.  
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b. Kesehatan Umum 

Faktor yang menimbulkan perbedaan dalam belajar berbicara 

tentang kesehatan anak yang sehat akan cepat belajar berbicara 

ketimbang anak yang tidak sehat, karena ada motivasi untuk 

bergabung dengan kelompok sosial dan berkomunikasi dengan 

anggota kelompok sosial dan berkomunikasi dengan anggota 

kelompok tersebut (Hurlock 1978:186).  

c. Kecerdasan 

Kecerdasan pada anak usia dini meliputi fungsi mental 

intelektual. Anak yang memiliki intelegensi tinggi akan mampu 

berbicara lebih awal sedangkan anak yang memiliki intelegensi 

rendah akan terlambat dalam kemampuan berbahasa dan berbicara. 

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan atau 

intelegensi berpengaruh terhadap kemampuan bahasa dan 

berbicara.Berdasarkanhal tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan 

atau intelegensi berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan 

bicara.Anak yang memiliki kecerdasan tinggi belajar berbicara lebih 

cepat dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih 

Kegiatan bercerita dengan menggunakan alat peraga sangat 

membantu mengembangkan imajinasi, maupun perkembangan 

berfikir anak diantaranya adalah kognisi, emosi, sosial, bahasa dan 

kreatifitas anak.Kegiatan dengan alat peraga akan menambah 



 

18 
 

semangat dan menyenangkan bagi anak untuk mengikuti cerita yang 

disajikan atau yang diceritakan. 

 

 

B. Penerapan Metode Pembelajaran Melalui Bercerita 

Dalam penerapan pembelajaran melalui bercerita pendidik terlebih 

dahulu menetapkan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menetapkan tujuan dan tema cerita 

Tujuan bercerita yaitu agar anak mampu mendengarkan dengan 

seksama terhadap apa yang disampaikan orang lain, anak dapat bertanya 

apabila tidak dapat memahaminya, anak dapat menjawab pertanyaan, 

anak dapat menceritakan dan mengekpresikan terhadap apa yang 

didengarkan dan deceritakannya, sehingga hikmah dari isi cerita dapat 

ceritakan kembali, dipahami,diperhatikan, dan lambat laun dilaksanakan 

(dalam Dhieni, 2005: 6. 11) 

Tema cerita adalah ide utama cerita dan menjadi dasar bagi 

perkembangan cerita, karena setiap peristiwa-peristiwa yang ada dalam 

cerita tidak dapat berdiri sendiri tanpa hubungan jelas.Oleh karena itu, 

tema menjadi acuan untuk membangun dan mengembangkan serta 

mengarahkan cerita (dalam Rahayu, 2013: 84). 

Tema cerita seperti tema Binatang, Keluargaku, Sekolahku. 

 

2. Menetapkan bentuk cerita yang dipilih  

Penerapan bercerita dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu: 

a) kegiatan bercerita tanpa alat peraga, b) bercerita dengan alat peraga.  
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Bercerita tanpa alat peraga yaitu kegiatan bercerita dengan hanya 

mengandalkan kemampuan verbal (dalam Rahayu, 2013:88). 

Sedangkan dalam dhieni (2005: 6. 14) bercerita tanpa alat peraga 

adalah kegiatan bercerita yang dilakukan hanya mengandalkan suara, 

mimik, dan panto mimik atau gerak anggota tubuh.  

Bercerita dengan alat peraga yaitu kegiatan bercerita yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan alat peraga langsung maupun tidak 

langsung seperti boneka, gambar-gambar, papan flanel, papan flannel, 

buku, atau benda-benda lain (dalam Rahayu, 2013: 88) sedangkan dalam 

Dhieni (2005: 6. 23) bercerita dengan alat peraga artinya guru 

menyajikan sebuah cerita pada anak TK dengan menggunakan berbagai 

media yang menarik bagi anak untuk mrndengarkan dan memperhatikan 

ceritanya.  

3. Menentukan bahan atau APE yang diperlukan dalam kegiatan 

bercerita  

Bahan atau APE yang diperlukan dalam kegiatan bercerita yaitu 

buku cerita bergambar, papan flanel, boneka tangan, gambar, papan tulis, 

dan spidol  

4. Merancang RKH  

Komponen RKH antara lain menentukan hari dan tanggal, 

menentukan tema, tujuan, menentukan indikator, menentukan metode 

pembelajaran, menyusun langkah-langkah kegiatan belajar mengajar, 

menentukan media dan menentukan penilaian.  
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5. Menentukan Penilaian 

Alat penilaian yang digunakan dalam kegiatan bercerita ulang 

yaitu meliputi lembar pengamatan, skala peningkatan, unjuk kerja atau 

praktek langsung. 

