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ABSTRAK 

 

Susanah. 2012. Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak 
melalui Metode Bercerita dengan Panggung Boneka pada Anak Kelompok B TK 
Pertiwi Sumberwulan Tahun Ajaran 2012 / 2013. Skripsi, jurusan PGPAUD 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini dibawah 
bimbingan Dr. S.S. Dewanti Handayani, M.Pd. dan Rina Windiarti, S.Pd.. 
 
Kata kunci : Kemampuan Berbahasa Anak, Metode Bercerita 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

didik Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Sumberwulan Kecamatan Selomerto 
Kabupaten Wonosobo, terutama untuk meningkatkan kemampuan menerima 
bahasa, mengungkapkan bahasa dan keaksaraan. 

Penelitian dilakukan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas dengan 
metode kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian adalah anak didik Kelompok B 
TK Pertiwi Sumberwulan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo yang 
terdiri dari 20 anak didik. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
persentatif dan deskriptif aktifitas anak didik. 

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan berbahasa anak terjadi 
peningkatan dari kondisi awal sebesar 40% menjadi 45% setelah dilaksanakan 
tindakan siklus I, pada siklus II kemampuan berbahasa anak mencapai hasil 52%, 
pada tahap terakhir dilaksanakan tindakan siklus III dengan hasil 79%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian peningkatan 
kemampuan berbahasa anak melalui metode bercerita menggunakan panggung 
boneka di Taman Kanak-kanak Pertiwi sumberwulan dinyatakan berhasil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

`           

          

A. Latar Belakang Masalah 

Taman Kanak-kanak (TK) adalah tempat pendidikan bagi anak usia 

dini khususnya usia 4-6 tahun yang bertujuan membantu mengembangkan 

potensi yang dimiliki anak yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, 

emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan kemandirian. Pengembangan 

potensi yang dimiliki anak tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk dan 

metode kegiatan belajar yang kreatif dan menyenangkan. 

Kemampuan bahasa anak berkembang dari sederhana ke kompleks. 

Anak memperoleh kata dan kalimat sebagai hasil dari interaksi sosial 

perkembangan emosi dan kemampuan kognitifnya. Anak harus menggunakan 

bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Pada usia 

Taman Kanak-kanak (TK) Kelompok B (5-6 tahun) menurut Martini Jamaris 

(2003:29), seharusnya anak sudah dapat mengucapkan lebih dari 2500 kosa 

kata yang menyangkut warna, ukuran, bentuk, rasa, bau, kecepatan, 

perbedaan, permukaan (kasar/halus), perbandingan dan lain-lain. Pada usia ini 

juga seharusnya anak sudah mampu berperan sebagai pendengar yang baik, 

dan berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan 

orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut, mengingat dan 
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mengulangi cerita, mengerti buku, serta dapat menceritakan cerita sesuai 

bahasanya. 

Pendidikan anak usia dini khususnya usia 4-6 tahun yang bertujuan 

membantu mengembangkan potensi yang dimiliki anak meliputi moral dan 

nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik dan kemandirian. 

Pengembangan potensi anak tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk 

dan metode kegiatan belajar yang kreatif dan menyenangkan. 

Kemampuan berbahasa pada anak usia 4-6 tahun berdasarkan 

PERMENDIKNAS no 58 tahun 2009 tanggal 17 september 2009 tentang 

standar tingkat pencapaian perkembangan bahasa anak meliputi : 1) menerima 

bahasa. Tingkat pencapaian perkembangan yang diharapkan adalah : 

menyimak perkataan orang lain, mengerti beberapa perintah secara 

bersamaan, memahami cerita yang dibacakan, mengenal perbendahaan kata 

mengenai kata sifat, mengulang kalimat yang lebih kompleks, memahami 

aturan dalan suatu permainan; 2) mengungkapkan bahasa. Tingkat pencapaian 

perkembangan meliputi : mengulang kalimat sederhana, menjawab pertanyaan 

secara sederhana, menyebutkan kata-kata yang dikenal, menceritakan kembali 

cerita atau dongeng yang pernah didengar, berkomunikasi secara lisan serta 

mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung; 

dan 3) keaksaraan. Tingkat pencapaian perkembangan yang diharapkan 

meliputi : mengenal suara-suara atau benda yang ada di sekitarnya, membuat 

coretan yang bermakna, meniru huruf, memahami hubungan bunyi dan bentuk 

huruf, membaca dan menulis nama sendiri. 
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Guru Taman Kanak-kanak (TK) dituntut untuk bersungguh-sungguh 

membantu anak mengembangkan semua lingkup perkembangan bahasa agar 

tidak mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan dalam berbahasa. Guru 

dituntut memiliki metode praktis yang menyenangkan dan kreatif dalam 

mengembangkan aspek berbahasa anak. Berdasarkan paparan tersebut maka 

peneliti menyimpulkan perlunya metode yang sesuai untuk mengembangkan 

kemampuan bahasa anak. 

Kegiatan bercerita baik secara lisan maupun menggunakan bantuan 

alat peraga merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan bagi dunia anak-

anak. Kegiatan bercerita dapat memberikan manfaat yang sangat besar 

terhadap perkembangan bahasa anak. Melalui kegiatan bercerita anak akan 

terlatih mendengarkan dan menyimak dengan baik, serta mampu memberikan 

pengalaman belajar yang unik dan menarik. Manfaat lain dalam kegiatan 

bercerita adalah : 1) mengembangkan daya imajinasi dan pengalaman 

emosional, 2) memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi, 3) 

menanamkan pendidikan moral tanpa menggurui anak, 4) memberikan 

kesempatan pada anak untuk meresapi keindahan, 5) memberikan persiapan 

apresiasi sastra bagi kehidupan anak, 6) menumbuhkan rasa humor dalam diri 

anak. 

Perkembangan bahasa anak di Kelompok B TK Pertiwi Sumberwulan 

masih mengalami kesulitan terutama pada lingkup menerima bahasa dan 

mengungkapkan bahasa. 65% anak belum mampu mengulang kalimat yang 

lebih kompleks contohnya antara lain : menirukan kalimat “selamat pagi bu 
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guru, apa kabar?”, “aku anak pemberani”. 60% Belum mampu menjawab 

pertanyaan yang lebih kompleks, melanjutkan sebagian cerita yang telah 

didengarkan serta mengkomunikasikan idenya kepada orang lain. 50% anak 

belum mampu menyimak perkataan orang lain karena daya konsentrasi masih 

rendah, 55% anak belum bisa mengerti beberapa perintah secara bersamaan, 

contoh : “kamu duduk di sebelah kanan Feri”, “masukkan buku dan pensil ke 

dalam loker masing-masing” 60% anak belum bisa berkomunikasi secara lisan 

dan menjawab pertanyaan sederhana serta perbendaharaan kata anak masih 

kurang, contoh : ketika diberi pertanyaan oleh guru anak belum mampu 

menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Dengan landasan tersebut, maka 

peneliti ingin sekali melakukan penelitian tindakan kelas di kelompok B TK 

Pertiwi Sumberwulan, dengan harapan mampu memberikan solusi yang tepat 

untuk mengatasi kesulitan tersebut yaitu dengan cara memilih metode yang 

tepat untuk mengembangkan bahasa anak, karena metode bercerita menurut 

peneliti adalah metode yang sangat disukai anak-anak.  

Sementara menurut Taufik Ampera http:\tradisidongengblogspot.com 

menjelaskan pentingnya cerita bagi anak adalah sebagai berikut : (1) bercerita 

merupakan alat pendidikan budi pekerti yang paling mudah dicerna disamping 

keteladanan yang dilihat setiap hari; (2) bercerita merupakan metode dan 

materi yang dapat diintegrasikan dengan dasar ketrampilan lain yakni 

berbicara, membaca, menulis dan menyimak; (3) bercerita memberi ruang 

lingkup yang bebas pada anak untuk mengembangkan kemampuan bersimpati 

dan berempati terhadap peristiwa yang menimpa orang lain sebagai dasar anak 
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untuk memiliki kepekaan sosial; (4) bercerita memberi contoh kepada anak 

bagaimana menyikapi suatu permasalahan dengan baik, bagaimana melakukan 

pembicaraan yang baik, sekaligus melakukan pembicaraan yang baik, 

sekaligus memberikan pelajaran bagi anak bagaimana cara mengendalikan 

keinginan-keinginan yang dinilai negatif oleh orang lain; (5) bercerita 

memberi barometer sosial pada anak, nilai-nilai apa saja yang diterima oleh 

masyarakat sekitar, seperti patuh, mau mengalah dan bersikap jujur; (6) 

bercerita memberikan pendidikan budaya dan budi pekerti yang memiliki 

retensi lebih kuat daripada pelajaran budi pekerti yang diberikan melalui 

penuturan dan perintah langsung (7) bercerita memberikan ruang gerak pada 

anak, kapan sesuatu nilai yang berhasil ditangkap dan diaplikasikan; (8) 

bercerita memberikan efek psikologis yang positif bagi anak dan guru sebagai 

pencerita, seperti kedekatan emosional sebagai pengganti figur orang tua; (9) 

bercerita membangkitkan rasa ingin tahu anak akan peristiwa atau cerita, alur, 

plot dan menumbuhkan kemampuan merangkai hubungan sebab akibat dari 

suatu peristiwa serta memberikan peluang bagi anak untuk belajar menelaah 

kejadian-kejadian di sekitarnya; (10) bercerita memberikan daya tarik 

bersekolah bagi anak karena di dalam cerita ada efek rekreatif dan imajinatif 

yang diperlukan anak sehingga anak lebih memiliki kerinduan bersekolah; 

(11) bercerita mendorong anak memberikan “makna” bagi proses belajar 

terutama mengenai empati terhadap teman atau orang lain. 

Alasan berikutnya adalah karena anak-anak kelompok B TK Pertiwi 

Sumberwulan hanya menempuh pendidikan selama satu tahun, maka peneliti 
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sekaligus sebagai guru harus mempersiapkan kematangan perkembangan 

bahasa anak agar anak-anak siap ketika memasuki jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

Belajar dengan menyenangkan merupakan motto yang harus 

ditanamkan dalam pendidikan usia dini. Pentingnya penelitian yang dilakukan 

pada anak kelompok B TK Petiwi Sumberwulan adalah untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan anak dalam menerima dan mengungkapkan 

bahasa, serta dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak di kelompok B 

TK Pertiwi Sumberwulan melalui metode bercerita.  

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi dan analisis penyebab timbulnya masalah 

dan alternatif tindakan pemecahan masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

“Apakah melalui metode bercerita dengan panggung boneka dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak kelompok B TK Pertiwi 

Sumberwulan semester I tahun ajaran 2012/2013 ?”. 

  

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak kelompok B TK Pertiwi Sumberwulan melalui metode bercerita dengan 

panggung boneka. 

 



7 

 
 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tindakan kelas ini antara 

lain : 

1. Membantu meningkatkan perkembangan bahasa anak, membantu 

meningkatkan pencapaian hasil belajar dan indikator perkembangan 

bahasa anak. 

2. Bagi Guru, memberikan motivasi kepada guru untuk memperbaiki kualitas 

proses pembelajaran bahasa dengan berbagai cara yang mungkin bisa 

dilaksanakan misalnya seperti : menggunakan berbagai model 

pembelajaran, metode pembelajaran, melengkapi alat peraga yang 

diperlukan dan lain-lain sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

prestasi hasil belajar anak 

3. Bagi Orang Tua, memberikan sumbangan bagi peningkatan mutu proses 

maupun mutu hasil pembelajaran bahasa di sekolah. 

4. Bagi sekolah, membantu meningkatkan kualitas lulusan sehingga mampu 

menarik minat masyarakat di sekitar sekolah untuk memasukkan anak-

anaknya ke TK tersebut. 

Secara umum penelitian ini adalah sebagai salah satu usaha guru untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran bersama siswa dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Hakikat Kemampuan Berbahasa  

a. Pengertian Bahasa 

Bahasa dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, sebab dengan 

bahasa seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain dan lingkungan 

sekitarnya. Menurut para ahli, bahasa itu dapat diartikan sebagai berikut : 

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem 

lambang bunyi yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk berinteraksi, 

artinya bahasa merupakan rangkaian lambang bunyi baik yang diucapkan 

maupun yang ditulis dan dipakai oleh masyarakat untuk berinteraksi 

dengan orang dan lingkungan sekitarnya. 

Sedangkan menurut Dickinson (2010 : 4-18) :pengertian bahasa 

adalah kegiatan literasi yang menyediakan kosakata, susunan kosakata, 

dan arti kosakata secara tertulis yang ditemukan setelah kata di tulis, 

artinya bahwa bahasa adalah sebuah kegiatan menyediakan kosakata dan 

susunan kosakata yang membentuk sebuah kata sehingga kosakata tersebut 

mempunyai arti dan dapat dimengerti orang lain. 

Pengertian bahasa menurut Jinni dalam ‘Azhim (2003 : 3) adalah 

suara-suara yang digunakan oleh setiap bangsa untuk mengungkapkan 

maksudnya. Dalam pengertian tersebut bahasa adalah suara untuk 

mengungkapkan maksud tertentu agar dimengerti orang lain. Pengertian 
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bahasa menurut Hurlock (1978 : 176) adalah setiap sarana komunikasi 

dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna 

kepada orang lain.  

Sedangkan Pengertian bahasa menurut beberapa ahli dalam   

http://wismasastra.Wordpress .com/2009/05/25 diantaranya Keraf dalam 

Smarapradhipa (2005:1) adalah memberikan dua pengertian bahasa. 

Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara 

anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan 

simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer. 

Pengertian bahasa menurut Owen dalam Stiawan (2006:1) 

menjelaskan definisi bahasa yaitu : (language can be definedas a socially 

shared combinations of those simbols and rule governed combinations of 

those simbols) bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima 

secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep 

melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-

simbol yang diatur oleh ketentuan.  

Definisi bahasa seperti diungkapkan oleh Tarigan (1989:4) dalam 

sumber yang sama beliau memberikan dua definisi bahasa. Pertama bahasa 

adalah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga untuk sistem 

generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang mana suka 

atau simbol-simbol arbitrer. Menurut Santoso (1990:1) bahasa adalah 

rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. 
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Definisi lain, bahasa adalah suatu bentuk dan bukan suatu keadaan 

(language maybe from and not matter) atau suatu sistem lambang bunyi 

yang arbitrer, atau juga suatu sistem dari sekian banyak sistem-sistem, 

suatu sistem dari suatu tatanan atau suatu tatanan dalam sistem-sistem. 

Pengertian tersebut dikemukakan oleh Mackey (1986:12). 

Menurut Wibowo (2001:3)  bahasa adalah sistem bunyi yang 

bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat 

arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh 

sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Menurut 

Walija (1996:4) mendefinisikan bahasa sebagai komunikasi yang paling 

lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan 

dan pendapat kepada orang lain. Sedangkan menurut Syamsuddin (1986:2) 

pengertian bahasa ada dua, yang pertama bahasa adalah alat yang dipakai 

untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan-

perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Kedua 

bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang 

buruk, tanda yang kelas dari keluarga dan bangsa, tanda yang jelas dari 

budi kemanusiaan.  

Bromley (1992) dalam Tasu’ah (2011:1) mendefinisikan bahasa 

sebagai sistem simbol yang teratur untuk mentransfer berbagai ide maupun 

informasi yang terdiri dari simbol-simbol visual maupun verbal. Badudu 

(1989) dalam  Tasu’ah (2011:1) menyatakan bahwa bahasa adalah alat 

penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari 
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individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan dan keinginannya. 

Sementara menurut Pengabean (1981:5) berpendapat bahwa bahasa adalah 

suatu sistem yang mengutarakan dan melaporkan apa yang terjadi pada 

sistem syaraf. 

Dari berbagai sumber di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi dan susunan kosakata yang 

digunakan oleh suatu masyarakat untuk berinteraksi dan sebagai sarana 

komunikasi untuk menyampaikan maksud tertentu kepada orang lain agar 

dapat diterima dalam lingkungan pergaulannya.  

Adapun pengertian bahasa yang terkait dalam penelitian ini 

menurut penulis adalah kemampuan dari seorang anak dalam 

berkomunikasi dengan orang tua, guru maupun teman sebaya untuk 

menyampaikan pendapatnya agar tercapai maksud yang diinginkan. Juga 

dapat diartikan sebagai kemampuan anak untuk menyampaikan ide-idenya 

agar dapat berinteraksi baik dengan orang tua, guru dan teman sebayanya 

sehingga anak dapat diterima dalam lingkungan pergaulannya.  

 

b. Perkembangan Kemampuan Berbahasa Anak 

Bentuk kemampuan berbahasa awal pada anak seperti apa yang 

dikemukakan uraian sebelumnya adalah berupa kemampuan berbicara, 

menyimak, membaca dan menulis. Dibawah ini dijelaskan perkembangan 

kemampuan berbahasa anak menurut Aisyah dkk (2010:6.8-6.44) adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 1 
Tabel Tahapan Perkembangan Kemampuan Berbahasa  

menurut Aisyah dkk 

Usia  Aspek 
Perkembangan Tahapan Perkembangan Stimulus 

Masa bayi  
(dari lahir – 6 
bulan) 
 

A. Membaca Anak yang baru lahir 
merasa tenang dengan suara 
irama, bunyi, bayi mulai 
mengenal sebuah lagu atau 
irama jika kita sering 
mengulangnya. Pada usia 4 
bulan bayi akan 
menunjukkan ketertarikan 
pada buku dan mulai 
mengeksplorasi buku 
tersebut dengan mengunyah 
atau melemparkannya 
 

Memperdengarkan dan 
menyanyikan lagu-lagu 
berirama sesering 
mungkin, mengenalkan 
buku dengan membiarkan 
anak menyentuh, 
menggenggam, dan 
menggoyang-
goyangkannya dan 
membiarkan anak melihat 
gambar-gambar yang 
disukainya. 
 

Usia 6-12 
bulan 
 

 Anak sudah mengenal 
tentang cerita, 
membicarakan gambar-
gambar terutama yang 
menarik hati, contohnya 
anak sudah mulai suka 
membolak balik halaman 
buku 

 

Usia 12-18 
bulan 
 

 Anak lebih suka membaca 
bersama orang dewasa, 
suka menamai gambar-
gambar dari benda yang 
dikenalnya. Contohya anak 
mampu menunjukkan 
gambar yang kita ucapkan 

 

Usia 18 – 36 
bulan 

 Anak sudah mengenal dan 
mencintai buku, menyukai 
cerita yang didengarnya 
berulang kali, sudah 
mampu belajar membuat 
cerita sendiri. Contohnya 
ketika anak sendirian, anak 
berceloteh dengan buku 
walaupun belum 
mengetahui maksudnya 
(membaca pura-pura).   

Bacakan buku-buku cerita 
yang disukainya, ajaklah 
anak untuk membaca 
bersama mengenai 
gambar dan menami 
benda-benda pada gambar 
tersebut.   

 

Usia 3 – 4 
tahun 

 Pada tahap ini semua 
kemampuan bahasa telah 

Berikan kesempatan 
kepada anak untuk 
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Usia  Aspek 
Perkembangan Tahapan Perkembangan Stimulus 

berkembang, anak sudah 
mempunyai kesadaran 
tentang bahasa tulis. Anak 
mulai dapat bermain 
dengan huruf dan suara, 
bermain peran dan 
membaca buku. Anak 
mulai mengenal huruf-
huruf yang sering 
dilihatnya. Contohnya anak 
mulai mengenal tulisan 
namanya sendiri. 

membaca buku dengan 
caranya sendiri. Ketika 
anak membaca, tunjukkan 
beberapa kata yang 
mempunyai arti.  

Usia 4 - 6 
tahun 
 

 Sebagian besar anak pada 
usia ini sudah mampu 
membaca dengan melihat 
tulisan, mengenali beberapa 
kata dengan melihat secara 
keseluruhan, mampu 
menirukan kata-kata dalam 
buku, memahami jalannya 
cerita dan mampu 
mendiskusikan suatu 
kejadian yang terjadi dalam 
cerita tersebut. Contohnya 
anak sudah bisa membaca 
gambar yang ada di dalam 
buku cerita dengan 
bahasanya sendiri. 

Biarkan anak membaca 
kata-kata sendiri, 
tawarkan bantuan hanya 
jika anak membutuhkan. 
Biarkan anak berbagi 
cerita dan bacaan dengan 
orang lain. Persingkatlah 
waktu membaca agar 
anak tidak bosan.  
 

Usia lahir – 6 
bulan 

B. Mendengar Pada usia ini bayi merasa 
gembira bila mendengarkan 
suara yang asli dan merasa 
tenang apabila 
mendengarkan suara yang 
lembut. Bayi akan menoleh 
bila mendengarkan suara 
ibunya. 

Perdengarkan bunyi-
bunyian dengan tanda 
yang dapat ditanggapi 
oleh bayi dengan penuh 
kasih sayang, 
tersenyumpah kepada 
bayi ketika kita berbicara 
kepadanya, bercakap-
cakaplah sepanjang hari 
pada setiap kegiatan yang 
dilakukan bersama. 
 

Usia 6-18 
bulan 
 

 Bayi senang mendengarkan 
suara yang menarik 
perhatiannya dari orang 
atau benda yang 
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Usia  Aspek 
Perkembangan Tahapan Perkembangan Stimulus 

dipegangnya. Anak akan 
melihat atau menunjukkan 
benda yang diketahuinya 
walaupun belum mampu 
mengucapkan kata-kata. 

Usia 18-36 
bulan 
 

 Anak lebih senang 
mendengarkan pembicaraan 
orang dewasa yang menarik 
perhatiannya, memahami 
kata-kata yang didengar, 
tetapi belum dapat 
menjabarkan apa yang anak 
lihat dan lakukan. 

Anak merasa tertarik jika 
orang dewasa berbicara 
dengan menyenangkan, 
dan akan menolak pada 
permintaan orang dewasa 
ketika diminta 
menunjukkan perilaku 
tertentu. 
 

Usia 3-4 
tahun 

 Anak mampu memahami 
bahasa yang lebih 
kompleks baik berupa 
perintah maupun 
permintaan. Anak senang 
mendengarkan cerita yang 
lebih panjang dan kompleks 
dengan alur cerita yang 
menarik dan terdiri dari 
macam-macam karakter. 

Bicaralah tentang sesuatu 
yang menarik pada apa 
yang dilihat anak dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 

Usia 4-6 
tahun 
 

 Anak mengerti kalimat 
yang lebih kompleks dan 
sebagian besar mengerti 
hampir semua susunan tata 
bahasa dalam bahasa ibu. 
Anak suka mendengarkan 
cerita yang panjang karena 
anak sudah mampu 
berkonsentrasi 15 sampai 
20 menit. Anak dapat 
mendengar secara aktif 
cerita yang lebih kompleks 
dan mendiskusikannya 
dengan orang dewasa. 

Gunakan kalimat yang 
lebih kompleks ketika 
mengajak berbicara anak, 
perkenalkan kosakata 
baru dalam percakapan 
sehari-hari, membacakan 
cerita dengan membaca 
keras agar anak 
mengetahui tentang 
bahasa tulis tersebut.  
 