C. Kerangka Berfikir 

Permasalahan yang didapatkan oleh peneliti saat melakukan 

observasi awal adalah anak belum lancar berkomunikasi secara lisan baik 

dengan teman sebayanya, maupun orang dewasa lainnya yang baru 

dikenal, terlebih anak yang kurang mendapatkan stimulasi karna faktor 

kesibukan atau aktifitas orang tua di luar rumah dan juga anak yang tidak 

punya teman bermain yang menimbulkan kurang mendapatkan stimulasi 

untuk mengembangkan aspek bahasa lisan anak. Tindakan yang 

dilakukan peneliti untuk mengatasi permasalahan yang didapatkan yaitu 

dengan menyajikan cerita kepada anak 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan Peneliti yaitu penelitian 

kualitatif dimana metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Metode 

ini menurut Sumanto (dalam Mahmud,2011:100),ditujukan untuk 

memaparkan dan menggambarkan serta memetakan fakta-fakta berdasarkan 

cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. 

 

B. Latar Penelitian  

Dhieni (2005:4.3) mengungkapkan bahwa Bahasa lisan adalah 

kemampuan bahasa kedua yang dikuasai anak.Secara alamiah setiap anak 

yang normal berbahasa melalui proses mendengarkan atau menyimak. 

Melalui proses tersebut lalu anak belajar berbicara. 

C. Bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan alat ucap 

dengan fonem sebagai u Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian ialah wadah dimana subyek melakukan 

aktivitas tertentu.Tempat penelitian dilakukan di TK Mutiara Hati 

Mataram. Yang merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini 

yang terletak di Jl. Seruling Nomor 09 Karang Sukun Mataram. Peneliti 

melakukan penelitian disekolah pada waktu bermaindiluarkelas  maupun 

di dalam kelas,peneliti memilih tempat di sekolah karena lebih mudah 
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mengamati bahasa anak dalam interaksi komunikasinya bersama teman 

dan guru,maupun orang dewasa lainnya. 

2. Waktu penelitian  

Waktu penelitian adalah waktu dimana peneliti melakukan 

penelitian mulai dari observasi awal baik observasi lokasi yang akan 

dipilih,sampai menentukan permasalahan dan subyek yang akan diteliti, 

hingga pengumpulan data. Waktu penelitian disini yaitu terhitung mulai 

dari observasi awal peneliti yaitu mulai dari juli 2017 di Taman Kanak-

Kanak Mutiara Hati,dimana penelitian ini ditujukan pada anak kelompok 

B. Pada bulan juli 2017 peneliti mulai mencari masalah yang ada di 

lapangan setelah menemukan masalah peneliti menyiapkan bahan untuk 

penyusunan proposal yang lakukan tepatnya pada bulan agustus, proposal 

disusun dilengkapi dengan butir-butir instrumen terhadap hal-hal yang 

akan diukur dan dilakukan pengujian instrument oleh pakar (expert)  dari  

dosen PG-PAUD dan guru TK Mutiara Hati. 

 

D. Subyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 9 anak kelas B saja di TK Mutiara 

Hati Mataram Timur, di mana masing-masing anak terdiri dari 5 orang anak 

perempuan dan 4 anak laki-laki.Kemudianpeneliti melakukan pengamatan 

tentang bagaimana perkembangan bahasa lisan anak kelompok B melalui 

bercerita . 
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E. Metode dan Prosedur Penelitian  

Metode penelitian  

Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan bahasa lisan anak usia 

dini di TK Mutiara Hati Mataram Timur tahunPelajaran  2017/2018. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana 

metode ini menggunakan metode deskriftif. Metode ini menurut Sumanto 

(dalam Mahmud, 2011:100), ditujukan untuk,memaparkan dan 

menggambarkan serta memetakan fakta-fakta berdasarkan  

F. Data dan Sumber Data ( Primer dan sekunder) 

1. Data 

Data dalam penelitian ini adalah berupa data-data tentang 

perkembangan bahasa lisan anak kelompok B di Taman Kanak-kanak 

Mutiara Hati Mataram Timur yang di catat dalam buku perkembangan 

dan raport anak. 