Usia lahir - 
18 bulan  
 

C. Berbicara Menangis adalah cara bayi 
untuk berkomunikasi 
dengan orang lain, bayi 
belajar bereksperimen 
dengan suaranya yaitu 
dengan cara berceloteh, 

Menyanyilah bersama 
bayi khususnya 
menyanyikan lagu dengan 
menggerakkan tangan, 
bicaralah dengan anak 
mengenai apa yang 
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Usia  Aspek 
Perkembangan Tahapan Perkembangan Stimulus 

mulai berkomunikasi 
dengan celotehannya, dan 
mengobrol dengan caranya, 
beberapa bayi akan 
berbicara hanya dengan 
satu kata.  
 

dilihat dan dikerjakan. 
Jangan mengoreksi 
pengucapan atau struktur 
bahasa yang salah, tetapi 
berilah contoh yang 
benar.  

 
Usia 18-36 
bulan 

 Anak mulai belajar 
membentuk kalimat 
sederhana dengan 4 atau 3 
kata, anak menggunakan 
bahasa untuk meniru dan 
berbicara dalam permainan 
pura-pura. Dapat 
menggunakan kata-kata 
untuk menarik perhatian 
dan mengekspresikan 
perasaannya. 

Bantulah anak menghayal 
pada waktu anak bermain 
dengan mainannya, 
ajukan pertanyaan pada 
kejadian sederhana yang 
dialaminya. Tunjukkan 
foto keluarga dan ajaklah 
anak menceritakan 
tentang anggota 
keluarganya.  

 
Usia 3-4 
tahun 

 Anak sudah mulai mampu 
berpartisipasi dalam 
percakapan yang lebih 
panjang, anak belajar 
menggunakan bahasa yang 
kreatif, Anak sudah 
meyadari bahwa ada 
kekuatan bahasa dalam 
berkomunikasi dengan 
orang tua. 

Berpartisipasilah dalam 
bermain pura-pura 
dengan anak, bertanyalah 
tentang cerita yang dibaca 
bersama anak, lakukan 
koreksi terhadap struktur 
bahasa anak secara tidak 
langsung.  

 

Usia 4-6 
tahun 

 Anak dapat berpartisipasi 
dalam percakapan yang 
lebih panjang dan lebih 
terarah, anak belajar 
menggunakan bahasa yang 
kreatif untuk membuat 
kata-kata sendiri. 

Berikan pertanyaan 
tentang masa lalu, masa 
sekarang dan masa yang 
akan datang, beri 
kesempatan anak untuk 
mengatakan kejadian 
khusus yang dialaminya. 
Mintalah anak 
memberikan penjelasan 
sederhana pada kegiatan 
yang dilakukan anak. 
Diskusikan aturan-aturan 
melalui percakapan yang 
memungkinkan anak 
untuk mendengarkan dan 
berpartisipasi. 
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Usia  Aspek 
Perkembangan Tahapan Perkembangan Stimulus 

 
Usia 0-6 
bulan 

D. Menulis Bayi mulai menggunakan 
tangannya untuk 
menggenggam dan 
menjangkau benda yang 
diinginkan. 

Berikan alat tulis yang 
kecil dan tipis sehingga 
mudah dipegang, 
gunakan benda yang 
dapat dicuci karena anak 
belum mampu 
mengontrol gerakan 
tangannya ketika belajar 
membuat coretan, 
tanyakan dan komentari 
tentang apa yang dibuat 
anak. 

Usia 6-18 
bulan 

 Bayi dapat menggunakan 
tangannya untuk 
memindahkan, menarik dan 
mengangkat benda kecil, 
mampu menggunakan 
tangannya untuk 
menggenggam alat tulis dan 
membuat coretan di atas 
kertas. 
 

 

Usia 18-36 
bulan 

 Anak suka membuat 
gambar pada bidang 
gambar dan mampu 
mengontrol tangannya yang 
dibutuhkan dalam rangka 
menggunakan alat tulis. 

Berikan kesempatan 
kepada anak untuk 
mengembangkan 
koordinasi motorik 
dengan cara menyusun 
balok, melukis, 
menggulung playdough 
untuk persiapan 
menulisnya, kenalkan 
kepada anak tentang 
tulisan namanya, 
komunikasikan gambar 
yang dibuat anak, berikan 
respon pada saat anak 
membuat coretan di atas 
kertas. 
 
 

Usia 3-4 
tahun 

 Anak mulai mampu 
membuat huruf yang 
sebenarnya, mulai 

Kelilingi anak dengan 
tulisan, sehingga dengan 
melihat kata-kata yang 
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Usia  Aspek 
Perkembangan Tahapan Perkembangan Stimulus 

memperlihatkan 
ketertarikan pada apa yang 
ditulis orang dewasa. 

ada di sekelilingnya anak 
akan memahami bahwa 
ada hubungan antara 
bahasa lisan dan tulisan, 
sediakan bermacam-
macam peralatan menulis, 
mintalah anak memberi 
tulisan pada setiap 
gambar yang dibuatnya. 

Usia 4-6 
tahun 

 Anak sudah mampu 
menulis dengan 
menggunakan ejaan yang 
diketahuinya, mampu 
menulis beberapa kata yang 
dikenal, mampu membaca 
apa yang ditulisnya. 

Dorong anak untuk 
mengekspresikan ide 
dalam bentuk tulisan, 
tawarkan bantuan jika 
anak membutuhkan. 
Berikan dorongan pada 
anak untuk membaca 
tulisannya sendiri 
sehingga anak merasa 
bangga membaca 
tulisannya dihadapan 
orang dewasa, sediakan 
macam-macam alat tulis 
dan kertas agar anak 
termotivasi untuk 
bereksperimen sesering 
mungkin tunjukkan pada 
anak bagaimana kita 
menulis. 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa 

anak khususnya usia 4-6 tahun dilihat dari aspek perkembangannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Aspek perkembangan membaca 

Pada usia 4-6 tahun sebagian besar anak sudah mampu 

membaca dengan melihat tulisan, mengenali beberapa kata dengan 

melihat secara keseluruhan, mampu menirukan kata-kata dalam buku, 
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memahami jalannya cerita dan mampu mendiskusikan suatu kejadian 

yang terjadi dalam cerita tersebut. 

Agar perkembangan membaca anak dapat mencapai tahap yang 

diharapkan, maka kita harus memberikan stimulus dengan cara antara 

lain : membiarkan anak membaca kata-kata sendiri, biarkan anak 

berbagi cerita dengan bacaan dengan orang lain, persingkatlah waktu 

membaca agar anak tidak bosan, berikan bantuan hanya jika anak tidak 

bosan  

2. Aspek perkembangan mendengar 

 Pada usia  4-6 tahun perkembangan mendengar anak 

seharusnya sudah mengerti kalimat yang lebih kompleks dan sebagian 

besar mengerti hampir semua susunan tata bahasa dalam bahasa ibu. 

Anak suka mendengarkan cerita yang panjang karena anak sudah 

mampu berkonsentrasi 15 sampai 20 menit. Anak dapat mendengar 

secara aktif cerita yang lebih kompleks dan mendiskusikannya dengan 

orang dewasa.  

Untuk menstimulasi hal tersebut, kita dapat menggunakan 

kalimat yang lebih kompleks ketika mengajak berbicara anak, 

perkenalkan kosakata baru dalam percakapan sehari-hari, membacakan 

cerita dengan membaca keras agar anak mengetahui tentang bahasa 

tulis tersebut.  
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3. Aspek perkembangan berbicara 

Pada usai 4-6 tahun anak dapat berpartisipasi dalam percakapan 

yang lebih panjang dan lebih terarah, anak belajar menggunakan bahasa 

yang kreatif untuk membuat kata-kata sendiri.  

Untuk membantu perkembangan bicara anak dapat kita berikan 

pertanyaan tentang masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan 

datang, beri kesempatan anak untuk mengatakan kejadian khusus yang 

dialaminya. Mintalah anak memberikan penjelasan sederhana pada 

kegiatan yang dilakukan anak. Diskusikan aturan-aturan melalui 

percakapan yang memungkinkan anak untuk mendengarkan dan 

berpartisipasi. 

4. Aspek perkembangan menulis 

Pada usia 4-6 tahun Anak sudah mampu menulis dengan 

menggunakan ejaan yang diketahuinya, mampu menulis beberapa kata 

yang dikenal, mampu membaca apa yang ditulisnya. Dorong anak 

untuk mengekspresikan ide dalam bentuk tulisan, tawarkan bantuan jika 

anak membutuhkan.  

Untuk membantu perkembangan menulis anak dapat kita 

berikan dorongan pada anak untuk membaca tulisannya sendiri 

sehingga anak merasa bangga membaca tulisannya dihadapan orang 

dewasa, sediakan macam-macam alat tulis dan kertas agar anak 

termotivasi untuk bereksperimen sesering mungkin tunjukkan pada 

anak bagaimana kita menulis. 
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c. Tingkat Pencapaian Perkembangan Bahasa Anak 

Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan, artinya 

bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan 

semakin meningkat pada tahap berikutnya baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. 

Berdasarkan pada permendiknas no. 58 tahun 2009 tentang standar 

tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia. 

Tingkat pencapaian menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan 

anak yang diharapkan dicapai pada rentang tertentu. 

Dibawah ini adalah tabel perkembangan bahasa anak secara umum 

menurut Child Development Institute (2006), dan tingkat pencapaian 

perkembangan bahasa anak berdasarkan pengelompokan usia pada lingkup 

perkembangan bahasa yang termuat dalam PERMENDIKNAS no. 58 

tahun 2009. 
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Tabel 2 
Tabel perkembangan bahasa anak secara umum  

menurut Child Development Institute  
 

Usia Anak Perkembangan Bahasa  
6 bulan 1. mengucapkan vokal tanpa intonasi 

2. merespon jika namanya dipanggil 
3. merespon pada suara manusia dengan memutar kepala 

dan mata 
4. memberikan respon yang tepat pada suara yang 

bersahabat dan bermusuhan 
12 bulan 1. menggunakan 1 atau lebih kata yang bermakna 

2. mengerti perintah sederhana, terlbih jika kode suara atau 
fisik diberikan 

3. melatih intonasi 
4. menyadari kegunaan bicara dalam situasi sosial 

18 bulan 1. mempunyai kosakata antara 5 sampai 20 kata, 
kebanyakan kosakata berupa benda 

2. mengulang suatu kata atau suku kata berulang kali 
3. menggunakan istilah sendiri untuk mengungkapkan 

emosinya 
4. mengikuti perintah sederhana 

24 bulan 1. menamai beberapa macam barang yang biasa digunakan 
di sekitarnya 

2. menggunakan paling sedikit dua kata depan, biasanya 
berupa : di dalam, di atas, di bawah 

3. mengkombinasikan kata-kata ke dalam kalimat pendek, 
biasanya kombinasi kata benda – kata kerja  

4. kurang lebih 2/3 perkataannya masuk akal 
5. memiliki kosakata mendekati 150-300 kata, namun irama 

dan keakuratan penggunaannya sering tidak tepat 
6. volume dan kecepatan suara belum dapat dikontrol 

dengan baik 
7. dapat menggunakan kata ganti dengan benar : aku, kamu 
8. merespon pada perintah sederhana 

36 bulan 1. menggunakan kata ganti aku, kamu dengan benar 
2. menggunakan bentuk jamak dan bentuk lampau 
3. mengetahui paling sedikit 3 kata depan 
4. mengetahui bagian-bagian penting tubuh dan dapat 

menamainya jika diminta oleh orang dewasa 
5. menggunakan kalimat yang terdiri dari 3 kata 
6. mempunyai kosakata 900 sampai 1000 kata, kira-kira 

90% perkataannya masuk akal 
7. mulai banyak mempergunakan kata kerja 
8. memahami pertanyaan sederhana sehubungan dengan 

lingkungan dan kegiatannya 
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9. berinteraksi dengan pengalamannya sehingga bisa 
membuat alasan mengapa melakukannya 

10. dapat membuat jawaban atas pertanyaan yang lebih 
kompleks 

11. dapat mengatakan jenis kelamin nya, nama, usia 
12. tidak dapat diharapkan menjawab semua pertanyaan 

meksipun anak tahu apa yang diharapkan oleh orang 
orang dewasa 

4-5 tahun 1. percakapan anak cukup jelas, sehingga orang lain dapat 
memahami sebagian besar pesan yang disampaikannya 

2. semakin terampil mengucapkan dan memahami kata-kata 
3. mampu mengikuti suatu jalan cerita dan akan memahami 

serta mengingat beberapa ide dan beberapa informasi 
yang terdapat dalam buku 

4. menyenangi puisi, permainan kata-kata humor yang 
menggunakan susunan kata yang kurang masuk akal 

5. kosakata telah berkembang mencapai 1500 kata,  
6. dapat menjelaskan cerita dengan menggunakan kalimat 

kompleks 
 

 

Tabel 3 
Tabel tingkat pencapaian perkembangan bahasa anak berdasarkan 

pengelompokan usia pada lingkup perkembangan bahasa yang termuat 
dalam PERMENDIKNAS no. 58 tahun 2009 : 

Usia 0 – <12 bulan 

Usia 
Lingkup 

Perkembangan 
Bahasa 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

<3 bulan 1. Mengeluarkan 
suara untuk 
menyatakan 
keinginan atau 
sebagai reaksi 
atas rangsangan 

1. menangis 
2. berteriak 
3. bergumam 

3-<6 bulan 1. memperhatikan/mendengarkan 
ucapan orang,  

2. mengoceh  
3. tertawa kepada orang yang 

mengajak berkomunikasi 

6-<9 bulan 1. mulai menirukan ucapan,  
2. merespon permainan cilukba 
3. menunjuk benda dengan 

mengucapkan satu kata. 

9-<12 bulan 1. Mengucapkan dua kata untuk 
menyatakan keinginan 

2. menyatakan penolakan 
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3. menyebut nama benda atau 
binatang (pus untuk kucing, oti 
untuk roti) 

 
Usia 12 - <24 bulan 

Lingkup 
Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

12 - <18 bulan 18 - <24 bulan 

Menerima 
bahasa 

1. menunjuk bagian tubuh 
yang ditanyakan 

2. memahami cerita pendek 

1. Menaruh perhatian pada 
gambar-gambar dalam 
buku 

2. menggunakan kata-kata 
sederhana untuk menya 
takan keingintahuan 

Mengungkapkan 
bahasa 

1. merespon pertanyaan 
dengan jawaban “ya” atau 
“tidak” 

2. mengucapkan kalimat 
yang terdiri atas dua kata 

1. Menjawab pertanyaan 
dengan kalimat pendek 

2. menyajikan lagu 
sederhana 

 

Usia 2 - <4 tahun 

Lingkup 
Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

2 - <3 tahun 3 - <4 tahun 

Menerima 
bahasa 

1. Hafal beberapa lagu anak-
anak sederhana 

2. memahami 
cerita/dongeng sederhana 

3. memahami perintah 
sederhana (seperti : 
letakkan mainan di atas 
meja, ambil mainan dari 
dalam kotak) 

1. pura-pura membaca 
cerita bergambar dalam 
buku dengan kata-kata 
sendiri 

2. mulai memahami dua 
perintah yang diberikan 
bersamaan (contoh : 
ambil mainan di atas 
meja lalu berikan 
kepada ibu pengasuh 
atau pendidik) 

Mengungkapkan 
bahasa 

1. Menggunakan kata tanya 
dengan tepat (apa, siapa, 
bagaimana, mengapa, 
dimana) 

1. mulai menyatakan 
keinginan dengan 
mengucapkan kalimat 
sederhana (contoh : 
saya ingin main bola) 

2. mulai menceritakan 
pengalaman yang 
dialami dengan cerita 
sederhana 
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Usia 4 - <6 tahun 

Lingkup 
Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

4 - <5 tahun 5 - <6 tahun 

a. Menerima 
bahasa 

1. Menyimak perkataan 
orang lain (bahasa ibu 
atau bahasa lainnya) 

2. mengerti dua perintah 
yang diberikan 
bersamaan 

3. memahami cerita yang 
dibacakan 

4. mengenal 
perbendaharaan kata 
mengenai kata sifat 
(nakal, pelit, baik hati, 
berani, baik, jelek, dsb) 

1. Mengerti beberapa 
perintah secara 
bersamaan 

2. mengulang kalimat 
yang lebih kompleks 

3. memahami aturan 
dalam suatu permainan 

b.Mengungkapkan 
bahasa 

1. Mengulang kalimat 
sederhana 

2. menjawab pertanyaan 
sederhana 

3. mengungkapkan 
perasaan dengan kata 
sifat (baik, senang, nakal, 
pelit, baik hati, berani, 
baik, jelek, dsb) 

4. menyebutkan kata-kata 
yang dikenal 

5. mengutarakan pendapat 
pada orang lain 

6. menyatakan alasan 
terhadap sesuatu yang 
diinginkan atau 
ketidaksetujuan 

7. menceritakan kembali 
cerita/dongeng yang 
pernah didengar 

1. Menjawab pertanyaan 
yang lebih kompleks 

2. menyebutkan kelompok 
gambar yang memiliki 
bunyi yang sama 

3. berkomunikasi secara 
lisan 

4. memiliki 
perbendaharaan kata 
serta mengenal simbol-
simbol untuk persiapan 
membaca, menulis, dan 
berhitung 

5. menyusun kalimat 
sederhana dalam 
struktur lengkap (pokok 
kalimat-predikat-
keterangan) 

6. memiliki lebih banyak 
kata untuk 
mengekspresikan ide 
pada orang lain 

7. melanjutkan sebagian 
cerita/dongeng yang 
telah diperdengarkan 

c. Keaksaraan 1. mengenal simbol-simbol 
2. mengenal suara-suara 

hewan atau benda yang 

1. menyebutkan simbol-
simbol huruf yang 
dikenal 
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ada disekitarnya 
3. membuat coretan yang 

bermakna 
4. meniru huruf 

2. mengenal suara huruf 
awal dari nama benda-
benda yang ada 
disekitarnya 

3. menyebutkan kelompok 
gambar yang memiliki 
bunyi huruf awal yang 
sama  

4. memahami hubungan 
antara bunyi dan 
bentuk-bentuk 

5. membaca nama sendiri 
6. menuliskan nama 

sendiri 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa 

anak khususnya usia 5 – 6 tahun dilihat dari aspek perkembangannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Aspek perkembangan menerima bahasa, mengerti beberapa perintah 

secara bersamaan, mengulang kalimat yang lebih kompleks dalam 

judul cerita, memahami aturan yang berlaku di rumah maupun di 

sekolah 

2. Aspek mengungkap bahasa, menjawab pertanyaan yang lebih 

kompleks dalam judul cerita, menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi yang sama, berkomunikasi secara lisan,  mampu 

menjawab pertanyaan yang diajukan, memiliki perbendaharaan kata 

serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung,  mampu menyebutkan nama dan jumlah tokoh dalam cerita 

menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimat-

predikat-keterangan), memiliki lebih banyak kata untuk 
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mengekspresikan ide pada orang lain, melanjutkan sebagian 

cerita/dongeng yang telah diperdengarkan. 

3. Aspek perkembangan keaksaraan, menyebutkan simbol-simbol huruf 

yang dikenal mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang 

ada disekitarnya, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi 

huruf awal yang sama, memahami hubungan antara bunyi dan bentuk-

bentuk; membaca nama sendiri; menuliskan nama sendiri 

 

Sedangkan menurut Jamaris dalam buku Perkembangan dan 

Pengembangan Anak Usia TK, karakteristik perkembangan bahasa anak 

usia 4-6 tahun adalah : 

4. Dapat menggunakan kalimat dengan baik dan benar 

5. Menguasai dari 90% dari fonem (satuan bunyi terkecil) dan sintak 

(pengetahuan tentang susunan kata dan kalimat) dari bahasa yang 

digunakan 

6. Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut 

7. Sudah dapat mengucap lebih dari 2500 kosakata  

8. Lingkup kosakata yang diucapkan menyangkut : warna, ukuran, 

bentuk, rasa, bau, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, 

permukaan (kasar-halus) 

9. Sudah dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik 
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10. Mampu memberikan komentar terhadap apa yang dilakukan oleh 

dirinya dan orang lain 

11. Sudah dapat melakukan ekspresi diri, menulis, membaca dan berpuisi. 

Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau 

berbicara dengan orang lain, orang dewasa sangat berpengaruh dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa anak tersebut. Orang dewasa 

dapat memberikan contoh tentang cara-cara berkomunikasi dengan bahasa 

yang baik dan benar sehingga memperkaya kosakata anak. Anak yang 

banyak melakukan percakapan memiliki perbendaharaan kosakata yang 

lebih banyak. 

  

d. Fungsi Berbahasa bagi Anak 

Bentuk bahasa berbeda dalam kandungan dan fungsinya pilihan 

kata yang dipakai dalam berbicara akan berbeda dengan yang dipakai 

dalam menulis. Ekspresi wajah, bahasa tubuh dan intonasi suara dalam 

berbicara dapat mengubah arti bahasa yang disampaikan. Bahasa 

digunakan untuk mengekspresikan keunikan individu. 

Menurut Bromley (1992) dalam Tasu’ah (2011:5) ada 5 macam 

fungsi bahasa yaitu : 

a. Bahasa menjelaskan keinginan dan kebutuhan individu. Anak usia 

dini menjelaskan kata-kata yang dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan utama mereka 
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b. Bahasa dapat merubah dan mengontrol perilaku. Anak-anak belajar 

bahwa mereka dapat mempengaruhi lingkungan dan mengarahkan 

perilaku orang dewasa dengan menggunakan bahasa 

c. Bahasa membantu perkembangan kognitif. Secara simbolik bahasa 

menjelaskan hal yang nyata dan tidak nyata. Bahasa memudahkan 

kita untuk mengingat kembali suatu informasi dan 

menghubungkannya dengan informasi yang baru diperoleh. Bahasa 

juga berperan dalam membuat suatu kesimpulan tentang masa lalu, 

saat ini dan masa yang akan datang 

d. Bahasa membantu mempererat interaksi dengan orang lain. Bahasa 

berperan dalam memelihara hubungan anak dengan orang sekitar 

e. Bahasa mengekpresikan keunikan individu. Anak mengemukakan 

pendapat dan perasaan pribadi dengan cara yang berbeda dari orang 

lain 

f. Anak mengkomunikasikan kebutuhan, pikiran dan perasaannya 

melalui bahasa dengan kata-kata yang bermakna unik. Anak 

memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa dari sudut pandang 

orang lain. Perkembangan simbol bahasa pada anak sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk belajar memahami 

bahasa dari pandangan orang lain dan meningkatkan kemampuannya 

untuk memecahkan persoalan. 

Berdasarkan teori Bromley dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa 

bagi anak-anak adalah untuk menjelaskan keinginan dan membantu 
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berinteraksi dengan orang lain serta sebagai alat mengkomunikasikan 

kebutuhan, pikiran dan perasaannya agar anak mampu belajar memahami 

bahasa dari sudut pandang orang lain dan meningkatkan kemampuannya 

untuk memecahkan persoalan. 

Menurut para ahli dalam http://blog.alamfay.com/2012/06/fungsi-

bahasa-menurut-4-ahli.html menjelaskan fungsi bahasa adalah seperti 

diuraikan Halliday dalam Brown (1980:194-195) fungsi bahasa sebagai : 

a. fungsi instrumental (untuk melayani lingkungan) 

b. fungsi regulators (untuk mengontrol peristiwa) 

c. fungsi representasi (untuk membuat pernyataan, menyampaikan fakta 

dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan) 

d. fungsi interaksional (untuk memelihara kelangsungan komunikasi 

sosial) 

e. fungsi personal (untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi, 

reaksi-reaksi mendalam)  

f. fungsi heuristik (untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan 

mempelajari lingkungan)  

g. fungsi imajinatif (untuk melayani sistem imajinasi atau ide). 

Dari teori Halliday tersebut bahwa fungsi bahasa adalah untuk 

membuat pernyataan menyampaikan fakta, menjelaskan serta untuk 

mengekspresikan emosi, pribadi, reaksi-reaksi mendalam untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari lingkungan. 
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Menurut Jakobson dalam Chaedar (1987:82) fungsi bahasa 

digolongkan menjadi : 

a. Emotive speech, Ujaran berfungsi psikologis (menyatakan perasaan, 

sikap, emosi penutur). 

b. Phatic speech, berfungsi memelihara hubungan sosial dan berlaku 

pada suasana tertentu. 

c. Cognitive speech, Kalimat mengacu pada dunia yang 

sesungguhnya yang sering diberi istilah denotatif atau informatif. 

d. Rethorical speech, Ujaran berfungsi memengaruhi dan mengondisi 

pikiran dan tingkah laku para penanggap tutur. 

e. Metalingual speech, Kalimat berfungsi untuk membicarakan bahasa. 

f. Poetic speech, Kalimat yang dipakai dalam bentuk tersendiri dengan 

mengistimewakan nilai-nilai estetiknya. 

Fungsi bahasa menurut teori tersebut di atas dapat disimpulkan 

sebagai berikut : bahasa berfungsi untuk menyatakan perasaan, sikap serta 

untuk memelihara hubungan sosial yang berlaku sehingga dapat 

mempengaruhi dan mengkondisikan pikiran serta tingkah laku. 

Sedangkan menurut Whatmough dalam Rusyana (1984:141-142) 

fungsi bahasa adalah : 

a. Penggunaan bahasa secara informatif (menyatakan fakta) 

b. Penggunaan bahasa secara dinamis (menyusun pendapat) 

c. Penggunaan bahasa secara emotif (menggerakkan orang lain untuk 

bertindak) 
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d. Penggunaan bahasa secara estetis (ekspresi sastra) 

Kesimpulan dari teori Whatmough dalam Rusyana (1984:141-142) 

fungsi bahasa adalah untuk menyatakan pendapat serta untuk 

menggerakkan orang lain untuk bertindak. 

Menurut Finocchiaro dalam Chaedar (1987:83) fungsi bahasa 

adalah : 

a. Personal (untuk menyatakan emosi, kebutuhan, pikiran, hasrat, sikap, 

dan perasaan) 

b. Interpersonal (untuk mempererat hubungan sosial) 

c. Direktif (untuk mengendalikan orang lain dengan saran, nasihat, 

perhatian, permohonan, diskusi) 

d. Referensial (untuk membicarakan objek/peristiwa dalam lingkungan 

sekeliling atau di dalam kebudayaan pada umumnya) 

e. Metalinguistik (untuk membicarakan bahasa) 

f. Imajinatif (untuk mengistimewakan nilai-nilai estetiknya) 

Anak mengkomunikasikan kebutuhan, pikiran dan perasaannya 

melalui bahasa dengan kata-kata yang bermakna unik. Anak memiliki 

keterbatasan dalam memahami bahasa dari sudut pandang orang lain. 

Perkembangan simbol bahasa pada anak sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan anak untuk belajar memahami bahasa dari pandangan orang 

lain dan meningkatkan kemampuannya untuk memecahkan persoalan. 
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e. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Berbahasa Anak 

Kemampuan berbahasa anak diperoleh secara alamiah melalui 

adaptasi dengan lingkungannya. Menurut Bromley dalam Tasu’ah 

(2011:4) ada empat bentuk bahasa yaitu : menyimak, berbicara, membaca 

dan menulis. 

Kemampuan menyimak merupakan kemampuan anak untuk dapat 

menghayati lingkungan sekitarnya dan mendengar pendapat orang lain 

dengan indera pendengaran. Kemampuan membaca berarti suatu proses 

yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahasa tulis. 

Menurut Hurlock (1978:176) berbicara diartikan sebagai bentuk 

bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk 

menyampaikan maksud. Kemampuan menulis berarti mencoretkan huruf 

atau angka dengan pena dan sebagainya di atas kertas atau yang lainnya. 

Sedangkan menurut ‘Azhim (2002 : 37), Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan berbahasa anak, yaitu sebagai berikut : 

a. Jenis kelamin. Anak perempuan melebihi anak laki-laki dalam aspek 

bahasa. Anak perempuan lebih dahulu mampu berbicara daripada anak 

laki-laki dan kamus kosakatanya lebih banyak lebih banyak daripada 

anak laki-laki, lebih dahulu memahami tuturan, lebih menguasai 

jumlah satuan bunyi, dan lebih mampu membuat kalimat yang 

panjang. Dilihat dari kualitasnya, kalimat yang dibuat anak perempuan 

lebih kompleks daripada anak laki-laki. Namun, perbedaan jenis 
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kelamin ini akan berkurang secara tajam selaras dengan burgulirnya 

fase perkembangan dan bertambahnya usia, sehingga akhirnya 

perbedaan ini hilang 

b. Perbedaan status sosial. Anak yang secara sosial berasal dari kalangan 

atas dan menengah lebih cepat perkembangan bahasanya daripada 

anak yang berasal dari kalangan bawah. Anak dari kalangan menengah 

atas dapat mencapai peringkat tertinggi dalam prestasi kebahasaan. 

Secara fundamental hal ini berpulang pada motif kebahasaan yang 

mereka terima dan adanya penguatan atas respon mereka. 

Perbedaan jenis kelamin dan perbedaan status sosial anak akan 

sangat mempengaruhi perkembangan bahasa awal anak. 

Menurut Hurlock (1978 : 186) faktor yang mempengaruhi 

kemampuan bahasa anak adalah : 

a. Kesehatan, anak yang sehat lebih cepat perkembangan bahasanya 

dibanding anak yang kurang sehat 

b. Kecerdasan, anak yang memiliki kecerdasan tinggi lebih cepat 

memperlihatkan penguasaan bahasa dibandingkan anak yang tingkat 

kecerdasannya rendah 

c. Jenis kelamin, anak perempuan memiliki kosakata yang lebih banyak 

dan lebih tepat tata bahasanya dibandingkan anak laki-laki 

d. Keinginan berkomunikasi, semakin kuat keinginan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain, semakin kuat motivasi dan usaha 

yang dilakukan untuk berkomunikasi 
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e. Dorongan, semakin banyak dorongan yang diberikan dengan cara 

banyak mengajak anak berkomunikasi, semakin awal anak belajar 

berbicara dan semakin baik kualitas bicaranya 

f. Ukuran keluarga, anak tunggal atau anak dari keluarga kecil lebih 

awal perkembangan bahasanya dibandingkan anak dari keluarga 

besar, sebab dalam keluarga kecil waktu orang tua lebih banyak untuk 

mengajak berkomunikasi 

g. Urutan kelahiran, anak pertama lebih unggul dalam perkembangan 

bahasanya daripada anak-anak yang lahir kemudian 

h. Metode pelatihan anak, anak yang dilatih berbicara secara demokratis 

akan berkembang lebih leluasa dibandingkan anak yang dilatih secara 

otoriter 

i. Kelahiran kembar, anak yang lahir kembar umumnya terlambat dalam 

perkembangan bahasanya 

j. Hubungan dengan teman sebaya, semakin banyak hubungan dengan 

teman sebayanya semakin besar keinginannya untuk berkomunikasi 

agar bisa diterima sebagai anggota kelompoknya 

k. Kepribadian, anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik akan 

lebih baik pula kemampuan bahasanya. 

Peneliti melihat bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan 

berbahasa anak diantaranya adalah metode pelatihan anak, maka dengan 

itu peneliti melakukan kegiatan bercerita agar anak dapat dilatih berbicara 
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secara demokratis, anak yang cerdas dan sehat akan lebih cepat 

perkembangan bahasanya apabila diberi stimulasi sesering mungkin. 

 

B. Hakikat Metode Bercerita 

1. Pengertian Metode Bercerita 

Untuk mengembangkan bahasa awal anak salah satu metode yang 

dapat kita gunakan adalah metode bercerita. Pengertian dari  metode 

bercerita itu sendiri adalah sebagai berikut : menurut tim penulis dalam 

buku Materi Diklat KBK metode bercerita adalah cara atau teknik 

menuturkan atau menyampaikan cerita secara lisan. 

Sedangkan menurut Moeslihatoen (2004:157) pengertian metode 

bercerita adalah salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK 

dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Metode bercerita 

menurut Tasu’ah (2011:13) adalah cara penyampaian atau penyajian 

materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada 

anak didiknya. 

Menurut Koesnaini (2004) http://remenmaos.blogspot.com 

/2011/06/contoh-ptk-tk-bidang-pengembangan.html metode bercerita 

adalah kegiatan untuk memperkenalkan hal-hal baru dan menyampaikan 

pembelajaran untuk mengembangkan berbagai kompetensi dasar anak 

dengan kegiatan bercerita.  

Menurut Bimo http://kakbimo.wordpress.com/makalah-ringkas/ 

metode bercerita berarti penyampaian cerita dengan cara bertutur. Jadi 
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tegasnya lebih menonjolkan penuturan lisan materi cerita dibandingkan 

aspek teknis yang lain. 

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pengertian metode 

adalah prinsip dan praktek-praktek pengajaran bahasa, sedangkan cerita 

berarti paparan atau tuturan tentang peristiwa atau terjadinya sesuatu, 

jadi metode bercerita dapat dapat diartikan sebagai praktek-praktek 

pengajaran bahasa dengan cara memberikan paparan atau tuturan 

tentang suatu peristiwa. 

Pengertian metode bercerita menurut Gunarti, dkk (2011:5.1) 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan 

suatu pesan, informasi atau sebuah dongeng belaka yang bisa dilakukan 

secara lisan maupun tertulis. 

Dari berbagai pengertian tersebut di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa metode bercerita adalah suatu cara untuk 

menyampaikan pengajaran bahasa dengan membawakan cerita kepada 

anak secara lisan maupun tertulis, sebagai contoh cerita dengan 

membacakan buku cerita (story reading), bercerita dengan panggung 

boneka dan sebagainya. 

 

2. Jenis Metode Bercerita 

Dunia kehidupan anak penuh suka cita, maka kegiatan bercerita 

harus diusahakan dapat memberikan perasaan gembira, lucu dan 
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mengasyikkan. Beberapa ahli sepakat bahwa metode bercerita yang 

dapat dilaksanakan di Taman Kanak-kanak (TK) ada 2 :  

a. bercerita langsung atau tanpa alat peraga, yaitu bercerita dengan 

mengandalkan mimik dan intonasi suara 

b. bercerita dengan alat peraga, yaitu bercerita dengan menggunakan 

bantuan alat peraga baik peraga asli atau alami dari lingkungan 

sekitar, maupun tiruan. Juga dapat berupa alat peraga langsung 

seperti anggota tubuh anak-anak.  

Kedua metode tersebut di atas akan lebih menarik perhatian anak 

jika dilakukan dengan maksimal 

Lebih lanjut Moeslichatoen (2004:158) menyatakan bahwa 

untuk menyampaikan cerita kepada anak TK dapat mempergunakan 

teknik bercerita sebagai berikut: 

a. Membaca langsung dari buku cerita 

Teknik bercerita dengan membacakan langsung baik buku 

cerita maupun cerita bergambar. Contohnya cerita dalam story 

reading. 

b. Bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku 

Penggunaan ilustrasi gambar dalam bercerita dimaksudkan 

untuk memperjelas pesan-pesan yang dituturkan, juga untuk 

mengikat perhatian anak pada jalannya cerita. Contohnya ketika kita 

bercerita, sambil memunculkan tokoh dalam cerita baik dalam 

bentuk boneka maupun gambar. 
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c. Menceritakan dongeng 

Dongeng dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan-

pesan kebajikan kepada anak, oleh karena itu seni dongeng perlu 

dipertahankan dari kehidupan anak. Contohnya cerita dari negeri 

khayalan seperti cerita cinderela, aladin dan lain sebagainya.  

d. Bercerita dengan menggunakan papan flanel 

 Penggunaan papan flanel tergantung kreasi dari guru 

sendiri, biasanya sesuai tema dan pesan yang ingin disampaikan 

melalui bercerita dengan menggunakan gambar yang ditempelkan.  

e. Bercerita dengan menggunakan media boneka 

Pemilihan bercerita dengan menggunakan boneka biasanya 

akan tergantung pada usia dan pengalaman anak, boneka yang 

dibuat masing-masing menunjukkan perwatakan pemegang peran 

tertentu. Contohnya bercerita dengan menggunakan panggung 

boneka. 

f. Dramatisasi suatu cerita 

Guru dalam bercerita memainkan perwatakan tokoh-tokoh 

dalam suatu cerita yang disukai anak dan merupakan daya tarik yang 

universal. Contohnya bercerita langsung tanpa alat peraga. 
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g. Bercerita sambil memainkan jari-jari tangan 

Yaitu tekhnik bercerita dengan menggunakan jari-jari tangan 

secara langsung untuk menyampaikan sebuah cerita kepada anak-

anak. Contohnya bercerita menggunakan jari yang berjudul “Si 

Telun Yang Malas” 

Teknik bercerita di atas harus dikuasai dengan baik agar 

anak merasa tertarik serta mampu menerima pesan yang disampaikan 

dan mau melaksanakan pesan dari sebuah cerita tanpa merasa 

diperintah 

Menurut Koesnaini (2004) http://remenmaos.blogspot.com 

/2011/06/contoh-ptk-tk-bidang-pengembangan.html kegiatan bercerita 

pada pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dengan cara : 

a. Bercerita tanpa alat, kegiatan bercerita tanpa menggunakan alat 

hanya menggunakan suara, mimik dan pantomimik orang bercerita. 

Pada kegiatan bercerita tanpa alat ini, kemampuan guru 

secara penuh sangat menentukan dalam hal, hafal, isi, cerita, suara, 

intonasi bicara, mimik, ekspresi dan ketrampilan gerak tubuh yang 

menyenangkan bagi anak usia dini, untuk membantu imajinasi anak 

memahami memahami isi cerita. Namun demikian diharapkan 

penampilan guru tidak dibuat-buat secara berlebihan sehingga 

membuat anak tidak nyaman mendengarkannya dan tidak tertarik 

untuk memperhatikannya. Kegiatan bercerita dapat dilaksanakan di 

tempat tertutup maupun terbuka.  



40 

 
 

b. Bercerita dengan alat, kegiatan bercerita dengan menggunakan 

media alat pendukung isi cerita yang disampaikan. Tujuannya untuk 

membantu imajinasi anak memahami isi cerita. Alat atau media 

yang digunakan hendaknya aman, menarik, dapat dimainkan oleh 

guru maupun anak didik dan sesuai dengan tahap perkembangan 

anak. Alat yang digunakan dapat asli atau media dari lingkungan 

sekitarnya dan dapat pula benda tiruan atau fantasi. Kegiatan 

bercerita dengan alat ini dapat dilaksanakan di ruangan terbuka 

maupun tertutup. Bercerita dengan alat peraga langsung, adalah 

kegiatan bercerita dengan menggunakan alat peraga langsung baik 

benda maupun makhluk hidup lainnya misalnya tanaman dan 

binatang.  

Contoh: 

1) Benda seperti  tas sekolah, buku, pensil, baju. 

2) Binatang seperti  kucing, ayam, bebek, ikan. 

3) Tanaman seperti  bunga mawar, pohon singkong. 

Bercerita dengan alat peraga tidak langsung, misalnya 

bercerita menggunakan gambar atau miniatur. 

Menurut Bimo http://kakbimo.wordpress.com/makalah-

ringkas/ Jenis-jenis cerita dapat dibedakan dari berbagai sudut 

pandang. dari sudut pandang itulah kita dapat memilah-milah jenis 

ceritanya. Di bawah ini akan diuraikan sebuah bagan sederhana 

mengenai sudut pandang dan jenis-jenis ceritanya : 
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a. Berdasarkan Pelakunya seperti Fabel (cerita tentang dunia 

binatang) dan dunia tumbuhan, Dunia benda-benda mati, 

Dunia manusia, Campuran/kombinasi  

b. Berdasarkan Kejadiannya seperti Cerita sejarah (tarikh), Cerita 

fiksi (rekaan), Cerita fiksi sejarah 

c. Berdasarkan Sifat Waktu Penyajiannya seperti Cerita 

bersambung, Cerita serial, Cerita lepas, Cerita sisipan, Cerita 

ilustrasi  

d. Berdasarkan Sifat dan Jumlah Pendengarnya (a) Cerita prifat : 

Cerita pengantar tidur; Cerita lingkaran pribadi (individual 

atau kelompok sangat kecil), (b) Cerita kelas : Kelas kecil (s.d 

± 20 anak); Kelas besar (s.d ± 20 - 40 anak), (c) Cerita untuk 

forum terbuka 

e. Berdasarkan Teknik Penyampaiannya seperti Cerita langsung / 

lepas naskah (direct story), Membacakan cerita (story reading) 

f. Berdasarkan Pemanfaatan peraga seperti Bercerita dengan alat 

peraga, Bercerita tanpa alat peraga 

Semua jenis cerita berdasarkan sudut pandang di atas dapat 

dipaparkan di depan kelas dengan tujuan untuk mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak. 

Rahman (2005) dalam http://remenmaos.blogspot.com/ 

2011/06/contoh-ptk-tk-bidang-pengembangan.html menjelaskan 
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bahwa penerapan kegiatan bercerita dapat dilakukan dengan 

berbagai bentuk, seperti : 

a. Bercerita tanpa alat peraga, hanya mengandalkan kemampuan 

verbal orang yang memberikan cerita, contoh bercerita dengan 

mengandalkan suara dan mimik 

b. Bercerita dengan alat peraga, seperti boneka, gambar dan benda 

lain 

c. Bercerita dengan cara membaca buku cerita, tidak diperlukan 

kemampuan fantasi, imajinatif dan olah kata dari orang yang 

bercerita melainkan hanya olah intonansi dan suara 

d. Bercerita dengan menggunakan bahasa isyarat, sebagai contoh 

pantomim, film kartun  

e. Bercerita melalui alat pandang dengar : kaset, video, televisi 

Kegiatan bercerita baik secara langsung maupun tidak langsung 

yang disajikan dalam proses yang bersifat interaktif dan dialogis dengan 

anak dapat mengembangkan daya imajinasi dan dapat meningkatkan 

potensi anak untuk berpikir realistik. 

 

3. Manfaat Metode Bercerita 

Bagi anak usia TK mendengarkan cerita yang menarik 

merupakan kegiatan yang menyenangkan, kegiatan bercerita dapat 

memberikan manfaat yang sangat banyak terhadap anak usia TK, 
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diantaranya adalah menurut Ratnawati (2002 : 4) manfaat cerita atau 

dongeng yaitu : 

a. mengembangkan daya imajinasi dan pengalaman emosional 

b. memuaskan kebutuhan ekspresi diri melalui proses identifikasi 

c. memberikan pendidikan moral tanpa menggurui si anak 

d. memperlebar cakrawala mental si anak dan memberikan kesempatan 

untuk meresapi keindahan 

e. menumbuhkan rasa humor dalam diri si anak 

f. memberikan persiapan dan apresiasi sastra dalam kehidupan si anak 

setelah ia dewasa. 

Manfaat cerita berdasarkan teori Sinta Ratnawati tersebut 

adalah untuk mengembangkan daya imajinasi, memuaskan ekspresi 

dan memperlebar cakrawala mental anak serta untuk memberikan 

persiapan dan apresiasi sastra anak. 

Menurut Moeslihatoen (2004:168) beberapa manfaat penting 

dari metode bercerita adalah : 

a. menanamkan nilai-nilai sosial, moral dan keagamaan 

b. memberikan pengalaman belajar pada anak untuk berlatih 

mendengarkan, sebab bila anak terlatih untuk mendengarkan 

dengan baik, maka anak akan mampu melakukan pemikiran baru 

berdasarkan apa yang didengarkan 

c. kegiatan bercerita dapat memberikan informasi tentang kehidupan 

sosial anak dengan orang-orang disekitarnya. 
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d. Memungkinkan anak mengembangkan kemampuan kognitif, 

afektif, kemampuan psikomotor. 

Metode bercerita mampu menanamkan nilai-nilai sosial dan 

keagamaan serta memberikan pengalaman belajar dan memberikan 

informasi tentang kehidupan sosial anak dengan orang disekitarnya 

sehingga memungkinkan anak untuk mengembangkan semua aspek 

perkembangannya. 

Manfaat bercerita menurut. Solehuddin (2000 : 90) adalah 

sebagai berikut : 

a. menumbuhkan minat dan kegemaran membaca 

b. sebagai alat untuk mendukung proses pembelajaran berbagai ilmu 

pengetahuan dan penanaman nilai pada anak 

c. mengembangkan daya imajinasi dan kreatifitas anak. 

Bercerita kepada anak menurut para ahli pendidikan dalam 

http://kakbimo.wordpress.com/makalah-ringkas/ memiliki beberapa 

fungsi yang sangat penting, yaitu : (1) Membangun kedekatan 

emosional antara pendidik dengan anak (2) Media penyampaian 

pesan/nilai moral dan agama yang efektif (3) Pendidikan 

imajinasi/fantasi (4) Menyalurkan dan mengembangkan emosi (5) 

Membantu proses peniruan perbuatan baik tokoh dalam cerita (6) 

Memberikan dan memperkaya pengalaman batin (7) Sarana hiburan 

dan penarik perhatian (8) Menggugah minat baca (9) sarana 

membangun watak mulia. 
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Ampera dalam http:\tradisidongengblogspot.com menjelaskan 

pentingnya cerita bagi anak adalah sebagai berikut : (1) bercerita 

merupakan alat pendidikan budi pekerti yang paling mudah dicerna 

disamping keteladanan yang dilihat setiap hari; (2) bercerita 

merupakan metode dan materi yang dapat diintegrasikan dengan dasar 

ketrampilan lain yakni berbicara, membaca, menulis dan menyimak; 

S(3) bercerita memberi ruang lingkup yang bebas pada anak untuk 

mengembangkan kemampuan bersimpati dan berempati terhadap 

peristiwa yang menimpa orang lain sebagai dasar anak untuk memiliki 

kepekaan sosial; (4) bercerita memberi contoh kepada anak bagaimana 

menyikapi suatu permasalahan dengan baik, bagaimana melakukan 

pembicaraan yang baik, sekaligus melakukan pembicaraan yang baik, 

sekaligus memberikan pelajaran bagi anak bagaimana cara 

mengendalikan keinginan-keinginan yang dinilai negatif oleh orang 

lain; (5) bercerita memberi barometer sosial pada anak, nilai-nilai apa 

saja yang diterima oleh masyarakat sekitar, seperti patuh, mau 

mengalah dan bersikap jujur; (6) bercerita memberikan pendidikan 

budaya dan budi pekerti yang memiliki retensi lebih kuat daripada 

pelajaran budi pekerti yang diberikan melalui penuturan dan perintah 

langsung (7) bercerita memberikan ruang gerak pada anak, kapan 

sesuatu nilai yang berhasil ditangkap dan diaplikasikan; (8) bercerita 

memberikan efek psikologis yang positif bagi anak dan guru sebagai 

pencerita, seperti kedekatan emosional sebagai pengganti figur orang 
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tua; (9) bercerita membangkitkan rasa ingin tahu anak akan peristiwa 

atau cerita, alur, plot dan menumbuhkan kemampuan merangkai 

hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa serta memberikan peluang 

bagi anak untuk belajar menelaah kejadian-kejadian di sekitarnya; (10) 

bercerita memberikan daya tarik bersekolah bagi anak karena di dalam 

cerita ada efek rekreatif dan imajinatif yang diperlukan anak sehingga 

anak lebih memiliki kerinduan bersekolah; (11) bercerita mendorong 

anak memberikan “makna” bagi proses belajar terutama mengenai 

empati terhadap teman atau orang lain. 