Menurut Sugiyono, (2014: 193) berdasarkan sumbernya data 

dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber 

dari data-data tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Data primer  

Sumber data primer adalah sebagai berikut : 

 Dengan melakukan observasi langsung terhadap peserta didik 

peneliti mendapatkan informasi mengenai perkembangan bahasa lisan 

anak kelompok B di TK Mutiara Hati. 
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b. Data sekunder  

         Sedangkan sumber data sekunder adalah sebagai berikut : 

a) Orang tua  

 Dengan mewawancarai orang tua anak peneliti 

mendapatkan informasi tentang bagaimana pekembangan bahasa 

lisan anak dirumah. 

b) Dari guru 

  Guru merupakan sumber data secara tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, misalnya 

lewat orang lain atau dokumen. 

2. Sumber data 

  Hasan basri (dalam Mahmud,2011: 151) mengatakan bahwa 

sumber data adalah subyek tempat asal data di peroleh,dapat berupa bahan 

pustaka tempat asal data di peroleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang 

(informan atau responden).Secara  umum sumber data dapat digolongkan 

kedalam sumber primer dan sumber skunder. Sumber data primer adalah 

secara langsung diambil dari objek / obyek penelitian oleh peneliti 

perorangan maupun organisasi,sedangkan sumber data sekunder adalah 

data yang di dapat tidak secara langsung dari objek penelitian. 
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G. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data  

1. Teknik pengumpulan data  

  Tehnik pengumpulan data merupakan tehnik yang di gunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data-data penelitian. Adapun tehnik pengumpulan 

data yang digunakan peneliti antara lain sebagai berikut : 

a. Observasi  

Pada observasi awal peneliti melakukan observasi langsung 

pada  obyek yang di teliti yaitu anak kelompok B di  TK Mutiara Hati  

dengan mengamati secara langsung pada saat anak berada dilingkungan 

rumah  dan di sekolah baik pada saat anak bermain di dalam maupun 

pada waktu bermain di luar    

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dengan 

mencatat peristiwa atau aktifitas yang dilakukan oleh objek,mengamati 

dan mendokumentasikan melalui pengambilan gambar atau melihat 

bagaimana anak mengkomunikasikan atau menceritakan setelah 

melakukan kegiatan,misalnya pada waktu anak berkegiatan di sentra 

bahan alam. 

Dokumen adalah catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu 

yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 2010:329).Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi dengan menggunakan 2 (dua) tehnik yaitu tehnik 
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dokumentasi tercatat (berupa catatan harian) dan tehnik dokumentasi 

visual berupa potret (foto). 

 

H. Uji Validitas Instrumen 

1. Rumus Validitas Instrumen 

Uji validitas instrument meliputi tingkat perkembangan Bahasa 

lisan kelompok B di TK Mutiara Hati. 

Uji validitas instrument /angket mempergunakan validitas isi 

menurut Gregory (2000:24).Validitas isi menggambarkan sejauh mana 

butir-butir pada instrumen memang mengukur hal-hal yang dimaksudkan 

untuk diukur.Validitas isi ditentukan dengan menilai seberapa 

representatif butir-butir suatu instrumen terhadap hal-hal yang 

dimaksudkan untuk diukur.Validitas isi ditentukan melalui penilaian oleh 

pakar (expert).Pada proses tersebut, akan dilakukan telaah terhadap butir-

butir instrumen (item review).  

Hasil penilaian pakar terhadap validitas isi umumnya kualitatif 

yang menurut Gregory (2000: 24) mengembangkan suatu teknik 

pengujian validitas isi yang lebih kuantitatif.Teknik yang dikembangkan 

oleh Gregory masih menggunakan penilaian pakar, namun hasil 

penilaiansudah dikuantitatifkan. Mekanisme perhitungan validitas isi 

menurut Gregory sebagai berikut : 

    
 

       
 

Gambar 3.2 Rumus Uji Validits Isi Menurut Gregory 
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Keterangan : 

VC = Validitas Konten/Content Validity
,
 

A = Kedua Ahli Menyatakan Tidak Relevan 

B = AhIi 1 Menyatakan Relevan, Ahli 2 menyatakantidak    

Relevan 

C = Ahli I Menyatakan Tidak Relevan, Ahli 2 menyatakan 

Relevan 

D = Kedua Ahli Menyatakan Relevan 

 

 

Tabel 3.4 Rumus Rekapitulasi Validitas Uji Instrumen 

AHLI I AHLI II 

TR (1-2) R (3-4) TR (1-2) R (3-4) 

Tabulasi Silang (2x2) 

   