Berdasarkan teori manfaat metode bercerita maka dapat 

disimpulkan bahwa bercerita yang langsung dilakukan oleh anak 

sendiri dapat mengembangkan kemampuan bercerita, mengungkapkan 

pikiran dan mengoptimalkan perkembangan bahasa. Buku cerita dapat 

dipakai sebagai pedoman untuk mendongeng. Anak akan terbiasa 

menjadikan buku sebagai sumber informasi, dengan demikian cerita 

membantu merangsang anak gemar membaca dan merupakan media 

komunikasi yang sangat menarik perhatian anak. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Anak kelompok B TK Pertiwi Sumberwulan lebih dari 50% mengalami 

kesulitan dalam perkembangan bahasanya, terutama pada aspek menerima 

bahasa, mengungkap bahasa dan keaksaraan. Kondisi tersebut diamati sebagai 

masalah yang harus diatasi, hal ini dikarenakan anak-anak TK Pertiwi 
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Sumberwulan harus siap memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam 

waktu satu tahun. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah berkembangan bahasa anak 

tersebut menurut peneliti adalah dengan cara memberikan rangsangan agar 

anak didik Kelompok B TK Pertiwi Sumberwulan dapat mengembangkan 

kemampuan bahasanya. Rangsangan yang dimaksudkan disini adalah 

menerapkan sebuah metode yang disukai anak-anak yaitu metode bercerita 

dengan panggung boneka.  

Metode ini bertujuan untuk menumbuhkan minat dan kegemaran 

membaca serta sebagai alat untuk mendukung proses pembelajaran sehingga 

memungkinkan anak mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotoriknya, karena metode bercerita dengan panggung boneka ini 

merupakan metode yang dapat diintegrasikan dengan keterampilan berbahasa 

seperti menyimak, berbicara, menulis dan membaca, sehingga dengan metode 

ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan kemampuan anak dalam 

menerima bahasa, mengungkap bahasa dan keaksaraan. 
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Bagan kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan tersebut menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa anak di 

Kelompok B TK Pertiwi Sumberwulan sebelum menggunakan metode 

bercerita dengan panggung boneka masih kurang. Maka setelah kegiatan 

belajar mengajar menggunakan metode bercerita dengan panggung boneka, 

kemampuan berbahasa anak kelompok B TK Pertiwi Sumberwulan menjadi 

lebih meningkat. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan dari kerangka berpikir di atas maka dapat diketahui 

bahwa ternyata metode bercerita dengan panggung boneka mampu menambah 

perbendaharaan kata anak serta dapat mempersiapkan apresiasi sastra yang 

tentunya tidak lepas dari ketrampilan berbahasa seperti menyimak dan 

berbicara agar anak mampu berkomunikasi dengan orang lain serta mampu 

mengungkapkan ide-idenya. 

KBM Taman Kanak-kanak TK 
Pertiwi Sumberwulan dalam 

mengembangkan bahasa 
melalui metode bercakap-
cakap dan Tanya jawab  

KBM Taman Kanak-kanak TK 
Pertiwi Sumberwulan dalam 

mengembangkan bahasa 
melalui metode bercerita 
dengan panggung boneka 

Tingkat kemampuan berbahasa 
anak kelompok B TK Pertiwi 

Sumberwulan kurang 

Tingkat kemampuan berbahasa 
anak didik kelompok B TK 
Pertiwi Sumberwulan lebih 

meningkat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian atau Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK), 

dilaksanakan dalam bentuk proses pengkajian berdaur 2 tahap, yaitu : Tahap 

Perencanaan dan Tahap Tindakan serta Observasi. 

Model PTK menurut Kemmis dan Taggart (1988) dalam Rohyati 

Wiriaatmadja (2008 : 66) terdiri dari 4 komponen antara lain : perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. Adapun tahap penelitian model Kemmis dan 

Taggart dapat dilihat pada gambar bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamatan 

Perencanaan I 

Siklus I 

Pengamatan 

Perencanaan II 

Siklus II 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan III 

Refleksi Pelaksanaan 

Siklus III 
Pelaksanaan Refleksi 
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Dalam penelitian ini dilakukan tiga siklus, setiap siklus meliputi : 

Siklus I 

1. Tahapan perencanaan atau planning meliputi pembuatan perangkat 

pembelajaran berupa Rencana Kegiatan Harian (RKH) dengan 

tema pembelajaran “keluargaku”, menyiapkan sarana dan 

prasarana penelitian berupa  panggung boneka dan perangkatnya 

serta menentukan indikator perkembangan kemampuan berbahasa 

2. Tahapan pelaksanaan tindakan atau acting meliputi bercerita dengan 

panggung boneka dengan judul “Si Kuning yang Tidak Patuh”. Si 

Kuning di sini digambarkan dengan kepala kelinci dan tokoh lain adalah 

singa, alur cerita terlampir 

3. Tahapan pengamatan atau observing  meliputi pembuatan 

instrumen penelitian dengan skala diskriptif, pengumpulan data berupa 

skala numerik untuk mendapatkan hasil evaluasi siswa, menganalisa 

data dan menyusun langkah – langkah perbaikan, hasil penilaian 

observasi pada siklus I terlampir 

4. Tahapan refleksi dilakukan melalui diskusi teman sejawat dan 

masukan dari para ahli penelitian tindakan kelas atau masukan dari para 

dosen pembimbing. 

Siklus II 

1. Tahapan perencanaan atau planning meliputi pembuatan perangkat 

pembelajaran berupa Rencana Kegiatan Harian (RKH) dengan 

tema pembelajaran “sekolahku”, menyiapkan sarana dan 
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prasarana penelitian berupa  panggung boneka dan perangkatnya 

serta menentukan indikator perkembangan kemampuan berbahasa 

2. Tahapan pelaksanaan tindakan atau acting meliputi bercerita dengan 

panggung boneka dengan judul “Akibat Tidak Sarapan Pagi”. Si Ong-

Ong di sini digambarkan dengan kepala kera, alur cerita terlampir 

3. Tahapan pengamatan atau observing  meliputi pembuatan 

instrumen penelitian dengan skala diskriptif, pengumpulan data berupa 

skala numerik untuk mendapatkan hasil evaluasi siswa, menganalisa 

data dan menyusun langkah – langkah perbaikan, hasil penilaian 

observasi pada siklus II terlampir. Pada siklus II ini peneliti 

mengevaluasi dengan bantuan guru kelas 

4. Tahapan refleksi dilakukan melalui diskusi teman sejawat dan 

masukan dari para ahli penelitian tindakan kelas atau masukan dari para 

dosen pembimbing. 

Siklus III 

1. Tahapan perencanaan atau planning meliputi pembuatan perangkat 

pembelajaran berupa Rencana Kegiatan Harian (RKH) dengan 

tema pembelajaran “sekolahku”, menyiapkan sarana dan 

prasarana penelitian berupa  panggung boneka dan perangkatnya 

serta menentukan indikator perkembangan kemampuan berbahasa 

2. Tahapan pelaksanaan tindakan atau acting meliputi bercerita dengan 

panggung boneka dengan judul “Gogo Kodok di Sekolah”. Gogo di sini 

digambarkan dengan kepala Katak, alur cerita terlampir 
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3. Tahapan pengamatan atau observing  meliputi pembuatan 

instrumen penelitian dengan skala diskriptif, pengumpulan data berupa 

skala numerik untuk mendapatkan hasil evaluasi siswa, menganalisa 

data dan menyusun langkah – langkah perbaikan, hasil penilaian 

observasi pada siklus III terlampir. Pada siklus III ini peneliti 

mengevaluasi tanpa bantuan guru kelas 

4. Tahapan refleksi dilakukan melalui diskusi teman sejawat dan 

masukan dari para ahli penelitian tindakan kelas atau masukan dari para 

dosen pembimbing. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelit ian ini  adalah siswa Kelompok B TK 

Pert iwi Sumberwulan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo tahun 

pelajaran 2012-2013, sejumlah sebanyak 20 anak. 

C. Tempat dan Waktu 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di kelas B TK Pertiwi 

Sumberwulan, dengan jadwal pelaksanaan mulai tanggal 24 September 2012 

sampai dengan 24 Nopember 2012. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian 

ini berupa catatan observasi dan skala penilaian diskriptif, adapun teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Menurut Sri Maryati dan Rusda Koto S. (2003:39) Pengertian 

observasi adalah dengan sengaja dan sistematis mengamati perilaku anak 

melalui proses secara kesengajaan untuk dapat dipertanggung jawabkan 

hasilnya secara ilmiah dan sistematis. 

2. Skala penilaian Deskripsi 

Menurut Sri Maryati dan Rusda Koto S. (2003:48) Pengertian 

skala penilaian Deskripsi adalah paduan dari pengamatan kuantitatif dan 

pengamatan kualitatif yang dijabarkan dalam bentuk skala. 

Adapun dalam penelitian ini skala Deskripsi digunakan untuk 

menilai lembar observasi dengan skala kriteria : selalu, sering, kadang-

kadang, tidak pernah. Kriteria selalu dengan bobot nilai 4, sering dengan 

bobot nilai 3, kadang-kadang dengan bobot nilai 2, tidak pernah dengan 

bobot nilai 1. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

1. Data tentang situasi pembelajaran pada saat di laksanakan 

pembelajaran dikumpulkan dengan menggunakan lembar pengamat 

observasi pada setiap siklus 

2. Dokumentasi aktivitas siswa (foto menggunakan kamera HP) diambil 

pada setiap siklus. 
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E. Validasi Data 

Dalam penelitian ini alat ukur keberhasilan adalah dari 

kemampuan anak berkomunikasi dengan lancar, baik dengan guru 

maupun temannya, mampu menyampaikan ide-idenya, mampu menerima 

atau menangkap informasi yang disampaikan orang lain. Penelitian ini 

bias dikatakan berhasil apabila anak mencapai standar keberhasilan 75% - 

80%. Instrumen penelitian yang berupa skala penilaian diskriptif dikaji 

dan dikonsultasikan antara peneliti dengan dosen pembimbing untuk 

mendapatkan keabsahan atau validasi data. 

Kisi-kisi instrumen yang digunakan untuk mencapai indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

Menerima Bahasa 

1. Mengerti beberapa perintah secara bersamaan  

2. Mengulang kalimat yang lebih kompleks  

Mengungkap Bahasa 

1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks 

2. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama 

3. Berkomunikasi secara lisan 

4. Memiliki perbendaharaan kata serta mengenal simbol-simbol untuk 

persiapan membaca, menulis, dan berhitung 

5. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap  

6. Memiliki lebih banyak kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain 

7. Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan 
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Keaksaraan  

1. Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal 

2. Mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada 

3. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk-bentuk 

4. Membaca nama sendiri 

5. Menuliskan nama sendiri 

dengan skala kriteria penilaian  : 

Selalu dengan bobot nilai 4 

Sering dengan bobot nilai 3 

Kadang-kadang dengan bobot nilai 2 

Tidak pernak dengan bobot nilai 1 

F. Analisis Data 

Dilakukan setelah semua data terkumpul, proses analisa data dimulai 

dengan menelaah data angka yang tersedia dari berbagai sumber, selanjutnya 

menyusun data angka tersebut menjadi kalimat dan kata-kata yang bermakna 

dan ilmiah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil 

Lokasi Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Sumberwulan berada satu 

komplek dengan SD Negeri Sumberwulan serta Kantor Kepala Desa 

Sumberwulan. Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Sumberwulan dibangun di 

atas tanah milik desa dengan luas 182,5m2, dengan 1 ruang kelas ukuran 

ukuran 56m2, 1 ruang WC ukuran 3m2, dapur 3m2, UKS dan kantor 4,5m2, 

dan halaman ukuran 116m2. 

Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Sumberwulan hanya mempunyai 1 

rombongan belajar yaitu usia 5 sampai 6 tahun (kelompok B) yang dikelola 

oleh 2 guru, berada di bawah naungan Yayasan Taman Kanak-kanak (TK) 

Pertiwi Sumberwulan dan dikelola oleh Kepala Desa dan istri perangkat desa 

Sumberwulan. 

Memiliki 31 anak didik pada tahun ajaran ini yang kesemuanya hanya 

menempuh pendidikan 1 tahun di Taman Kanak-kanak (TK), anak didik di 

Taman Kanak-kanak (TK) ini berasal dari keluarga yang berbeda-beda latar 

belakangnya. Namun demikian sebagian besar dari mereka berasal dari 

keluarga yang kurang menstimulasikan perkembangan anak-anaknya di 

rumah, sehingga ketika anak-anak masuk Taman Kanak-kanak (TK) sebagian 

besar anak kurang berkembang dalam segi kognitif, bahasa, fisik, motorik 

maupun sosial emosionalnya. 
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Tenaga pendidik yang mengajar di TK Pertiwi berjumlah dua 

orang, yang pertama Susanah, lahir di Wonosobo, 1 Juni 1977 pendidikan 

terakhir pada jenjang D II dan sekarang sedang menempuh pendidikan 

jenjang S1, TMT masa kerja mulai 15 Februari 1999. Pendidikan yang 

kedua Sukesti lahir di Wonosobo 24 September 1984, pendidikan terakhir 

pada jenjang S1 dan TMT masa kerja mulai 21 Juni 2003. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TK Pertiwi Sumberwulan 

adalah : gedung 1 buah, meja kursi guru 1 set, meja kursi murid 15 set, alat 

peraga luar 5 buah, alat peraga dalam 10 area, toilet 1 ruang, alat 

kebersihan 3 set, buku pedoman pelaksanaan 10 eksemplar, buku 

kurikulum 4 eksemplar, buku administrasi banyak. Kesemuanya masih 

dalam kondisi baik. 

Jenis-jenis program yang selalu dilaksanakan oleh TK Pertiwi 

Sumberwulan meliputi : penerimaan siswa baru yang dilakukan awal 

tahun masuk sekolah yang pelaksanaannya mengikuti kalender 

pendidikan, rapat wali murid RAPBS yang dilaksanakan di bulan ke dua 

awal tahun ajaran, mengikuti perlombaan tingkat kecamatan atau 

kabupaten yang pelaksanaannya menyesuaikan dari penyelenggara. 

Wisata akhir tahun dilaksanakan pada minggu terakhir di akhir 

tahun ajaran, pentas seni dan laporan pertanggung jawaban juga 

dilaksanakan pada minggu terakhir pada tiap akhir tahun ajaran, mengikuti 

pelatihan untuk guru dan juga mengikuti organisasi yang pelaksanaannya 

menyesuaikan dari penyelenggara 
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B. Hasil Penelitian Sebelum Diberikan Tindakan  

Hasil penelitian kemampuan berbahasa anak diperoleh dengan 

prosedur penelitian tindakan kelas melalui penerapan metode Bercerita dengan 

Panggung Boneka untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak didik TK 

Pertiwi Sumberwulan dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

Observasi awal dilakukan pada saat Kegiatan Belajar Mengajar. Pada 

saat kegiatan guru akan merasa lebih tenang dan senang ketika anak-anak 

melakukan aktifitas kegiatan secara runtut dan tertib mulai dari berbaris harus 

rapi, siap berdiri dengan tegak, terartur, tertib. Sampai masuk di kelas anak 

langsung duduk rapi dan tenang, mendengarkan apa yang disampaikan guru 

dan melaksanakan segala perintah guru pada saat itu. Tertib, teratur, tenang 

dan tidak berisik itulah yang diharapkan guru sehingga guru dapat dengan 

lancar menyampaikan materi pembelajaran. 

Observasi berikutnya dilakukan pada program perencanaan harian. 

Fokus observasi terhdap program perencanaan yang bertujuan untuk 

membantu perkembangan anak dalam hal kemauan berbahasa seperti yang ada 

di program kurikulum Taman Kanak-kanak (TK) 2009 pada aspek 

perkembangan bahasa dari standar Tingkat Pencapaian Perkembangan, dengan 

lingkup perkembangan dan indikatornya yaitu :  

1. Menerima bahasa dengan indikator mengerti beberapa perintah secara 

bersamaan, mengulang kalimat yang lebih kompleks, memahami aturan 

dalam suatu permainan. 
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2. Mengungkap bahasa dengan indikator menjawab pertanyaan yang lebih 

kompleks, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang 

sama, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata serta 

mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis,dan 

berhitung, menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap,memiliki 

lebih banyak kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain, 

melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan. 

3. Keaksaraan dengan indikator menyebutkan simbol-simbol huruf yang 

dikenal, mengenal suara huruf awal dari nama benda yang ada 

disekitarnya, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi huruf 

awal yang sama, memahami hubungan antara bunyi dan bentuk-bentuk, 

membaca nama sendiri, menulis nama sendiri. 

Hasil observasi berikutnya adalah hasil evaluasi indikator 

perkembangan bahasa yang dicapai oleh kelompok B dari 20 anak didik 

TK B yang memperoleh rata-rata nilai bulat penuh sebanyak 4 anak, yang 

memperoleh nilai centang sebanyak 6 anak dan yang 10 anak mendapat 

nilai bulat kosong. Atau jika dalam pernyataan persen maka keberhasilan 

ketercapaian indikator perkembangan bahasa baru 20%. Dengan tabel 

observasi dapat kita lihat perkembangan berbahasa anak adalah sebagai 

berikut :  
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Tabel 4 

Hasil Pengamatan  Kemampuan Berbahasa Anak 

Pada Kelompok B TK pertiwi Sumberwulan 

 

Aspek yang diobservasi 

Hasil 
Pengamatan 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
Persentase 

1 2 3 4   

Menerima Bahasa 
      

1. mengerti beberapa perintah secara 
bersamaan  

6 5 6 3 9 45% 

2. mengulang kalimat yang lebih 
kompleks 

7 6 5 2 7 35% 

Mengungkap Bahasa 
      

1. Menjawab pertanyaan yang lebih 
kompleks 

6 6 4 4 8 40% 

2. menyebutkan kelompok gambar 
yang memiliki bunyi yang sama 

10 9 1 0 1 5% 

3. berkomunikasi secara lisan 
2 9 5 4 9 45% 

4. memiliki perbendaharaan kata 
serta mengenal simbol-simbol 
untuk persiapan membaca, 
menulis, dan berhitung 

5 7 3 5 8 40% 

5. menyusun kalimat sederhana 
dalam struktur lengkap  

11 9 0 0 0 0% 

6. memiliki lebih banyak kata untuk 
mengekspresikan ide pada orang 
lain 

3 9 4 4 8 40% 

7. melanjutkan sebagian 
cerita/dongeng yang telah 
diperdengarkan 

4 6 5 5 10 50% 

Keaksaraan 
      

1. menyebutkan simbol-simbol huruf 
yang dikenal 

6 9 3 2 5 25% 

2. mengenal suara huruf awal dari 
nama benda-benda yang ada 
disekitarnya 

6 7 7 0 7 35% 
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3. memahami hubungan antara bunyi 
dan bentuk-bentuk 

7 10 3 0 3 15% 

4. membaca nama sendiri 
6 8 3 3 6 30% 

5. menuliskan nama sendiri 
1 9 4 6 10 50% 

Keterangan  nilai: 
1 = tidak pernah (kurang) 

2 = kadang-kadang (sedang) 

3 = sering (cukup baik) 

4 = selalu (baik) 

Berdasarkan tabel di atas, Perkembangan bahasa anak yang baru 

dicapai adalah : anak yang  mengerti beberapa perintah secara bersamaan 

ada 45 % anak yang  mampu mengulang kalimat yang lebih kompleks ada 

35%, anak yang mampu menjawab pertanyaan yang lebih kompleks ada 

40%, mampu menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang 

sama sebanyak 5%, anak yang mampu berkomunikasi secara lisan ada 

45%, anak yang memiliki perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung ada 40%, anak 

yang mampu menyusun kalimat sederhana dengan lengkap ada 0%, anak 

yang memiliki lebih banyak kata untuk mengekspresikan ide pada orang 

lain  ada 40%, anak yang mampu melanjutkan sebagian cerita/dongeng 

yang telah diperdengarkan ada 50%, anak yang mampu menyebutkan 

simbol-simbol huruf yang dikenal ada 25%, anak yang mengenal suara 

huruf awal dari nama benda-benda yang ada disekitarnya ada 35%, anak 

yang mampu menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi huruf 

awal yang sama  ada 15%, anak yang mampu memahami hubungan antara 
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bunyi dan bentuk-bentuk ada 30%, anak yang mampu membaca nama 

sendiri ada 50% serta anak yang mampu menulis nama sendiri ada 50%. 

Kondisi ini sangat memprihatinkan. Jika anak-anak dibiarkan, 

maka akan mempengaruhi perkembangan aspek lain untuk selanjutnya. 

Salah satu bentuk tindakan yang bisa diberikan oleh peneliti yaitu dengan 

menerapkan sebuah metode pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak di kelas kelompok B TK Pertiwi 

Sumberwulan. Metode yang dimaksud adalah metode bercerita dengan 

panggung boneka. Pemberian tindakan dengan menggunakan metode ini 

diharapkan mampu memecahkan masalah anak kelompok B TK Pertiwi 

Sumberwulan dalam kesulitannya untuk mengembangkan kemampuan 

berbahasa. 

Prosentase kemampuan awal berbahasa anak tersebut dapat dilihat 

pada gambar grafik di bawah ini :  

Grafik 1. 

Prosentase Kemampuan Awal Berbahasa Anak 
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C. Hasil Penelitian Setelah Diberikan Tindakan Siklus I 

1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Dalam perencanaan siklus I peneliti membuat Rencana Kegiatan 

Harian dengan tema kegiatan lingkunganku, sub tema keluargaku 

2) Guru menyiapkan panggung boneka dan perangkatnya berupa 

boneka kepala kelinci dan singa 

3) Sebelum dimulai, guru menjelaskan aturan permainan. Aturan 

permainan yang pertama pada saat kegiatan bercerita apabila ada 

yang bercerita sendiri maka cerita akan dihentikan. 

4) Tempat kegiatan di dalam kelas TK Pertiwi Sumberwulan 

5) Peneliti dan Guru mempersiapkan pertanyaan/butir soal sesuai 

tema atau kegiatan untuk merangsang anak dalam mengembangkan 

kemampuan berbahasanya. 

6) Peneliti dan guru mempersiapkan lembar observasi 

7) Selama kegiatan guru dan peneiti selalu mengobservasi 

b. Pelaksanaan 

1) Guru menyampaikan cerita dengan judul “Si Kuning Yang Tidak 

Patuh”, disini si Kuning digambarkan dengan seekor kelinci dan 

tokoh lain berupa singa 

2) Guru menambah dengan metode Tanya jawab dan menceritakan 

kembali agar perkembangan bahasa anak semakin berkembang  

3) Kelebihan dan kelemahan dalam kegiatan Siklus I   
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Pada masing-masing rencana kegiatan harian yang sudah 

dilaksanakan memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut : 

Pada RKH ini dengan judul cerita “Si Kuning Yang Tidak Patuh” 

Kelebihan : berdasarkan pengamatan guru kegiatan tersebut sudah 

dapat menarik perhatian anak-anak dan sudah sesuai dengan 

indikator. 

Kelemahan : media yang digunakan terlalu kecil sehingga anak 

yang duduk di bagian belakang kurang bisa menikmati. 

 
c. Hasil Observasi 

Peneliti dan guru selalu mengamati jalannya pelaksanaan 

tindakan dengan lembar observasi yang telah disiapkan. Langkah-

langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :  

1) Guru mengkondisikan anak dalam satu kelompok besar dan duduk 

di karpet menghadap panggung boneka 

2) Guru menjelaskan aturan permainan. Guru bercerita dengan 

panggung boneka berjudul “Si Kuning yang Tidak Patuh”. 

3) Guru menyampaikan butir-butir soal tanya jawab sesuai kegiatan 

untuk merangsang anak dalam mengembangkan bahasanya 

4) Guru selalu memotivasi siswa dengan tepuk, lagu atau dengan 

pandangan mata langsung apabila ada anak yang melanggar aturan 

permainan. 

5) Guru memberikan arahan yang memotivasi saat ditemukan anak 

yang melanggar peraturan 
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6) Guru selalu memberi pujian dan penghargaan setiap anak  yang 

telah menjawab pertanyaan dengan perkataan ‘ya bagus”, “OK…”, 

“itu pendapat yang bagus” atau bahasa isyarat   seperti acungan 

jempol, mengangguk, ekspresi senyum. Namun pada siklus I ini 

masih banyak anak yang belum mau menjawab pertanyaan yang 

diajukan setelah cerita selesai dilakukan Guru atau peneliti 

menyimpan atau menulis dari semua ide yang telah disampaikan 

anak-anak 

Pada saat peneliti dan guru menyampaikan tentang kegiatan 

yang akan dimulai anak-anak terlihat antusias dan ingin segera melihat 

media yang dibawa peneliti. Pada siklus I selain membawa panggung 

boneka peneliti membawa boneka tangan berupa kepala kelinci dan 

singa. Saat peneliti menunjukkan satu per satu sesuai dengan urutan 

kegiatan maka mereka terlihat senang dan mengikuti kegiatan dengan 

tenang. Demikian juga pada saat tanya jawab. Ketika salah satu anak 

menyampaikan jawabannya dan mendapat pujian dari guru maka anak 

yang lainnya berusaha menjawab apa yang ditanyakan guru, saat 

menemukan pendapatnya dan dia mendapatkan pujian maka dia akan 

berusaha mencari pendapat lain lagi dan begitu seterusnya tanpa guru 

menyalahkan atau dari ide yang telah disampaikan sehingga anak-anak 

bersahut-sahutan menyampaikan jawabannya. 
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d. Refleksi 

Pada siklus I ini peneliti memberikan aturan penilaian dengan 

skala prioritas dari berbagai aspek pengembangan bahasa sebagai 

berikut : 

 
Tabel 5 

Tabel Daftar Pertanyaan dan Skala Prioritas Penilaian  

No Aspek Yang 
Diobservasi Pertanyaan Jawaban Skors 

A. Menerima Bahasa    
1.  Bagaimanakah jalan 

kelinci, coba tirukan ! 
Meloncat, melompat, 
melompat kedepan, 
melompat ke belakang, 
melompat ke samping 
kanan, melompat ke 
samping kiri  

Menyebut dan 
melaksanakan 
5-6  :4 
3-4  : 3 
2 : 2 
1 : 1 

2.  Apa judul ceritanya ? Si Kuning yang tidak 
patuh, Kelinci yang 
tidak patuh 

Menyebut si 
Kuning yang 
tidak patuh : 4 
Kelinci yang 
tidak patuh : 3 
Si kuning : 2 
Tidak patuh : 1 

B. Mengungkap 
Bahasa 

   

1.  Apa yang dilakukan si 
kuning setelah bangun 
pagi ? 

mandi, sarapan pagi, 
pergi dari rumah, 
berjalan-jalan, makan 
wortel, pergi tanpa 
pamit 

Menyebut 5-6 
kata : 4 
3-4 kata : 3 
2 kata : 2 
1 kata : 1 

2.  Sebutkan gambar yang 
memiliki suku kata 
awal yang sama 

kucing-kuning, makan-
mandi, kelinci-kera, 
singa-siang 

Menyebutkan 4 
gambar : 4 
3 gambar : 3 
2 gambar : 2 
1 gambar : 1 

3.  Apa yang biasa 
dilakukan anak selama 
1 hari ? 

mandi, makan, minum, 
tidur, sekolah, nonton 
TV, bermain 

Menyebutkan 5-
6 : 4 
3-4 : 3 
2 : 2 
1 : 1 

4.  Ada berapa tokoh yang 
ada dalam cerita si 

tiga : si kuning, ibu, 
singa 

Menyebut 3 
tokoh : 4 
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No Aspek Yang 
Diobservasi Pertanyaan Jawaban Skors 

kuning ? coba sebutkan 
siapa saja? 

2 tokoh : 3 
1 tokoh : 2 
Tidak menyebut 
: 1 

5.  Apa lanjutan dari cerita 
ini ? 

si kuning pergi dari 
rumah dengan …… 
(diam-diam) 
si kuning melihat wortel 
segar di ……(pinggir 
jalan) 
Ibu bertanya pada 
….(teman-teman si 
kuning) 
Ibu si kuning merasa 
…..(sedih dan bingung) 

4 kalimat : 4 
3 kalimat : 3 
2 kalimat : 2 
1 kalimat : 1 

C. Keaksaraan    
1.  Sebutkan dan ucapkan 

huruf yang ada pada 
kata : kuning, kelinci, 
wortel 

k-u-n-i-n-g, k-e-l-i-n-c-i, 
w-o-r-t-e-l 

Menyebut 
8-10 huruf : 4 
5-7 huruf : 3 
3-4 huruf : 2 
1-2 huruf : 1 

2.  Coba tirukan suara 
binatang yang ada di 
rumah 

suara kucing : meong-
meong 
Suara kambing : mbek-
mbek 
Suara ayam jago : 
kukuruyuk 
Suara kerbau : uweekk-
uweekk 
Suara bebek : wek wek 
wek 
Suara ayam betina : 
petok petok 

Menirukan :  
4-6 suara :  4 
2-3 :  3 
2 :  2 
1 :  1 

3.  mampu menulis dan 
membaca nama sendiri 

lancar tanpa bantuan 
guru :  4 
Lancar dengan bantuan 
guru :  3 
Kurang lancar :  2 
Belum bisa sama sekali  :  
1 

lancar tanpa 
bantuan guru :  
4 
Lancar dengan 
bantuan guru :  
3 
Kurang lancar :  
2 
Belum bisa 
sama sekali :  1 
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Deskripsi data hasil penerapan metode bercerita dengan 

panggung boneka untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siklus I 

dapat dilihat pada tabel 6 : 

Tabel 6. 

Data Hasil Pengamatan Kegiatan Bercerita Dengan Judul 

“ Si Kuning yang Tidak Patuh” 

  

Aspek yang diobservasi 

Hasil 
Pengamatan 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
Persentase 

1 2 3 4 

Menerima Bahasa 
      

1. mengerti beberapa perintah secara 
bersamaan “melompat kedepan, 
kebelakang seperti kelinci sambil 
bernyanyi” 

6 5 5 4 9 45% 

2. mengulang kalimat yang lebih 
kompleks “Mengulang kalimat 
dalam judul cerita” 

7 6 5 2 7 35% 

Mengungkap Bahasa 
      

1. Menjawab pertanyaan yang lebih 
kompleks “apa yang dilakukan 
Kuning setelah bangun pagi?” 

6 6 4 4 8 40% 

2. menyebutkan kelompok gambar 
yang memiliki bunyi suku kata 
awal yang sama “Kuning Kelinci 
Kecil 

5 7 3 5 8 40% 

3. berkomunikasi secara lisan 
“menjawab pertanyaan tentang 
kebiasaan di rumah” 

2 8 5 5 10 50% 

4. memiliki perbendaharaan kata serta 
mengenal simbol-simbol untuk 
persiapan membaca, menulis, dan 
berhitung “anak menyebutkan 
jumlah dan nama tokoh yang ada 
dalam cerita” 

5 5 5 5 10 50% 

5. menyusun kalimat sederhana dalam 
struktur lengkap  “contoh kalimat : 

7 4 6 3 9 45% 
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Kuning tersesat di hutan” 

6. memiliki lebih banyak kata untuk 
mengekspresikan ide pada orang 
lain “mampu menanggapi jalan 
cerita” 

3 9 4 4 8 40% 

7. melanjutkan sebagian 
cerita/dongeng si Kuning yang 
tidak patuh  

4 6 5 5 10 50% 

Keaksaraan 
      

1. menyebutkan simbol-simbol huruf 
yang dikenal dalam kata “kelinci” 

3 9 6 2 8 40% 

2. mengenal suara huruf awal dari 
nama : Kuning, Kelinci, Singa, 
Siang 

6 5 7 2 9 45% 

3. memahami hubungan antara bunyi 
dan bentuk-bentuk “menirukan 
suara kelinci, singa dan binatang 
yang ada di rumah”  

 

7 8 3 2 5 25% 

4. membaca nama sendiri  
6 6 5 3 8 40% 

5. menuliskan nama sendiri 
1 9 4 6 10 50% 

 
Berdasarkan tabel 6 di atas ada 3 indikator yang diamati dalam 

perkembangan bahasa dan dibagi lagi menjadi 16 Sub indikator yang 

diamati dengan rata-rata hasil sebagai berikut : 

 Proses pembelajaran pada siklus I dengan kegiatan bercerita 

berjudul “Si Kuning yang Tidak Patuh” Melalui penerapan metode 

bercerita dengan panggung beneka, anak yang  mengerti beberapa perintah 

secara bersamaan ada 45 % anak yang  mampu mengulang kalimat yang 

lebih kompleks ada 35%, anak yang mampu menjawab pertanyaanyang 

lebih kompleks ada 40%, mampu menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi yang sama sebanyak 40%, anak yang mampu 



70 

 
 

berkomunikasi secara lisan ada 50%, anak yang memiliki perbendaharaan 

kata serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan 

berhitung ada 45%, anak yang mampu menyusun kalimat sederhana 

dengan lengkap ada 40%, anak yang memiliki lebih banyak kata untuk 

mengekspresikan ide pada orang lain  ada 40%, anak yang mampu 

melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan ada 50%, 

anak yang mampu menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal ada 

40%, anak yang mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang 

ada disekitarnya ada 45%, anak yang mampu memahami hubungan antara 

bunyi dan bentuk-bentuk ada 25%, anak yang mampu membaca nama 

sendiri ada 40% serta anak yang mampu menulis nama sendiri ada 50%. 

Prosentase kemampuan berbahasa anak tersebut dapat dilihat pada 

gambar grafik di bawah ini :  
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Grafik 2. 

Prosentase Kemampuan Berbahasa Anak Siklus I 

 

 

2. Kemampuan Guru Dalam Mengelola KBM  

Hasil pengamatan terhadap guru pada siklus I dengan tema 

pembelajaran Lingkunganku sub tema Keluargaku melalui metode 

bercerita dengan panggung boneka dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 7 

Tabel Penilaian Hasil Kerja Guru 

No Aspek Yang Diamati Kategori 
1 Membuat perencanaan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan penggunaan metode 
bercerita dengan panggung boneka  

Baik 

2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
langkah-langkah yang ditentukan  

Baik  

3 Memperhatikan dan melaksanakan prinsip-
prinsip bercerita dalam proses kegiatan  

Cukup baik  

4 Melakukan evaluasi pembelajaran  Baik  
Keterangan kategori : 
Sangat baik  : 4 – 5  
Baik  : 3 – 3,9 
Cukup baik  : 2 – 2,9 
Kurang  : 1 – 1,9  
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Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I dapat dilihat 

perbandingan kondisi awal dan setelah dilaksanakan tindakan siklus I 

seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 8 

Perbandingan kondisi awal dan setelah dilaksanakan  

tindakan siklus I 

Aspek yang diobservasi 

Kondisi Awal Siklus I 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
Persentase 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
Persentase 

Menerima Bahasa 
    

1. mengerti beberapa 
perintah secara 
bersamaan  

9 45% 9 45% 

2. mengulang kalimat 
yang lebih kompleks 
“Mengulang kalimat 
dalam judul cerita” 

7 35% 7 35% 

Mengungkap Bahasa 
    

1. Menjawab pertanyaan 
yang lebih kompleks  

8 40% 8 40% 

2. menyebutkan 
kelompok gambar yang 
memiliki bunyi suku 
kata awal yang sama 

1 5% 8 40% 

3. berkomunikasi secara 
lisan 

9 45% 10 50% 

4. memiliki 
perbendaharaan kata 
serta mengenal simbol-
simbol untuk persiapan 
membaca, menulis, dan 
berhitung 

8 40% 10 50% 

5. menyusun kalimat 
sederhana dalam 
struktur lengkap 

0 0% 9 45% 
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6. memiliki lebih banyak 
kata untuk 
mengekspresikan ide 
pada orang lain 

8 40% 8 40% 

7. melanjutkan sebagian 
cerita/dongeng  

10 50% 10 50% 

Keaksaraan 
    

1. menyebutkan simbol-
simbol huruf yang 
dikenal  

5 25% 8 40% 

2. mengenal suara huruf 
awal  

7 35% 9 45% 

3. memahami hubungan 
antara bunyi dan 
bentuk-bentuk  

3 15% 5 25% 

4. membaca nama sendiri  
6 30% 8 40% 

5. menuliskan nama 
sendiri 

10 50% 10 50% 

 
Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat perbandingan antara sebelum 

dilaksanakan tindakan dengan sesudah dilaksanakan tindakan siklus I 

adalah sebagai berikut : terdapat kenaikan sebesar 5% pada indikator 

berkomunikasi secara lisan, 10% pada indikator memiliki perbedaharaan 

kata serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan 

berhitung, kenaikan 15% pada indikator menyusun kalimat sederhana 

dalam struktur lengkap.  

Walaupun sudah menunjukkan perubahan yang meningkat pada 

siklus I, namun perubahan masih memuaskan dan dibutuhkan tindakan 

lagi pada siklus II supaya mencapai indikator keberhasilan. 

Prosentase perbandingan kemampuan berbahasa anak kondisi awal 

dan siklus I tersebut dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini :  
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Grafik 3. 

Prosentase Kemampuan Berbahasa Anak pada kondisi awal dan siklus I 

 

 

Keterangan  

� : Kondisi awal  

� : Siklus I 

 

D. Hasil Penelitian Siklus II 

1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Dalam perencanaan siklus II peneliti membuat Rencana Kegiatan 

Harian dengan tema kegiatan lingkunganku, sub tema sekolahku 

2) Guru menyiapkan panggung boneka dan perangkatnya berupa 

boneka kepala kera 

3) Sebelum dimulai, guru menjelaskan aturan permainan. Aturan 

permainan yang pertama pada saat kegiatan bercerita apabila ada 

yang bercerita sendiri maka cerita akan dihentikan. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Menerima Bahasa Mengungkap Bahasa Keaksaraan



75 

 
 

4) Tempat kegiatan di dalam kelas TK Pertiwi Sumberwulan 

5) Peneliti dan Guru mempersiapkan pertanyaan/butir soal sesuai 

tema atau kegiatan untuk merangsang anak dalam mengembangkan 

kemampuan berbahasanya. 

6) Peneliti dan guru mempersiapkan lembar observasi 

7) Selama kegiatan guru dan peneiti selalu mengobservasi 

b. Pelaksanaan 

1) Peneliti selalu berkolaborasi dengan Guru kelas B dalam kegiatan 

2) Guru menyampaikan cerita dengan judul “Gogo Kodok di 

Sekolah” 

3) Guru menambah dengan metode tanya jawab dan menceritakan 

kembali agar perkembangan bahasa anak semakin berkembang  

4) Kelebihan dan kelemahan dalam kegiatan bercerita dengan 

panggung boneka berjudul “Gogo Kodok di Sekolah” adalah 

sebagai berikut :  

a. Kelebihan : berdasarkan pengamatan guru kegiatan tersebut 

sudah dapat menarik perhatian anak-anak dan sudah sesuai 

dengan indikator. 

b. Kelemahan : suara kurang menggambarkan karakter tokoh 

pada cerita sehingga anak-anak kurang antusias. 
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c. Hasil Observasi 

Peneliti dan guru selalu mengamati jalannya pelaksanaan 

tindakan dengan lembar observasi yang telah disiapkan. Langkah-

langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1) Guru mengkondisikan anak dalam satu kelompok besar dan duduk 

di karpet menghadap panggung boneka 

2) Guru menjelaskan aturan permainan. Guru bercerita dengan 

panggung boneka berjudul “Gogo Kodok di Sekolah”. 

3) Guru menyampaikan butir-butir soal tanya jawab sesuai kegiatan 

untuk merangsang anak dalam mengembangkan bahasanya 

4) Guru selalu memotivasi siswa dengan tepuk, lagu atau dengan 

pandangan mata langsung apabila ada anak yang melanggar aturan 

permainan. 

5) Guru memberikan arahan yang memotivasi saat ditemukan anak 

yang melanggar peraturan 

6) Guru selalu memberi pujian dan penghargaan setiap anak  yang 

telah menjawab pertanyaan dengan perkataan ‘ya bagus”, “OK…”, 

“itu pendapat yang bagus” atau bahasa isyarat  seperti acungan 

jempol, mengangguk, ekspresi senyum. Namun pada siklus II ini 

masih banyak anak yang belum mau menjawab pertanyaan yang 

diajukan setelah cerita selesai dilakukan 

7) Guru atau peneliti menyimpan atau menulis dari semua ide yang 

telah disampaikan anak-anak 
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Pada saat peneliti dan guru menyampaikan tentang kegiatan 

yang akan dimulai anak-anak terlihat antusias dan ingin segera melihat 

media yang dibawa peneliti. Pada siklus II selain membawa panggung 

boneka peneliti membawa boneka tangan berupa kepala kodok dan 

jerapah. Saat peneliti menunjukkan satu per satu sesuai dengan urutan 

kegiatan maka mereka terlihat senang dan mengikuti kegiatan dengan 

tenang. Demikian juga pada saat tanya jawab. Ketika salah satu anak 

menyampaikan jawabannya dan mendapat pujian dari guru maka anak 

yang lainnya berusaha menjawab apa yang ditanyakan guru, saat 

menemukan pendapatnya dan dia mendapatkan pujian maka dia akan 

berusaha mencari pendapat lain lagi dan begitu seterusnya tanpa guru 

menyalahkan atau dari ide yang telah disampaikan sehingga anak-anak 

bersahut-sahutan menyampaikan jawabannya. 

 

 

d. Refleksi 

Pada siklus II ini peneliti memberikan aturan penilaian dengan 

skala prioritas dari berbagai aspek pengembangan bahasa sebagai 

berikut : 
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Tabel 9 

Tabel Daftar Pertanyaan dan Prioritas Penilaian Siklus II 

No Aspek Yang 
Diobservasi Pertanyaan Jawaban Skors 

A. Menerima Bahasa    
1.  Bagaimanakah gerakan 

Kodok =, coba tirukan 
! 