Ahli I Tidak Relevan 

(Skor 1-2) 

Relevan 

(Skor 3-4) 

Ahli 

II 

TidakRelevan 

Skor (1-2) 

  

Relevan  

Skor(3-4) 

  

Gambar 3.3 : Tabulasi silang menurut Gregory (2000: 24) 

Keterangan nilai dari Validitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

No. Persentase Validitas 

1 0-0.19 Sangat rendah 

2 0.2-0,39 Rendah 

3 0,4-0,59 Sedang 

4 0,6-0,89 Tinggi 

5 0,9-0,1 Sangat Tinggi 

 

Uji Validitas instrumen ini diakukan melalui uji ahli/pakar oleh 

ahli yang sesuai dengan bidang keahlian. 

Adapun yang menjadi Validator dalam uji instrumen ini yait=’u 

berjumlah dua orang yaitu sebagai ahli I dan ahli II Keterangan dari 

masing-masing ahli adalah sebagai berikut : 
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a) Ahli I yaitu dosen PG-PAUD UNIVERSITAS MATARAM yang 

berpangkat Lektor. 

b) Ahli II yaitu guru TK MUTIARA HATI 

2. Hasil Validitas Instrumen 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen 

AHLI I AHLI II 

TR (1-2) R (3-4) TR (1-2) R (3-4) 

0 8 0 8 

 

Tabulasi Silang (2x2) 

                        

                           Ahli I 

Tidak Relevan 

(Skor 1-2) 

Relevan 

(Skor 3-4) 

 

Ahli II 

Tidak Relevan 
Skor (1-2) 

(A) 
(0) 

(B) 
(0) 

Relevan  

Skor (3-4) 

(C) 

(0) 

(D) 

(8) 

    

Gambar 3.4 : Hasil tabuIasi silang menurut Gregory (2000: 203) 

Hasil pengujian, didapatkan A— 0, B— 0, C= 0, D=8 Kemudian, 

Hasil yang telah didapat dimasukkan ke dalam rumus : 

   
 

       
 

                       
 

       
 

 
 

 
 

     

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil yaitu 1 kemudian hasil yang 

tclah didapat dibandingkan dengan keterangan nilai validitas di bawah 

ini.Keterangan nilai darivaliditas dapat dilihat pada tabel di hawah ini. 



 

29 
 

Tabel 3.7  

Keterangan Nilai validitas 

No. Persentase Validitas 

1 0-0.19 Sangat rendah 

2 0.2-0,39 Rendah 

3 0,4-0,59 Sendang 

4 0,6-0,89 Tinggi 

5 0,9-1,0 Sangat Tinggi 

Jadi, dari hasil pengujian data instrumen, diperoleh CV (konten 

validity) yaitu 1 Ini berarti data instrumen yang telah disusun nilai 

validitasnya sangat tinggi yaitu berada di rentangan persentase 0.9-1,0 

I. Prosedur Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatanhasil pengkajian terhadap hasil 

pengolahan data untuk menarik kesimpulandari hasil penelitian. Data yang 

diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan 

literature yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa dan 

pada akhirnya akan ditentukan kesimpulan. 

Langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono 2013:246) : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, 

seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk 

mendapatkan data yang banyak. apabila peneliti mampu menerapkan 

metode-metode dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan 

subyek yang diteliti. Maknanya pada tahap ini, si peneliti harus 
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mampu merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan 

lapangan (field note). Harus ditafsirkan atau diseleksi masing-masing 

data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti 

2. Melaksanakan Display atau Penyajian Data 

Penyajian data yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks 

atau daftar kategori setiap data yang didapat.penyajian data berbentuk 

teks naratif Biasanya dalam penelitian, kita mendapatkan banyak.Data 

yang kita dapat tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. 

Untuk itu, dalam penyajian data  dapat dianalisis oleh peneliti untuk 

disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh 

dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. 