Melompat, meloncat, 
berenang,  

Menyebut dan 
melaksanakan 
3  :4 
2 : 3 
1 : 2 
Tidak sama 
sekali : 1 

2.  Apa judul ceritanya ? Gogo Kodok di Sekolah Menyebut  
Gogo Kodok di 
Sekolah: 4 
Gogo di 
Sekolah: 3 
Kodok di 
Sekolah: 2 
Gogo Kodok : 1 
 

B. Mengungkap 
Bahasa 

   

1.  Apa yang dilakukan si 
Gogo di Sekolah ? 

Belajar, bermain dengan 
cici, makan bekal, 
berkelahi dengan Kumal 

5-6 kata : 4 
3-4 kata : 3 
2 kata : 2 
1 kata : 1 

2.  Sebutkan gambar yang 
memiliki suku kata 
awal yang sama 

katak-kadal, kuda-kura, 
kelinci-kera, singa-siang 

Menyebutkan 4 
gambar : 4 
3 gambar : 3 
2 gambar : 2 
1 gambar : 1 

3.  Apa yang biasa 
dilakukan anak selama 
1 hari ? 

mandi, makan, minum, 
tidur, sekolah, nonton 
TV, bermain 

Menyebutkan 5-
6 : 4 
3-4 : 3 
2 : 2 
1 : 1 

4.  Ada berapa tokoh yang 
ada dalam cerita “Gogo 
Kodok di Sekolah “ 
sebutkan siapa saja? 

tiga : Gogo, guru, teman 
Gogo 

Menyebut 3 
tokoh : 4 
2 tokoh : 3 
1 tokoh : 2 
Tidak menyebut 
: 1 
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No Aspek Yang 
Diobservasi Pertanyaan Jawaban Skors 

5.  Apa yang terjadi pada 
si Gogo?  

Gogo jatuh ke dalam 
kolam 

4 kalimat : 4 
3 kalimat : 3 
2 kalimat : 2 
1 kalimat : 1 

C. Keaksaraan    
1.  Sebutkan dan ucapkan 

huruf yang ada pada 
kata : sekolah, sarapan, 
sakit  

s-e-k-o-l-a-h, s-a-r-a-p-
a-n, s-a-k-i-t 

Menyebut 
8-10 huruf : 4 
5-7 huruf : 3 
3-4 huruf : 2 
1-2 huruf : 1 

2.  Coba tirukan suara 
binatang yang ada di 
rumah 

Suara kodok : kruwok-
kruwok 
Suara kambing : mbek-
mbek 
Suara ayam jago : 
kukuruyuk 
Suara kerbau : uweekk-
uweekk 
Suara bebek : wek wek 
wek 
Suara ayam betina : 
petok petok 

Menirukan :  
4-6 suara :  4 
2-3 :  3 
2 :  2 
1 :  1 

3.  mampu menulis dan 
membaca nama sendiri 

lancar tanpa bantuan 
guru :  4 
Lancar dengan bantuan 
guru :  3 
Kurang lancar :  2 
Belum bisa sama sekali  :  
1 

lancar tanpa 
bantuan guru :  
4 
Lancar dengan 
bantuan guru :  
3 
Kurang lancar :  
2 
Belum bisa 
sama sekali :  1 

 

Deskripsi data hasil penerapan metode bercerita dengan 

panggung boneka untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siklus II 

dapat dilihat pada tabel 4 : 
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Tabel 10 
Data Hasil Pengamatan Kegiatan Bercerita Dengan Judul 

“Gogo Kodok di Sekolah” 
  

Aspek yang diobservasi 

Hasil 
Pengamatan 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
Prosentase 

1 2 3 4 

Menerima Bahasa 
      

1. mengerti beberapa perintah secara 
bersamaan “Melompat, meloncat, 
berenang” 

4 5 8 3 11 55% 

2. mengulang kalimat yang lebih 
kompleks “Mengulang kalimat 
dalam judul cerita” 

4 6 5 5 10 50% 

Mengungkap Bahasa 
      

1. Menjawab pertanyaan yang lebih 
kompleks “apa yang dilakukan 
Gogo di sekolah” 

3 5 7 5 12 60% 

2. menyebutkan kelompok gambar 
yang memiliki bunyi suku kata 
awal yang sama katak-kadal, 
kuda-kura, kelinci-kera, singa-
siang 

6 5 5 4 9 45% 

3. berkomunikasi secara lisan 
“menjawab pertanyaan tentang 
kebiasaan di rumah” 

1 8 6 5 11 55% 

4. memiliki perbendaharaan kata 
serta mengenal simbol-simbol 
untuk persiapan membaca, 
menulis, dan berhitung “anak 
menyebutkan jumlah dan nama 
tokoh yang ada dalam cerita” 

5 5 4 6 10 50% 

5. menyusun kalimat sederhana 
dalam struktur lengkap  “contoh 
kalimat : Gogo berangkat pagi” 

5 6 5 4 9 45% 

6. memiliki lebih banyak kata untuk 
mengekspresikan ide pada orang 
lain “mampu menanggapi jalan 
cerita” 

3 7 6 4 10 50% 

7. melanjutkan sebagian 
cerita/dongeng Gogo Kodok di 
Sekolah   

4 4 7 5 12 60% 
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Keaksaraan 
      

1. menyebutkan simbol-simbol huruf 
yang dikenal dalam kata “Kodok” 

3 9 4 4 8 40% 

2. mengenal suara huruf awal dari 
nama : katak-kadal, kuda-kura, 
kelinci-kera, singa-siang 

4 6 7 3 10 50% 

3. memahami hubungan antara bunyi 
dan bentuk-bentuk “menirukan 
suara kodok dan binatang yang ada 
di rumah”  

5 4 6 5 11 55% 

4. membaca nama sendiri  
5 6 5 4 9 45% 

5. menuliskan  nama sendiri 
1 9 4 6 10 50% 

 
Berdasarkan tabel 2 di atas ada 3 indikator yang diamati dalam 

perkembangan bahasa dan dibagi lagi menjadi 16 Sub indikator yang 

diamati dengan rata-rata hasil sebagai berikut : 

 Proses pembelajaran pada siklus II dengan kegiatan bercerita 

dengan judul “Gogo Kodok di Sekolah” Melalui penerapan metode 

bercerita dengan panggung beneka, anak yang  mengerti beberapa perintah 

secara bersamaan ada 55 % anak yang  mampu mengulang kalimat yang 

lebih kompleks ada 60%, anak yang mampu memahami aturan dalam 

suatu permainan ada 45%, anak yang mampu menjawab pertanyaanyang 

lebih kompleks ada 60%, mampu menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi yang sama sebanyak 45%, anak yang mampu 

berkomunikasi secara lisan ada 55%, anak yang memiliki perbendaharaan 

kata serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan 

berhitung ada 50%, anak yang mampu menyusun kalimat sederhana 

dengan lengkap ada 45%, anak yang memiliki lebih banyak kata untuk 
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mengekspresikan ide pada orang lain  ada 40%, anak yang mampu 

melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan ada 60%, 

anak yang mampu menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal ada 

40%, anak yang mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang 

ada disekitarnya ada 50%, anak yang mampu memahami hubungan antara 

bunyi dan bentuk-bentuk ada 55%, anak yang mampu membaca nama 

sendiri ada 45% serta anak yang mampu menulis nama sendiri ada 50%. 

 

Grafik 4. 

Prosentase Kemampuan Berbahasa Anak Siklus II 

 

 

 

2. Kemampuan Guru Dalam Mengelola KBM  

Hasil pengamatan terhadap guru pada siklus II dengan tema 

pembelajaran Lingkunganku sub tema Sekolahku melalui metode bercerita 

dengan panggung boneka dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 11 

Tabel Penilaian Hasil Kerja Guru 

No Aspek Yang Diamati Kategori 
1 Membuat perencanaan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan penggunaan metode 
bercerita dengan panggung boneka  

Baik 

2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
langkah-langkah yang ditentukan  

Baik  

3 Memperhatikan dan melaksanakan prinsip-
prinsip bercerita dalam proses kegiatan  

Baik    

4 Melakukan evaluasi pembelajaran  Baik  
Keterangan kategori : 
Sangat baik  : 4 – 5  
Baik  : 3 – 3,9 
Cukup baik  : 2 – 2,9 
Kurang  : 1 – 1,9  

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II dapat dilihat 

perbandingan siklus I dan setelah dilaksanakan tindakan siklus II seperti 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 12 
Perbandingan siklus I dan setelah dilaksanakan tindakan siklus II 

 

Aspek yang diobservasi 

Siklus I Siklus II 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
Persentase 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
Persentase 

Menerima Bahasa 
    

1. mengerti beberapa 
perintah secara 
bersamaan  

9 45% 11 55% 

2. mengulang kalimat 
yang lebih kompleks 
“Mengulang kalimat 
dalam judul cerita” 

7 35% 10 50% 

Mengungkap Bahasa 
    

3. Menjawab pertanyaan 
yang lebih kompleks  

8 40% 12 60% 



84 

 
 

4. menyebutkan 
kelompok gambar yang 
memiliki bunyi suku 
kata awal yang sama 

8 40% 9 45% 

5. berkomunikasi secara 
lisan 

10 50% 11 55% 

6. memiliki 
perbendaharaan kata 
serta mengenal simbol-
simbol untuk persiapan 
membaca, menulis, dan 
berhitung 

10 50% 10 50% 

7. menyusun kalimat 
sederhana dalam 
struktur lengkap 

9 45% 9 45% 

8. memiliki lebih banyak 
kata untuk 
mengekspresikan ide 
pada orang lain 

8 40% 10 50% 

9. melanjutkan sebagian 
cerita/dongeng  

 

10 50% 12 60% 

Keaksaraan 
    

1. menyebutkan simbol-
simbol huruf yang 
dikenal  

8 40% 8 40% 

2. mengenal suara huruf 
awal  

9 45% 10 50% 

3. memahami hubungan 
antara bunyi dan 
bentuk-bentuk  

5 25% 11 55% 

4. membaca nama sendiri  
8 40% 9 45% 

5. menuliskan nama 
sendiri 

10 50% 10 50% 

 

Berdasarkan tabel tersebut terjadi peningkatan pada indikator : 

mengerti beberapa perintah sekaligus sebanyak 10%, mengulang kalimat 

yang lebih kompleks sebanyak 15%, menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi suku kata awal yang sama sebanyak 10%, menyusun 
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kalimat sederhana dalam struktur lengkap sebanyak 30%, melanjutkan 

sebagian cerita sebanyak 10%, mengenal suara huruf awal sebanyak 10%, 

memahami hubungan antara bunyi dan bentuk sebanyak 40%, membaca 

nama sendiri sebanyak 15%. 

Walaupun sudah menunjukkan perubahan yang meningkat pada 

siklus II, namun masih dibutuhkan tindakan lagi pada siklus III supaya 

mencapai indikator keberhasilan. 

Prosentase perbandingan kemampuan berbahasa anak kondisi awal, 

siklus I, siklus II tersebut dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini :  

 
Grafik 5. 

Prosentase Perbandingan Kemampuan Berbahasa Anak kondisi awal,  

siklus I dan Siklus II 

 

 

Keterangan  
� : Kondisi awal  
� : Siklus I 
� : Siklus II 
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(1) Hasil Penelitian Siklus III 

1) Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

a. Perencanaan 

1) Dalam perencanaan siklus III peneliti membuat Rencana Kegiatan 

Harian dengan tema kegiatan lingkunganku, sub tema sekolahku 

2) Guru menyiapkan panggung boneka dan perangkatnya berupa 

boneka kepala kera 

3) Sebelum dimulai, guru menjelaskan aturan permainan. Aturan 

permainan yang pertama pada saat kegiatan bercerita apabila ada 

yang bercerita sendiri maka cerita akan dihentikan. 

4) Tempat kegiatan di dalam kelas TK Pertiwi Sumberwulan 

5) Peneliti dan Guru mempersiapkan pertanyaan/butir soal sesuai 

tema atau kegiatan untuk merangsang anak dalam mengembangkan 

kemampuan berbahasanya. 

6) Peneliti dan guru mempersiapkan lembar observasi 

7) Selama kegiatan guru dan peneiti selalu mengobservasi 

b. Pelaksanaan 

1) Peneliti selalu berkolaborasi dengan Guru kelas B dalam kegiatan 

2) Guru menyampaikan cerita dengan judul “Akibat Tidak Sarapan 

Pagi”. Alur cerita terlampir. 

3) Guru menambah dengan metode tanya jawab dan menceritakan 

kembali agar perkembangan bahasa anak semakin berkembang  
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4) Pada siklus III ini, kelebihan dan kelemahan dalam kegiatan 

bercerita dengan panggung boneka berjudul “Akibat Tidak Sarapan 

Pagi” sudah tidak begitu nampak, karena pada siklus III ini peneliti 

mampu menguasai karakter suara pada tokoh cerita dan media 

panggung boneka sudah menarik perhatian anak. 

c. Hasil Observasi 

Peneliti dan guru selalu mengamati jalannya pelaksanaan 

tindakan dengan lembar observasi yang telah disiapkan. Langkah-

langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1) Guru mengkondisikan anak dalam satu kelompok besar dan duduk 

di karpet menghadap panggung boneka 

2) Guru menjelaskan aturan permainan. Guru bercerita dengan 

panggung boneka berjudul “Akibat Tidak Sarapan Pagi”. 

3) Guru menyampaikan butir-butir soal tanya jawab sesuai kegiatan 

untuk merangsang anak dalam mengembangkan bahasanya 

4) Guru selalu memotivasi siswa dengan tepuk, lagu atau dengan 

pandangan mata langsung apabila ada anak yang melanggar aturan 

permainan. 

5) Guru memberikan arahan yang memotivasi saat ditemukan anak 

yang melanggar peraturan 

6) Guru selalu memberi pujian dan penghargaan setiap anak  yang 

telah menjawab pertanyaan dengan perkataan ‘ya bagus”, “OK…”, 

“itu pendapat yang bagus” atau bahasa isyarat  seperti acungan 
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jempol, mengangguk, ekspresi senyum. Namun pada siklus III ini 

masih banyak anak yang belum mau menjawab pertanyaan yang 

diajukan setelah cerita selesai dilakukan 

7) Guru atau peneliti menyimpan atau menulis dari semua ide yang 

telah disampaikan anak-anak 

Pada saat peneliti dan guru menyampaikan tentang kegiatan 

yang akan dimulai anak-anak terlihat antusias dan ingin segera melihat 

media yang dibawa peneliti. Pada siklus II selain membawa panggung 

boneka peneliti membawa boneka tangan berupa kepala kodok dan 

jerapah. Saat peneliti menunjukkan satu per satu sesuai dengan urutan 

kegiatan maka mereka terlihat senang dan mengikuti kegiatan dengan 

tenang. Demikian juga pada saat tanya jawab. Ketika salah satu anak 

menyampaikan jawabannya dan mendapat pujian dari guru maka anak 

yang lainnya berusaha menjawab apa yang ditanyakan guru, saat 

menemukan pendapatnya dan dia mendapatkan pujian maka dia akan 

berusaha mencari pendapat lain lagi dan begitu seterusnya tanpa guru 

menyalahkan atau dari ide yang telah disampaikan sehingga anak-anak 

bersahut-sahutan menyampaikan jawabannya. 

Jawaban yang dikemukakan kadang aneh bahkan lucu, namun 

peneliti dan guru harus bisa mengendalikan suasana agar anak-anak 

tidak malu setelah menyampaikan pendapatnya yang mungkin konyol. 

Semakin aneh-aneh maka akan merangsang anak yang lain untuk 

bertanya dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. 
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d. Refleksi 

Pada siklus III ini peneliti memberikan aturan penilaian dengan 

skala prioritas dari berbagai aspek pengembangan bahasa sebagai 

berikut : 

Tabel 13 
Tabel Pertanyaan dan Prioritas Penilaian Siklus III 

 

No Aspek Yang 
Diobservasi Pertanyaan Jawaban Skors 

A. Menerima Bahasa    
1.  Bagaimanakah gerakan 

monyet, coba tirukan ! 
Berayun, memanjat, 
bergantung, berayun, 
melompat, berjalan 
dengan dua kaki  

Menyebut dan 
melaksanakan 
5-6  :4 
3-4  : 3 
2 : 2 
1 : 1 

2.  Apa judul ceritanya ? Akibat Tidak Sarapan 
Pagi 

Menyebut akibat 
tidak sarapan 
pagi : 4 
Ong-ong tidak 
sarapan pagi: 3 
Monyet tidak 
sarapan pagi : 2 
Tidak sarapan 
pagi : 1 
 

B. Mengungkap 
Bahasa 

   

1.  Apa yang dilakukan si 
Ong-ong setelah 
bangun pagi ? 

mandi, sarapan pagi, 
pergi dari rumah, 
berjalan-jalan, makan 
wortel, pergi tanpa 
pamit 

5-6 kata : 4 
3-4 kata : 3 
2 kata : 2 
1 kata : 1 

2.  Sebutkan gambar yang 
memiliki suku kata 
awal yang sama 

kucing-kuning, makan-
mandi, kelinci-kera, 
singa-siang 

Menyebutkan 4 
gambar : 4 
3 gambar : 3 
2 gambar : 2 
1 gambar : 1 

3.  Apa yang biasa 
dilakukan anak selama 
1 hari ? 

mandi, makan, minum, 
tidur, sekolah, nonton 
TV, bermain 

Menyebutkan 5-
6 : 4 
3-4 : 3 
2 : 2 
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No Aspek Yang 
Diobservasi Pertanyaan Jawaban Skors 

1 : 1 
4.  Ada berapa tokoh yang 

ada dalam cerita 
“Akibat tidak sarapan 
pagi “ sebutkan siapa 
saja? 

tiga : Ong-ong, Ibu, ibu 
guru 

Menyebut 3 
tokoh : 4 
2 tokoh : 3 
1 tokoh : 2 
Tidak menyebut 
: 1 

5.  Apa yang terjadi pada 
si Ong-ong?  

Pusing, sakit perut, 
keringat mengucur 
deras, menangis 

4 kalimat : 4 
3 kalimat : 3 
2 kalimat : 2 
1 kalimat : 1 

C. Keaksaraan    
1.  Sebutkan dan ucapkan 

huruf yang ada pada 
kata : sekolah, sarapan, 
sakit  

s-e-k-o-l-a-h, s-a-r-a-p-
a-n, s-a-k-i-t 

Menyebut 
8-10 huruf : 4 
5-7 huruf : 3 
3-4 huruf : 2 
1-2 huruf : 1 

2.  Coba tirukan suara 
binatang yang ada di 
rumah 

suara kucing : meong-
meong 
Suara kambing : mbek-
mbek 
Suara ayam jago : 
kukuruyuk 
Suara kerbau : uweekk-
uweekk 
Suara bebek : wek wek 
wek 
Suara ayam betina : 
petok petok 

Menirukan :  
4-6 suara :  4 
2-3 :  3 
2 :  2 
1 :  1 

3.  mampu menulis dan 
membaca nama sendiri 

lancar tanpa bantuan 
guru :  4 
Lancar dengan bantuan 
guru :  3 
Kurang lancar :  2 
Belum bisa sama sekali  :  
1 

lancar tanpa 
bantuan guru :  
4 
Lancar dengan 
bantuan guru :  
3 
Kurang lancar :  
2 
Belum bisa 
sama sekali :  1 
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Deskripsi data hasil penerapan metode bercerita dengan 

panggung boneka untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siklus 

III dapat dilihat pada tabel 6 : 

Tabel 14 
Data Hasil Pengamatan Kegiatan Bercerita Dengan Judul 

“Akibat Tidak Sarapan Pagi” 
 

Aspek yang diobservasi 

Hasil 
Pengamatan 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
Prosentase 

1 2 3 4 

Menerima Bahasa 
      

1. mengerti beberapa perintah secara 
bersamaan “melompat. 
Bergantung, berayun” 

1 4 8 7 15 75% 

2. mengulang kalimat yang lebih 
kompleks “Mengulang kalimat 
dalam judul cerita” 

1 3 6 10 16 80% 

Mengungkap Bahasa 
      

1. Menjawab pertanyaan yang lebih 
kompleks “apa yang dilakukan 
Ong-Ong sebelum berangkat 
sekolah” 

2 2 6 10 16 80% 

2. menyebutkan kelompok gambar 
yang memiliki bunyi suku kata 
awal yang sama “Pisang, Pepaya, 
Pear”  

- 4 8 8 16 80% 

3. berkomunikasi secara lisan 
“menjawab pertanyaan tentang 
kebiasaan di rumah” 

1 4 4 11 15 75% 

4. memiliki perbendaharaan kata 
serta mengenal simbol-simbol 
untuk persiapan membaca, 
menulis, dan berhitung “anak 
menyebutkan jumlah dan nama 
tokoh yang ada dalam cerita” 

- 4 6 10 16 80% 

5. menyusun kalimat sederhana 
dalam struktur lengkap  “contoh 
kalimat : Ong-Ong Sakit Perut” 

2 3 6 9 15 75% 
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6. memiliki lebih banyak kata untuk 
mengekspresikan ide pada orang 
lain “mampu menanggapi jalan 
cerita” 

- 5 4 11 15 75% 

7. melanjutkan sebagian 
cerita/dongeng si Kuning yang 
tidak patuh  

1 3 6 10 16 80% 

Keaksaraan 
      

1. menyebutkan simbol-simbol huruf 
yang dikenal dalam kata “Kera” 

- 3 6 11 17 85% 

2. mengenal suara huruf awal dari 
nama : Setelah, Sarapan, Sekolah 

- 4 5 11 16 80% 

3. memahami hubungan antara bunyi 
dan bentuk-bentuk “menirukan 
suara kera dan binatang yang ada 
di rumah”  

 

- 5 7 8 15 75% 

4. membaca nama sendiri  
1 3 3 13 16 80% 

5. menuliskan  nama sendiri 
2 2 - 16 16 80% 

 
Berdasarkan tabel  di atas ada 3 indikator yang diamati dalam 

perkembangan bahasa dan dibagi lagi menjadi 16 Sub indikator yang 

diamati dengan rata-rata hasil sebagai berikut : 

Proses pembelajaran pada siklus III dengan kegiatan bercerita 

dengan judul “Akibat Tidak Sarapan Pagi” Melalui penerapan metode 

bercerita dengan panggung beneka, anak yang  mengerti beberapa perintah 

secara bersamaan ada 75 %, anak yang  mampu mengulang kalimat yang 

lebih kompleks ada 80%, anak yang mampu menjawab pertanyaan yang 

lebih kompleks ada 80%, mampu menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi yang sama sebanyak 80%, anak yang mampu 

berkomunikasi secara lisan ada 75%, anak yang memiliki perbendaharaan 
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kata serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan 

berhitung ada 85%. Anak yang mampu menyusun kalimat sederhana 

dengan lengkap ada 75%, anak yang memiliki lebih banyak kata untuk 

mengekspresikan ide pada orang lain  ada 75%, anak yang mampu 

melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan ada 80%, 

anak yang mampu menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal ada 

85%, anak yang mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang 

ada disekitarnya ada 80%, anak yang mampu memahami hubungan antara 

bunyi dan bentuk-bentuk ada 75%, anak yang mampu membaca nama 

sendiri ada 80% serta anak yang mampu menulis nama sendiri ada 80%. 

Grafik 6. 

Prosentase Kemampuan Berbahasa Anak Siklus III 
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2) Kemampuan Guru Dalam Mengelola KBM  

Hasil pengamatan terhadap guru pada siklus III dengan tema 

pembelajaran Lingkunganku sub tema Sekolahku melalui metode bercerita 

dengan panggung boneka dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 15 
Tabel Penilaian Hasil Kerja Guru 

No Aspek Yang Diamati Kategori 
1 Membuat perencanaan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan penggunaan metode 
bercerita dengan panggung boneka  

Sangat Baik 

2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
langkah-langkah yang ditentukan  

Baik  

3 Memperhatikan dan melaksanakan prinsip-
prinsip bercerita dalam proses kegiatan  

Baik  

4 Melakukan evaluasi pembelajaran  Baik  
Keterangan kategori : 
Sangat baik  : 4 - 5 
Baik  : 3 – 3,9 
Cukup baik  : 2 – 2,9 
Kurang  : 1- 1,9 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus III dapat dilihat 

perbandingan siklus II dan setelah dilaksanakan tindakan siklus III seperti 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 16 
Perbandingan siklus II dan setelah dilaksanakan tindakan siklus III 

 

Aspek yang diobservasi 

Siklus II Siklus III 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
Persentase 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
Persentase 

Menerima Bahasa 
    

1. mengerti beberapa 
perintah secara 
bersamaan  

11 55% 16 75% 

2. mengulang kalimat 
yang lebih kompleks 
“Mengulang kalimat 

10 50% 16 80% 
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dalam judul cerita” 

Mengungkap Bahasa 
    

1. Menjawab pertanyaan 
yang lebih kompleks  

12 60% 16 80% 

2. menyebutkan 
kelompok gambar yang 
memiliki bunyi suku 
kata awal yang sama 

9 45% 17 80% 

3. berkomunikasi secara 
lisan 

11 55% 18 75% 

4. memiliki 
perbendaharaan kata 
serta mengenal simbol-
simbol untuk persiapan 
membaca, menulis, dan 
berhitung 

10 50% 18 80% 

5. menyusun kalimat 
sederhana dalam 
struktur lengkap 

9 45% 15 75% 

6. memiliki lebih banyak 
kata untuk 
mengekspresikan ide 
pada orang lain 

10 50% 17 75% 

7. melanjutkan sebagian 
cerita/dongeng  

 
 

12 60% 16 80% 

Keaksaraan 
    

1. menyebutkan simbol-
simbol huruf yang 
dikenal  

8 40% 17 85% 

2. mengenal suara huruf 
awal  

10 50% 16 80% 

3. memahami hubungan 
antara bunyi dan 
bentuk-bentuk  

11 55% 18 75% 

4. membaca nama sendiri  
9 45% 19 80% 

5. menuliskan nama 
sendiri 

10 50% 18 80% 
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Berdasarkan tabel tersebut terjadi peningkatan pada indikator : anak yang  

mengerti beberapa perintah secara bersamaan ada 25 %, anak yang  mampu 

mengulang kalimat yang lebih kompleks ada 30%, anak yang mampu 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks ada 40%, mampu menyebutkan 

kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama sebanyak 70%, anak yang 

mampu berkomunikasi secara lisan ada 45%, anak yang memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, 

menulis dan berhitung ada 50%, anak yang mampu menyusun kalimat 

sederhana dengan lengkap ada 30%, anak yang memiliki lebih banyak kata 

untuk mengekspresikan ide pada orang lain  ada 45%, anak yang mampu 

melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan ada 20%, anak 

yang mampu menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal ada 60%, anak 

yang mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada disekitarnya 

ada 35%, anak yang mampu memahami hubungan antara bunyi dan bentuk-

bentuk ada 35%, anak yang mampu membaca nama sendiri ada 50% serta anak 

yang mampu menulis nama sendiri ada 40%.  

Pada siklus III ini guru sudah baik dalam penyusunan perencanaan 

program pembelajaran melalui metode bercerita dengan panggung boneka. 

Guru juga sudah lebih terampil dalam menyampaikan cerita dengan panggung 

boneka. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah yang ditentukan, 

setelah kegiatan guru mengevaluasi dan menyusun catatan perkembangan yang 

telah dicapai. 
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Grafik 7. 

Prosentase Perbandingan Kemampuan Berbahasa Anak kondisi awal,  

siklus I, siklus II dan siklus III 

 

 

Keterangan  
� : Kondisi awal  
� : Siklus I 
� : Siklus II 
� : Siklus III 
 

 

(2) Pembahasan  

Dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan suatu metode. Metode 

yang digunakan harus tepat dan sesuai, tepat dan sesuai disini dapat diartikan 

tepat dalam memilih metode dan disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak baik dari segi menerima bahasa, mengungkap bahasa serta keaksaraan. 

Hasil penelitian perkembangan bahasa anak sampai dengan siklus III 

untuk masik- masing aspek perkembangan bahasa adalah sebagai berikut:  
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1.  Menerima bahasa  

Kemampuan anak dalam penerimaan bahasa diantaranya mengerti 

beberapa perintah secara bersamaan, mengulang kalimat yg lebih komplek 

dalam judul cerita sudah meningkat. Hal ini berkaitan dengan fungsi 

bahasa menurut menurut Bromley (1992) dalam Tasu’ah (2011:5) ada 5 

macam fungsi bahasa yaitu : 

a. Bahasa menjelaskan keinginan dan kebutuhan individu. Anak usia dini 

menjelaskan kata-kata yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan 

utama mereka 

b. Bahasa dapat merubah dan mengontrol perilaku. Anak-anak belajar 

bahwa mereka dapat mempengaruhi lingkungan dan mengarahkan 

perilaku orang dewasa dengan menggunakan bahasa 

c. Bahasa membantu perkembangan kognitif. Secara simbolik bahasa 

menjelaskan hal yang nyata dan tidak nyata. Bahasa memudahkan kita 

untuk mengingat kembali suatu informasi dan menghubungkannya 

dengan informasi yang baru diperoleh. Bahasa juga berperan dalam 

membuat suatu kesimpulan tentang masa lalu, saat ini dan masa yang 

akan datang 

d. Bahasa membantu mempererat interaksi dengan orang lain. Bahasa 

berperan dalam memelihara hubungan anak dengan orang sekitar 

e. Bahasa mengekpresikan keunikan individu. Anak mengemukakan 

pendapat dan perasaan pribadi dengan cara yang berbeda dari orang lain 
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f. Anak mengkomunikasikan kebutuhan, pikiran dan perasaannya melalui 

bahasa dengan kata-kata yang bermakna unik. Anak memiliki 

keterbatasan dalam memahami bahasa dari sudut pandang orang lain. 

Perkembangan simbol bahasa pada anak sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan anak untuk belajar memahami bahasa dari pandangan 

orang lain dan meningkatkan kemampuannya untuk memecahkan 

persoalan.  

2.  Kemampuan mengungkap bahasa 

Mulai siklus II kemampuan anak dalam menjawab pertanyaan yang lebih 

komplek, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi suku kata 

awal yang sama, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan 

kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis 

dan berhitung, menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap, 

memiliki lebih banyak kata untuk mengekpresikan ide pada orang lain, 

serta melanjutkan sebagian cerita atau dongeng hingga siklus III ini 

mengalami peningkatan. Hal tersebut diatas berkaitan erat dengan teori  

dari Koesnaini (2004) http://remenmaos. blogspot.com/2011/06/ contoh-

ptk-tk- bidang-pengembangan.html metode bercerita adalah kegiatan 

untuk memperkenalkan hal-hal baru dan menyampaikan pembelajaran 

untuk mengembangkan berbagai kompetensi dasar anak dengan kegiatan 

bercerita. 

Serta menurut Moeslihatoen (2004:157) bercerita adalah pemberian 

pengalaman belajar kepada anak dengan membawakan cerita secara lisan. 
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Kegiatan bercerita dengan panggung boneka dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa karena salah satu manfaat metode 

bercerita menurut Moeslihatoen (2004:168) metode adalah memberikan 

pengalaman belajar pada anak untuk mendengarkan dengan baik, sebab 

dengan berlatih mendengarkan, anak akan memperoleh informasi tentang 

kehidupan sekitarnya serta mampu menambah perbendaharaan kata anak.  

3. Kemampuan keaksaraan  

 Kemampuan keaksaraan pada anak seperti menyebutkan symbol-

simbol huruf yang di dengar, mengenal suara huruf awal, memahami 

hubungan antara bunyi dan bentuk, membaca nama sendiri serta menulis 

nama sendiri pada siklus III sudah terlihat hasil peningkatannya. Hal 

tersebut dikaitkan erat dengan teori teori menurut Bromley (1992) dalam 

Tasu’ah (2011:5) ada 5 macam yaitu : 

a. Bahasa menjelaskan keinginan dan kebutuhan individu. Anak usia dini 

menjelaskan kata-kata yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan 

utama mereka 

b. Bahasa dapat merubah dan mengontrol perilaku. Anak-anak belajar 

bahwa mereka dapat mempengaruhi lingkungan dan mengarahkan 

perilaku orang dewasa dengan menggunakan bahasa 

c. Bahasa membantu perkembangan kognitif. Secara simbolik bahasa 

menjelaskan hal yang nyata dan tidak nyata. Bahasa memudahkan kita 

untuk mengingat kembali suatu informasi dan menghubungkannya 
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dengan informasi yang baru diperoleh. Bahasa juga berperan dalam 

membuat suatu kesimpulan tentang masa lalu, saat ini dan masa yang 

akan datang 

d. Bahasa membantu mempererat interaksi dengan orang lain. Bahasa 

berperan dalam memelihara hubungan anak dengan orang sekitar 

e. Bahasa mengekpresikan keunikan individu. Anak mengemukakan 

pendapat dan perasaan pribadi dengan cara yang berbeda dari orang lain 

f. Anak mengkomunikasikan kebutuhan, pikiran dan perasaannya melalui 

bahasa dengan kata-kata yang bermakna unik. Anak memiliki 

keterbatasan dalam memahami bahasa dari sudut pandang orang lain. 

Perkembangan simbol bahasa pada anak sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan anak untuk belajar memahami bahasa dari pandangan 

orang lain dan meningkatkan kemampuannya untuk memecahkan 

persoalan. 

Dalam kegiatan bercerita dengan panggung boneka, peneliti memadukan 

dengan metode tanya jawab dan menceritakan kembali isi cerita secara 

sederhana. Penggunaan metode bercerita dengan panggung boneka dalam 

pembelajaran di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Sumberwulan dilakukan 

selama tiga siklus. Perkembangan anak didik dalam menerima bahasa. Dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa anak peneliti memiliki keterbatasan 

dalam mengembangkan kemampuan berbicara dan membaca. Hal tersebut 

disebabkan karena kemampuan berbicara dan membaca tidak dapat dilakukan 

secara klasikal, tetapi harus dilaksanakan secara individual atau dalam 
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kelompok kecil, untuk itu sehingga peneliti perlu mencermati perkembangan 

tersebut dengan dengan berkolaborasi bersama dengan peneliti lain untuk 

melakukan observasi di lapangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian tindakan kelas tentang meningkatkan kemampuan berbahasa 

melalui metode bercerita dengan panggung boneka pada anak didik TK 

Pertiwi Sumberwulan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo 

dilaksanakan pada tiga siklus telah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan aspek menerima bahasa sudah mencapai 77% atau 

sebanyak 16 anak, aspek mengungkap bahasa mencapai 78% atau 

sebanyak 17 anak, aspek keaksaraan mencapai 80% atau sebanyak 19 

anak. Hal ini sudah sesuai dengan target peneliti yaitu antara 75% sampai 

dengan 85%.   

2. Anak-anak TK Pertiwi Sumberwulan sudah lebih mudah diajak 

berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya dan mampu menerima bahasa 

sebagai sumber informasi melalui metode bercerita dengan panggung 

boneka 

3. Berdasarkan pengamatan dari siklus I, II dan III dapat disimpulkan bahwa 

metode bercerita dengan panggung boneka dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak didik TK Pertiwi Sumberwulan, walaupun 

tentu masih banyak kekurangan karena keterbatasan dari peneliti. 

  

  



104 
 

 
 

B. Saran  

4. Bagi pendidik harus mampu merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi program pembelajaran. Ketiga kegiatan itu sangat penting 

dan sangat erat hubungannya. Perencanaan pembelajaran didasarkan pada 

pelaksanaan dan evaluasi sebelumnya, pelaksanaan program didasarkan 

pada perencanaan dan evaluasi, evaluasi dilakukan berdasarkan 

perencanaan dan pelaksanaan program. Evaluasi berguna untuk 

menentukan langkah pembelajaran berikutnya utamanya jika ditemukan 

masalah maka akan segera bisa melakukan tindakan. 

5. Bagi sekolah agar dapat memberikan fasilitas bagi guru untuk menerapkan 

metode bercerita dengan panggung boneka   

6. Peneliti lain, mengingat penelitian ini masih banyak kekurangan dan 

keterbatasan maka peneliti lain untuk dapat melakukan penelitian demi 

pencapaian temuan yang signifikan. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan instrumen yang tingkat validitasnya masih 

belum memuaskan maka peneliti berikutnya dapat menggunakan 

instrument yang standar validitas dan realibilitasnya valid.  
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Lampiran 1 

SATUAN KEGIATAN HARIAN SIKLUS I 

 

Tema  : Lingkunganku 

Sub Tema : Keluargaku 

Hari / Tanggal : Senin, 17 September 2012 

 

• Kegiatan Pembukaan (± 30 menit) 

- Guru menyiapkan peraga dan mengkondisikan kelas 

- Berdo’a, memberi salam 

- Bercakap-cakap tentang binatang peliharaan keluarga, tanya jawab tentang 

binatang kelinci 

- Kegiatan motorik kasar : Melompat seperti kelinci, sambil bernyanyi “Melompat 

Kelinciku” 

 

• Kegiatan Inti (± 60 menit) 

- Guru bercerita dengan panggung boneka dengan judul “Si Kuning yang Tidak 

Patuh”  

- Tanya jawab tentang sikap Kuning dan Singa 

- PT. Memberikan tanda � pada gambar sikap anak yang baik, � pada gambar 

anak yang sikapnya kurang baik 

- Menceritakan kembali cerita “Si Kuning yang Tidak Patuh” secara sederhana 

 

• Istirahat (± 30 menit) 

- Membaca do’a mau makan, cuci tangan, makan bekal, bermain bebas  

 

• Kegiatan Penutup (± 30 menit) 

- Evaluasi kegiatan sehari dan TJ tentang kelinci 

- Pesan esok hari 

- Menyanyi bersama lagu kelinciku 

- Do’a, salam, pulang… 
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Lampiran 2 

 
LEMBAR OBSERVASI  

 

 

Nama Anak  :   

Tanggal Observasi  :   

Waktu  :  07.30 – 10.00 

Observer  :  Susanah  

 

Rangkuman Deskripsi Observasi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rangkuman hasil kegiatan observasi tentang aspek perkembangan bahasa anak 

dengan metode bercerita dengan panggung boneka. 

No 
Aspek Yang 

Diobservasi 

Kemampuan anak 

Mampu 
Belum 

mampu 

Belum 

mandiri 

1 Menerima bahasa     

2 Mengungkap bahasa     

3 Keaksaraan     
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Lampiran 3 
HASIL PENILAIAN OBSERVASI SIKLUS I 

 
Tema    :  Lingkunganku 

Sub Tema   :  Keluargaku 

Kelompok   :  B 

Hari/Tanggal   :  Rabu, 26 September 2012 

Observer   :  Susanah 

Aspek yang diobservasi :  Perkembangan Bahasa Anak 

Aspek yang diobservasi 
Nama murid yang ikut kegiatan 

Sigit Danu Cahya Erwin Arya Feri Majid Safii Sani Ghoni 

Menerima Bahasa           

1. mengerti beberapa perintah secara 
bersamaan “melompat kedepan, 
kebelakang seperti kelinci sambil 
bernyanyi” 

2 4 4 4 2 3 1 2 2 3 

2. mengulang kalimat yang lebih kompleks 
“Mengulang kalimat dalam judul cerita” 

1 3 4 4 2 3 1 2 3 3 

Mengungkap Bahasa           

1. Menjawab pertanyaan yang lebih 
kompleks “apa yang dilakukan Kuning 
setelah bangun pagi?” 

1 4 4 4 1 3 1 2 3 4 

2. menyebutkan kelompok gambar yang 
memiliki bunyi suku kata awal yang sama 
“Kuning Kelinci Kecil 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

3. berkomunikasi secara lisan “menjawab 
pertanyaan tentang kebiasaan di rumah” 

2 4 4 4 2 3 1 3 2 4 

4. memiliki perbendaharaan kata serta 
mengenal simbol-simbol untuk persiapan 
membaca, menulis, dan berhitung “anak 
menyebutkan jumlah dan nama tokoh 
yang ada dalam cerita” 

1 4 4 4 2 4 1 2 3 4 

5. menyusun kalimat sederhana dalam 
struktur lengkap  “contoh kalimat : 
Kuning tersesat di hutan” 

1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

6. memiliki lebih banyak kata untuk 
mengekspresikan ide pada orang lain 
“mampu menanggapi jalan cerita” 

2 4 4 4 2 3 1 2 3 4 



111 
 

 
 

7. melanjutkan sebagian cerita/dongeng si 
Kuning yang tidak patuh  

2 4 4 4 3 4 1 3 3 3 

Keaksaraan           

1. menyebutkan simbol-simbol huruf yang 
dikenal dalam kata “kelinci” 

1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 

2. mengenal suara huruf awal dari nama : 
Kuning, Kelinci, Singa, Siang 

1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 

3. memahami hubungan antara bunyi dan 
bentuk-bentuk “menirukan suara kelinci, 
singa dan binatang yang ada di rumah”  

1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 

4. membaca nama sendiri  2 4 4 4 3 4 1 3 4 4 

5. menuliskan nama sendiri 1 4 3 3 2 2 1 2 4 4 

 
Keterangan Skor : 

Selalu (baik)   : 4 

Sering (cukup baik)  : 3 

Kadang-kadang (sedang) : 2 

Tidak pernah (kurang baik) : 1 
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Lampiran 4 

 

HASIL PENILAIAN OBSERVASI SIKLUS I 

 

Tema    :  Lingkunganku 

Sub Tema   :  Keluargaku 

Kelompok   :  B 

Hari/Tanggal   :  Rabu, 26 September 2012 

Observer   :  Susanah 

Aspek yang diobservasi :  Perkembangan Bahasa Anak 

Aspek yang diobservasi 
Nama murid yang ikut kegiatan 

Tatik Ridwan Fajar Ipul Yayu Mustofa Riska Fatkhur Nawa Ma’ul 

Menerima Bahasa           

1. mengerti beberapa perintah secara 
bersamaan “melompat kedepan, kebelakang 
seperti kelinci sambil bernyanyi” 

1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 

2. mengulang kalimat yang lebih kompleks 
“Mengulang kalimat dalam judul cerita” 

2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 

Mengungkap Bahasa           

1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks 
“apa yang dilakukan Kuning setelah bangun 
pagi?” 

2 2 2 1 2 2 1 1 3 3 

2. menyebutkan kelompok gambar yang 
memiliki bunyi suku kata awal yang sama 
“Kuning Kelinci Kecil 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

3. berkomunikasi secara lisan 
“menjawab pertanyaan tentang kebiasaan di 
rumah” 

2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 

4. memiliki perbendaharaan kata serta 
mengenal simbol-simbol untuk persiapan 
membaca, menulis, dan berhitung 
“anak menyebutkan jumlah dan nama tokoh 
yang ada dalam cerita” 

2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

5. menyusun kalimat sederhana dalam struktur 
lengkap  
“contoh kalimat : Kuning tersesat di hutan” 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 
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6. memiliki lebih banyak kata untuk 
mengekspresikan ide pada orang lain 
“mampu menanggapi jalan cerita” 

2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 

7. melanjutkan sebagian cerita/dongeng si 
Kuning yang tidak patuh  

2 2 2 2 2 1 1 1 4 3 

Keaksaraan           

1. menyebutkan simbol-simbol huruf yang 
dikenal dalam kata “kelinci” 

2 1 1 1 2 2 1 2 4 4 

2. mengenal suara huruf awal dari nama : 
Kuning, Kelinci, Singa, Siang 

1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 

3. memahami hubungan antara bunyi dan 
bentuk-bentuk “menirukan suara kelinci, 
singa dan binatang yang ada di rumah”  
 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

4. membaca nama sendiri  2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

5. menuliskan nama sendiri 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 

 
Keterangan Skor : 

Selalu (baik)   : 4 

Sering (cukup baik)  : 3 

Kadang-kadang (sedang) : 2 

Tidak pernah (kurang baik) : 1 
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Lampiran 5 

 

SI KUNING YANG TIDAK PATUH 

 

Seekor kelinci kecil bernama Kuning, dia suka tidak patuh pada orang tuanya. 

Kuning suka membuat bingung dan sedih orang tuanya, Kuning tidak suka 

mematuhi aturan yang ada di dalam rumahnya, padahal di rumahnya selalu 

diterapkan peraturan jika keluar rumah harus berpamitan dan juga masuk rumah 

ucapkan salam. 

Pagi yang cerah, Kuning bangun lebih awal, setelah mandi dan sarapan pagi diam-

diam kuning meninggalkan rumahnya tanpa pamit. 

Kuning :  wah…. Pagi yang menyenangkan 

Kuning berjalan-jalan sambil melihat sekitarnya, Kuning melihat 

banyak makanandi pinggir jalan, wortel-wortel yang segar dan 

besar adalah makanan kesukaan Kuning. 

Kuning : Wow…. Aku bisa makan sepuasnya, nyam… nyam… nyam… 

Karena keasikan makan, Kuning terus berjalan tanpa 

memperhatikan jalan, Kuning semakin jauh meninggalkan 

rumahnya. Tak terasa hari sudah sore, Kuning baru sadar ketika 

kakinya sudah terasa sakit karena berjalan jauh, Kuning 

beristirahat di bawah pohon  

Kuning : Aku dimana??? 

  Kuning bingung karena tidak ada siapapun di sana, hari semakin 

gelap, Kuning merasa ketakutan. 

Kuning :  Ibu… Ibu… Ibu… 

  Kuning menangis karena takut  

  Sementara di rumah ibunya kebingungan mencari Kuning, Ibu 

bertanya kepada semua teman-teman Kuning tetapi ternyata 

teman-teman Kuning tidak ada yang tahu, Ibu Kuning merasa 

sedih dan bingungkarena sudah sore tetapi Kuning belum pulang. 
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  Di dalam hutan Kuning semakin ketakutan dia berteriak minta 

tolong 

Kuning  : Tolong… tolong… 

Sambil menangis Kuning terus minta tolong 

Suara teriakan Kuning di dengar oleh Singa yang sedang ronda, Singa mendekati 

Kuning 

Singa : Hey… apa orang minta tolong tadi kamu anakan manis?... 

Kuning : be… be… betul, s… s… siapa kamu??? 

Tanya kuning gemetar karena takut 

Singa : jangan takut anak manis… aku lewat karena sedang ronda malam 

ini, kenapa sudah malam masih di hutan sendirian???. 