3. Mengambil Kesimpulan/Verifikasi 

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari 

reduksi data,dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan 

peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. 
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BAB IV 

A. Gambaran Umum Tentang Tempat Penelitian 

 Pada bab IV peneliti akan menggambarkan tempat penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

a. Sekolah 

Penelitian dilakukan di TK Mutiara Hati yang beralamat di Jalan 

seruliing nomor 09 Karang Sukun  baru kelurahan Mataram Timur  

b. Rumah  

Penelitian juga dilakukan di rumah anak, akan tetapi lebih dominan 

di sekolah. Peneliti menggali informasi dan mengamati secara langsung 

sosialisasi anak  dalam menggunakan bahasa lisan pada saat berbicara 

dengan orang lain disekitar lingkungan rumah, kegiatan penelitian di 

rumah dilakukan dengan melihat bagaimana subyek berkomunikasi 

pada saat subyek bercerita kepada orang lain, kemampuan memahami 

dan konsentrasi mendengarkan orang lain berbicara, mengungkapkan 

pendapat, temannya maupun dengan teman bermainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap perkembangan bahasa 

lisan anak kelompok B melalui bercerita dapat disimpulkan bahwa langkah 

kegiatan bercerita di rumah dan di sekolah adalah sebagai berikut : 

1. Langkah-Langkah bercerita di Sekolah 

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran guru mempersiapkan 

pijakan lingkungan main, guru dan anak duduk melingkar, mengecek 

kehadiran siswa, memberi salam kepada anak, berdoa bersama,  mengajak 

anak untuk bernyanyi bersama, menyampaikan kegiatan hari ini, 

memperkenalkan judul cerita dan buku cerita yang akan digunakan, 

membuat kesepakatan bersama anak tentang aturan di kelas, kegiatan 

bermain anak (kegiatan inti) mendampingi anak selama bermain sekaligus 

menanya dan memberikan motivasi kepada anak tentang kegiatan yang 

akan dilakukan, mengingatkan anak sisa waktu bermain,  bersiap-siap 

membereskan mainan, recolling yakni memberikan kesempatan kepada 

anak untuk memceritakan pengalaman mainnya secara bergantian untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa lisan anak ,berdoa , pulang. 

2. Langkah-langkah bercerita di rumah  

Kegiatan bercerita di rumah dilakukan dengan duduk bersama 

antara anak dan  orang tua, kemudian orang tua bercerita menggunakan 

buku cerita, memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita kembali 

tentang isi cerita yang sudah didengar, selain itu juga orang tua 
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mendampingi anak pada saat bermain di lingkungan rumah, orang tua 

menanyakan  tentang kegiatan yang di lakukan oleh anak  

Dari hasil penelitian di rumah dan di sekolah dapat di simpulkan 

bahwa Perkembangan kemampuan bahasa lisan anak berbeda-beda 

tergantung dari stimulasi yang didapatkan dari faktor  lingkungan, arang 

tua maupun oleh guru, dari delapan  indikator ada tiga  anak yang 

mencapai  kemampuan berbahasa lisan melalui bercerita dengan 

memperoleh hasil sangat tinggi, empat anak yang memiliki kemampuan 

berbahasa lisan pada kategori tinggi dan dua anak yang mencapai  kategori 

bahasa lisan tinggi dan dua anak yang mencapai kategori perkembangan 

berbahasa lisan sedang.     

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang dapat diberikan oleh peneliti 

adalah : 

1. Orang Tua  

Orang tua, diharapkan dapat memberikan stimulai yang baik untuk 

perkembangan bahasa lisan anak, tidak terlalu banyak melarang anak 

untuk bertanya, akan tetapi memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengungakapkan gagasannya maupun bercerita. Orang tua harus lebih 

mendukung pada saat anak ingin berbicara dengan mendengarkan apa 

yang disampaikan oleh anak karna hal tersebut dapat  memberikan rasa 

senang pada diri anak, karna anak merasa sangat dihargai dan merupakan 

suatu pembiasaan yang sangat penting dilakukan oleh semua orang tua 

agar anak terbiasa bercerita dan mengungkapkan pendapatnya. 
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2. Pendidik  

   Pendidik diharapkan dapat melatih anak dengan tepat. Contohnya 

pemberian stimulasi yang lebih meningkatkan perkembangan bahasa lisan, 

menerapkan pembiasaan menceritakan kegiatan apa saja yang dilakukan 

oleh anak dari awal sampai akhir baik itu kegiatan di  dalam kelas maupun 

di luar kelas agar anak terbiasa untuk mengungkapkan gagasan, cerita, 

bertanya dan menjawab pertanyaan orang lain. 

3. Peneliti selanjutnya  

  Peneliti selanjutnya, diharapkan perlu untuk meneliti lebih banyak 

dan lebih luas lagi tentang bagaimana perkembangan bahasa lisan anak 

kelompok B sehingga kedepannya lebih banyak penyelesaian 

permasalahan tentang perkembangan bahasa lisan anak yang dapat 

ditemukan oleh orang tua maupun pendidik. 
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