Kuning : Aku tersesat pak… jawab Kuning, aku bermain sampai jauh dari 

rumah tanpa pamit dengan ibuku 

Singa : o… o… kasihan kamu nak, dimana rumahmu ?, tanya singa 

Kuning : di seberang hutan sana pak… 

Singa : ayo aku antar kamu pulang, ibumu pasti bingung dan sedih karena 

kamu belum pulang 

Dan Singa pun mengantar Kuning sampai rumahnya, Kuning menyesal karena 

tidak mau mematuhi aturan dari orang tuanya. Akhirnya Kuning selamat sampai 

di rumah Ibu dan Kuning berterima kasih kepada pak Singa yang sudah 

mengantarkan Kuning, Kuning berjanji akan patuh sama orang tuanya dan tidak 

akan mengulangi perbuatannya lagi. 
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Lampiran 6 

SATUAN KEGIATAN HARIAN SIKLUS II 

 

Tema  : Lingkunganku 

Sub Tema : Sekolahku 

Hari / Tanggal : Senin 24 September 2012 

 

• Kegiatan Pembukaan (± 30 menit) 

- Guru menyiapkan peraga dan mengkondisikan kelas 

- Berdo’a, memberi salam 

- Kegiatan motorik kasar : memanjat, bergantung, berayun seperti kera 

- BCC dan TJ tentang kegiatan sebelum berangkat sekolah 

 

• Kegiatan Inti (± 60 menit) 

- Guru bercerita dengan panggung boneka dengan judul “Akibat Tidak Sarapan 

Pagi”  

- Tanya jawab tentang akibat yang ditimbulkan jika tidak sarapan pagi dan sikap si 

Ong-Ong setelah merasakan akibat tidak sarapan pagi 

- PT. Memberikan tanda � pada gambar sikap anak yang baik, � pada gambar 

anak yang sikapnya kurang baik 

- PT. Menyebutkan jumlah tokoh dalam cerita 

 

• Istirahat (± 30 menit) 

- Membaca do’a mau makan, cuci tangan, makan bekal, bermain bebas  

 

• Kegiatan Penutup (± 30 menit) 

- Evaluasi kegiatan sehari dan tanya jawab akibat tidak sarapan pagi 

- Pesan esok hari 

- Menyanyi bersama lagu “Yen Isuk” 

- Do’a, salam, pulang… 
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Lampiran 7 

HASIL PENILAIAN OBSERVASI SIKLUS II 

 

Tema    :  Lingkunganku 

Sub Tema   :  Sekolahku 

Kelompok   :  B 

Hari/Tanggal   :  Rabu. 10 Oktober 2012 

Observer   :  Susanah 

Aspek yang diobservasi :  Perkembangan Bahasa Anak 

Aspek yang diobservasi 
Nama murid yang ikut kegiatan 

Sigit Danu Cahya Erwin Arya Feri Majid Safii Sani Ghoni 

Menerima Bahasa           

1. mengerti beberapa perintah secara 
bersamaan “melompat. Bergantung, 
berayun” 

2 4 4 4 3 3 1 2 3 3 

2. mengulang kalimat yang lebih kompleks 
“Mengulang kalimat dalam judul cerita” 

1 4 4 4 2 4 1 2 3 3 

Mengungkap Bahasa           

1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks 
“apa yang dilakukan Ong-Ong sebelum 
berangkat sekolah” 

1 4 4 4 1 3 1 2 3 4 

2. menyebutkan kelompok gambar yang 
memiliki bunyi suku kata awal yang sama 
“Pisang, Pepaya, Pear”  

1 4 4 3 2 3 2 2 3 3 

3. berkomunikasi secara lisan 
“menjawab pertanyaan tentang kebiasaan di 
rumah” 

2 4 4 4 2 3 1 3 3 4 

4. memiliki perbendaharaan kata serta 
mengenal simbol-simbol untuk persiapan 
membaca, menulis, dan berhitung 
“anak menyebutkan jumlah dan nama tokoh 
yang ada dalam cerita” 

1 4 4 4 2 4 1 2 3 4 

5. menyusun kalimat sederhana dalam struktur 
lengkap  
“contoh kalimat : Ong-Ong Sakit Perut” 

1 4 4 4 2 3 1 2 3 3 

6. memiliki lebih banyak kata untuk 
mengekspresikan ide pada orang lain 

2 4 4 4 2 3 1 2 3 4 
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Aspek yang diobservasi 
Nama murid yang ikut kegiatan 

Sigit Danu Cahya Erwin Arya Feri Majid Safii Sani Ghoni 

“mampu menanggapi jalan cerita” 

7. melanjutkan sebagian cerita/dongeng si 
Kuning yang tidak patuh  

2 4 4 4 3 4 1 3 3 3 

Keaksaraan           

1. menyebutkan simbol-simbol huruf yang 
dikenal dalam kata “Kera” 

1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 

2. mengenal suara huruf awal dari nama : 
Setelah, Sarapan, Sekolah 

1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 

3. memahami hubungan antara bunyi dan 
bentuk-bentuk “menirukan suara kera dan 
binatang yang ada di rumah”  
 

1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 

4. membaca nama sendiri  2 4 4 4 3 4 1 3 4 4 

5. menuliskan nama sendiri 1 4 3 3 2 2 1 2 4 4 

 
Keterangan Skor : 

Selalu (baik)   : 4 

Sering (cukup baik)  : 3 

Kadang-kadang (sedang) : 2 

Tidak pernah (kurang baik) : 1 
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Lampiran 8 

HASIL PENILAIAN OBSERVASI SIKLUS II 

 

Tema    :  Lingkunganku 

Sub Tema   :  Sekolahku 

Kelompok   :  B 

Hari/Tanggal   :  Rabu. 10 Oktober 2012 

Observer   :  Susanah 

Aspek yang diobservasi :  Perkembangan Bahasa Anak 

Aspek yang diobservasi 
Nama murid yang ikut kegiatan 

Tatik Ridwan Fajar Ipul Ayu Mustofa Riska Fatkhur Nawa Ma’ul 

Menerima Bahasa           

1. mengerti beberapa perintah secara 
bersamaan “melompat. Bergantung, 
berayun” 

2 2 1 1 3 3 2 1 3 3 

2. mengulang kalimat yang lebih kompleks 
“Mengulang kalimat dalam judul cerita” 

2 2 1 1 3 3 2 1 3 2 

Mengungkap Bahasa           

1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks 
“apa yang dilakukan Ong-Ong sebelum 
berangkat sekolah” 

2 2 2 1 2 2 1 1 3 3 

2. menyebutkan kelompok gambar yang 
memiliki bunyi suku kata awal yang sama 
“Pisang, Pepaya, Pear”  

1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

3. berkomunikasi secara lisan 
“menjawab pertanyaan tentang kebiasaan di 
rumah” 

2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 

4. memiliki perbendaharaan kata serta 
mengenal simbol-simbol untuk persiapan 
membaca, menulis, dan berhitung 
“anak menyebutkan jumlah dan nama tokoh 
yang ada dalam cerita” 

2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

5. menyusun kalimat sederhana dalam struktur 
lengkap  
“contoh kalimat : Akibat Tidak Sarapan 
Pagi” 

2 2 1 1 3 3 1 1 3 3 
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6. memiliki lebih banyak kata untuk 
mengekspresikan ide pada orang lain 
“mampu menanggapi jalan cerita” 

2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 

7. melanjutkan sebagian cerita/dongeng si 
Kuning yang tidak patuh  

2 2 2 2 2 1 1 1 4 3 

Keaksaraan           

1. menyebutkan simbol-simbol huruf yang 
dikenal dalam kata “Kera” 

2 1 1 1 2 2 1 2 4 4 

2. mengenal suara huruf awal dari nama : 
Setelah, Sarapan, Sekolah 

1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 

3. memahami hubungan antara bunyi dan 
bentuk-bentuk “menirukan suara kera dan 
binatang yang ada di rumah”  
 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

4. membaca nama sendiri  2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

5. menuliskan nama sendiri 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 

 
Keterangan Skor : 

Selalu (baik)   : 4 

Sering (cukup baik)  : 3 

Kadang-kadang (sedang) : 2 

Tidak pernah (kurang baik) : 1 
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Lampiran 9 

GOGO KODOK DI SEKOLAH 

Matahari pagi bersinar cerah, cahanya menerobos masuk ke jendela kamar. 

Gogo Kodok meloncat turun dari tempat tidur. “Wah hari yang indah!” dibukanya 

gorden jendela kamarnya. Kini Gogo Kodok telah siap untuk berangkat ke 

sekolah. Bekal untuk ke sekolahpun telah disiapkan ibu. Tak lupa sebelum 

berangkat pamit pada ibu. 

“Hati-hati di jalan, dan jangan nakal di sekolah” nasehat ibunya. “ya Bu, 

Gogo berangkat dulu” kata Gogo Kodok sambil melambaikan tangannya. Dikelas, 

Ibu Guru sedang memberikan pelajaran menulis. “Anak-anak tulis ini di buku 

kalian dan kerjakan dengan benar” kata Ibu Guru. “Ya Buuuu….!” Jawab Gogo 

Kodok dan teman-temannya berbarengan. 

Ketika istirahat siang, Gogo Kodok dan Cici duduk di atas daun teratai. 

Mereka membuka bekal mereka masing-masing. Sedang asyiknya mereka 

menikmati bekal mereka, tiba-tiba daun teratai terasa bergoyang keras. Dan 

sebelum sempat mereka tahu apa yang terjadi, mereka telah terjatuh masuk ke 

dalam air. 

Gogo kodok dan Cici segera naik lagi ke atas daun teratai, badan mereka 

basah kuyup. Dan dari dalam air muncul Kumal sambil tertawa-tawa. “Hai enak 

ya mandi di kolam?”. Bukan main marahnya Gogo melihat Kumal. “Kamu 

memang nakal sekali Kumal, kalau mau main-main jangan mencelakakan begitu!” 

“kalau aku senang, kamu mau apa?” tantang Kumal. 

Merasa jengkel melihat Kumal yang tidak mau mengakui kesalahannya, 

Gogo Kodok pun semakin marah. Keduanya tak ada yang mau mengalah. Maka 
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perkelahianpun tidak dapat dihindari lagi, keduanya saling memukul dan 

menendang. Melihat itu, Cici kebingungan, Cici tak berani melerai, takut kena 

pukul. Karena kebingungan, Cici pun bergegas menemui Ibu Guru. “Bu, Gogo 

dan Kumal berkelahi, saya tidak berani melerainya” kata Cici dengan gugup. 

Ibu Guru bergegas mendatangi Gogo Kodok dan kumal yang tengah 

berkelahi, dipegangnya tangan Gogo dan Kumal erat-erat. “Berhenti!, ayo 

berhenti! Apa-apaan kalian ini, dengan tema sendiri berkelahi!” dimarahinya 

Gogo dan Kumal. “Apa yang terjadi dengan kalian?” tanya Ibu Guru.“Kumal 

yang salah Bu.” “tapi Gogo yang memukul duluan.” “Kalian tahu, berkelahi itu 

perbuatan yang tak terpuji?” Gogo Kodok dan Kumal mengangguk malu. Ibu guru 

menyuruh mereka berdua untuk saling memaafkan. 

“Maafkan aku, Gogo. Tak seharusnya aku berbuat semacam itu” kata Kumal 

sambil menjabat tangan Gogo. “Aku juga minta maaf, Akupun seharusnya tak 

perlu marah-marah dan memukulmu” Keduanya berpelukan dan berjanji tak akan 

bermusuhan lagi. Lonceng berbunyi tanda sekolah telah usai, Gogo Kodok, Cici 

dan Kumal pulang bersama 
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Lampiran 10 

 

SATUAN KEGIATAN HARIAN SIKLUS III 

 

Tema  : Lingkunganku 

Sub Tema : Sekolahku 

Hari / Tanggal : Senin, 1 Oktober 2012 

 

• Kegiatan Pembukaan (± 30 menit) 

- Guru menyiapkan peraga dan mengkondisikan kelas  

- Berdo’a, memberi salam 

- Kegiatan motorik kasar : meloncat, melompat dan berenang  

- Bercakap-cakap tentang sopan santun dengan orang lain 

 

• Kegiatan Inti (± 30 menit) 

- Guru bercerita dengan panggung boneka dengan judul “Gogo Kodok di Sekolah”  

- Tanya jawab tentang sikap ketika berada di dalam kelas. 

- PL. Menceritakan kembali cerita “Gogo Kodok di Sekolah” dengan bahasa 

sederhana 

- PT. dan PL. Menirukan suara binatang  

 

• Istirahat (± 30 menit) 

- Membaca do’a mau makan, cuci tangan, makan bekal, bermain bebas  

 

• Kegiatan Penutup (± 30 menit) 

- Evaluasi kegiatan sehari dan tanya jawab tentang sopan santun dengan orang lain 

- Pesan esok hari 

- Menyanyi bersama lagu Kodok Ngorek 

- Do’a, salam, pulang… 
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Lampiran 11 

 

HASIL PENILAIAN OBSERVASI SIKLUS III 

 

Tema    :  Lingkunganku 

Sub Tema   :  Sekolahku 

Kelompok   :  B 

Hari/Tanggal   :  Rabu, 24 Oktober 2012 

Observer   :  Susanah 

Aspek yang diobservasi :  Perkembangan Bahasa Anak 

Aspek yang diobservasi 
Nama murid yang ikut kegiatan 

Sigit Danu Cahya Erwin Arya Feri Majid Safii Sani Ghoni 

Menerima Bahasa           

1. mengerti beberapa perintah secara 
bersamaan “Melompat, meloncat, 
berenang” 

2 4 4 4 3 3 1 2 3 3 

2. mengulang kalimat yang lebih kompleks 
“Mengulang kalimat dalam judul cerita” 

2 4 4 4 3 4 1 3 4 4 

Mengungkap Bahasa           

3. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks 
“apa yang dilakukan Gogo di sekolah” 

1 4 4 4 3 4 1 3 3 4 

4. menyebutkan kelompok gambar yang 
memiliki bunyi suku kata awal yang sama 
katak-kadal, kuda-kura, kelinci-kera, 
singa-siang 

2 4 4 4 3 4 2 3 3 3 

5. berkomunikasi secara lisan 
“menjawab pertanyaan tentang kebiasaan di 
rumah” 

2 4 4 4 3 3 1 4 4 4 

6. memiliki perbendaharaan kata serta 
mengenal simbol-simbol untuk persiapan 
membaca, menulis, dan berhitung 
“anak menyebutkan jumlah dan nama tokoh 
yang ada dalam cerita” 

2 4 4 4 3 4 2 3 3 4 

7. menyusun kalimat sederhana dalam struktur 
lengkap  
“contoh kalimat : Gogo berangkat pagi” 

1 4 4 4 3 4 1 3 3 4 
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Aspek yang diobservasi 
Nama murid yang ikut kegiatan 

Sigit Danu Cahya Erwin Arya Feri Majid Safii Sani Ghoni 

8. memiliki lebih banyak kata untuk 
mengekspresikan ide pada orang lain 
“mampu menanggapi jalan cerita” 

2 4 4 4 3 4 2 2 3 4 

9. melanjutkan sebagian cerita/dongeng Gogo 
Kodok di Sekolah   

2 4 4 4 4 4 1 3 4 4 

Keaksaraan           

1. menyebutkan simbol-simbol huruf yang 
dikenal dalam kata “Kodok” 

3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 

2. mengenal suara huruf awal dari nama : 
katak-kadal, kuda-kura, kelinci-kera, 
singa-siang 

2 4 4 4 3 4 2 3 4 4 

3. memahami hubungan antara bunyi dan 
bentuk-bentuk “menirukan suara kodok dan 
binatang yang ada di rumah”  

3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 

4. membaca nama sendiri  3 4 4 4 3 4 1 3 4 4 

5. menuliskan  nama sendiri 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 

 
Keterangan Skor : 

Selalu (baik)   : 4 

Sering (cukup baik)  : 3 

Kadang-kadang (sedang) : 2 

Tidak pernah (kurang baik) : 1  
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Lampiran 12 

 

HASIL PENILAIAN OBSERVASI SIKLUS III 

 

Tema    :  Lingkunganku 

Sub Tema   :  Sekolahku 

Kelompok   :  B 

Hari/Tanggal   :  Rabu. 24 Oktober 2012 

Observer   :  Susanah 

Aspek yang diobservasi :  Perkembangan Bahasa Anak 

Aspek yang diobservasi 
Nama murid yang ikut kegiatan 

Tatik Ridwan Fajar Ipul Ayu Mustofa Riska Fatkhur Nawa Ma’ul 

Menerima Bahasa           

1. mengerti beberapa perintah secara 
bersamaan “Melompat, meloncat, 
berenang” 

3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 

2. mengulang kalimat yang lebih kompleks 
“Mengulang kalimat dalam judul cerita” 

3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 

Mengungkap Bahasa           

1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks 
“apa yang dilakukan Gogo di sekolah” 

3 3 2 3 4 4 4 2 4 4 

2. menyebutkan kelompok gambar yang 
memiliki bunyi suku kata awal yang sama 
katak-kadal, kuda-kura, kelinci-kera, 
singa-siang 

2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 

3. berkomunikasi secara lisan 
“menjawab pertanyaan tentang kebiasaan di 
rumah” 

4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

4. memiliki perbendaharaan kata serta 
mengenal simbol-simbol untuk persiapan 
membaca, menulis, dan berhitung 
“anak menyebutkan jumlah dan nama tokoh 
yang ada dalam cerita” 

3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 

5. menyusun kalimat sederhana dalam struktur 
lengkap  
“contoh kalimat : Gogo berangkat pagi” 

3 3 2 2 4 4 3 2 4 4 
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6. memiliki lebih banyak kata untuk 
mengekspresikan ide pada orang lain 
“mampu menanggapi jalan cerita” 

2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 

7. melanjutkan sebagian cerita/dongeng Gogo 
Kodok di Sekolah   

3 3 3 2 4 3 3 2 4 4 

Keaksaraan           

1. menyebutkan simbol-simbol huruf yang 
dikenal dalam kata “Kodok” 

4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 

2. mengenal suara huruf awal dari nama : 
katak-kadal, kuda-kura, kelinci-kera, 
singa-siang 

3 3 3 2 4 4 4 2 4 4 

3. memahami hubungan antara bunyi dan 
bentuk-bentuk “menirukan suara kodok dan 
binatang yang ada di rumah”  

2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 

4. membaca nama sendiri  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5. menuliskan  nama sendiri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Keterangan Skor : 

Selalu (baik)   : 4 

Sering (cukup baik)  : 3 

Kadang-kadang (sedang) : 2 

Tidak pernah (kurang baik) : 1 
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Lampiran 13 

AKIBAT TIDAK SARAPAN PAGI 

Hari senin Ong-Ong bangun lebih awal, karena di sekolah Ong-Ong mau 

diadakan upacara. Ong-Ong mandi dengan terburu-buru sesudah ganti baju ia 

langsung menemui ibunya untuk berpamitan 

Ong-Ong : bu…. Ong-Ong berangkat sekolah dulu ya… 

Ibu : Lho…. Ini baru jam 6 lebih, Ong-Ong bukankah 

hari ini kamu masuk jam 7? Tanya ibunya. 

  Lebih baik sarapan pagi dulu…., kan nanti mau 

upacara. Kata ibu menasehati Ong-Ong 

Ong-Ong : Ah… pokoknya Ong-Ong tidak mau makan ….. 

teriak Ong-Ong segera pergi meninggalkan ibunya 

yang sedang menata makanan di meja makan, 

tanpa bersalaman pada ibunya Ong-Ong pergi ke 

sekolahnya. 

Sesampainya di sekolah ternyata belum ada teman Ong-Ong yang datang. Ong-

Ong sendirian di halaman sekolah. Ong-Ong bermain dengan leluasa. 

Teng… teng… teng… ternyata bunyi bel tanda masuk, ibu guru segera 

membariskan anak-anak untuk mengikuti upacara bendera. Ketika upacara 

berlangsung Ong-Ong mulai merasakan pusing dan sakit perut, keringat mengucur 

deras dari tubuh Ong-Ong. 

Setelah upacara selesai anak-anak disilahkan masuk ke kelas, Ong-Ong menangis 

sambil memegangi perutnya yang sakit. 

Ibu Guru : Kenapa Ong-Ong ?? 
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Ong-Ong : Perutku sakit bu, kepalaku juga pusing… 

Ibu Guru : Apakah tadi pagi sudah makan ?? 

Ong-Ong : Belum bu… Ong-Ong tidak mau makan pagi… 

Ibu Guru : Apakah ibumu belum masak?? 

Ong-Ong : Sudah bu… tapi Ong-Ong tidak suka makan pagi 

Ibu Guru : Makan pagi itu sangat penting Ong-Ong…. Karena 

kita membutuhkan tenaga untuk beraktifitas, untuk 

belajar, berlari, bermain dan semua kegiatan 

sepanjang hari 

Ibu guru memberikan teh manis hangat dan biskuit pada Ong-Ong, serta 

mengoleskan minyak gosok diperut Ong-Ong. Ong-Ongpun beristirahat di ruang 

UKS sampai jam pulang . sepulang sekolah Ong-Ong segera menemui ibunya 

Ong-Ong : Assalamu’alaikum bu…, Ong-Ong mencari ibunya 

ke dalam rumah 

Ibu : Wa’alaikum salam… jawab ibu, E… Ong-Ong 

sudah pulang? Tanya ibunya 

Ong-Ong : Iya bu… , Ong-Ong pun menceritakan kejadian 

tadi di sekolah. Ong-Ong kapok bu… Ong-Ong 

janji untuk sarapan pagi setiap hari. Sebab kata bu 

guru sarapan sangat penting, agar kita mempunyai 

tenaga sepanjang hari 

Ibu : tersenyum-senyum mendengar cerita Ong-Ong. 

Ibunya merasa senang karena sekarang Ong-Ong 

sudah tahu pentingnya sarapan pagi 
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Lampiran 14 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

 
NAMA MAHASISWA  : ................................................................
N I M : ................................................................
TEMPAT MENGAJAR : ................................................................
KELAS/KB/TPA : ................................................................
TEMA : ................................................................
SIKLUS KE : ................................................................
WAKTU : ................................................................
TANGGAL : ................................................................

 

Butir penilaian kerja guru seperti di bawah ini: 

A. Perencanaan 

1. Merumuskan/menentukan indikator 

perbaikan pembelajaran dan 

menentukan kegiatan  

1.1 Merumuskan indikator 

kegiatan pengembangan 

1.2 Menentukan kegiatan  

yang sesuai dengan masalah 

yang sesuai dengan tema 

1.3 Menata ruang dan menyiapkan 

sumber belajar sesuai kegiatan 

1.4 Melaksanakan tugas rutin kelas  

sesuai kegiatan/membuat RKH   

1.5 Menentukan bahan yang akan 

digunakan dalam perbaikan 

kegiatan pengembangan dengan 

materi perbaikan 
 
  

Rata-rata butir 1 = A 

1 2 3 4 5 
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B. Pelaksanaan  

2. Menentukan tujuan 

perbaikan, hal- hal yang 

harus diperbaiki, dan 

langkah-langkah perbaikan 

2.1 Melakukan pembukaan 

sesuai dengan kegiatan  

2.2 Menggunakan alat bantu  

(media) pembelajaran 

yang sesuai dengan 

kegiatan  

2.3 mengelola waktu 

kegiatan secara efisien  

2.4 Melakukan penutupan 

kegiatan sesuai dengan 

kegiatan pengembangan  

 

3. Merancang pengelolaan 

kegiatan  

3.1 Menentukan penataan 

ruang kelas 

3.2 Menciptakan suasana 

kegiatan yang kreatif dan 

inovatif 

3.3 Menangani pertanyaan 

dan respon anak  

3.4 Menggunakan ekspresi 

lisan, tulisan, isyarat dan 

gerakan badan  

3.5 Menunjukkan kegairahan 

dalam membimbing anak  

3.6 Menunjukkan sikap 

ramah, luwes, terbuka, 

penuh pengertian dan 

sabar pada anak   Rata-rata butir 3 = C 

Rata-rata butir 2 = B 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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4. Melakukan evaluasi 

pembelajaran  

4.1 Melaksanakan penilaian 

selama proses kegiatan  

4.2 Melaksanakan penilaian 

pada akhir kegiatan  

 

 

 
 

Penilai  
 
 
SUKESTI 
NIP. 

 
 

Rata-rata butir 4 = D 

Nilai APKF 1 = R 
R= A+B+C+D = � 
 4 

1 2 3 4 5 
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Lampiran 15 

RENCANA KEGIATAN HARIAN PADA SIKLUS I 

RKH Kegiatan Pembukaan (±30 menit) Kegiatan Inti (±60 menit) Penutup (±30 menit) 
I 1. Doa dan salam  

2. BCC tentang kelinci dan rumahnya  
3. PL Meloncat seperti kelinci sambil 

menyanyi “Kelinciku” 

1. Area Drama : Bercerita dengan 
panggung boneka berjudul “Si Kuning 
yang tidak patuh” 

2. Area Baca Tulis : menyebutkan aturan 
di dalam rumah  

3. Area Matematika : Mengerjakan Maze 
“mencari jalan menuju rumah kelinci” 

4. Area Seni : membuat kelinci dan 
kandangnya dengan plastisin  

1. TJ  dan Evaluasi kegiatan satu hari  
2. Menyanyi bersama  
3. Pesan esok hari  
4. Doa, salam dan pulang  

II 1. Doa dan salam  
2. BCC tentang menjaga kebersihan 

rumah  
3. PL bergerak sambil bernyanyi 

”Menthok-menthok” 

1. Area Drama : Bercerita dengan 
panggung boneka berjudul “Gara-gara 
Jorok” 

2. Area Baca Tulis : menyebutkan dan 
memberi nama bagian-bagian rumah 

3. Area Balok : membuat rumah dengan 
balok unit  

4. Area Seni : mewarnai gambar rumah   

1. TJ  dan Evaluasi kegiatan satu hari  
2. Menyanyi bersama  
3. Pesan esok hari  
4. Doa, salam dan pulang  

III 1. Doa dan salam  
2. BCC tentang cara menyayangi saudara 

di rumahnya 
3. PL Melompat ke depan ke belakang, 

ke samping kanan dan samping kiri  

1. Area Drama : Bercerita dengan 
panggung boneka berjudul “Kuci Anak 
Hebat “ 

2. Area Baca Tulis : Menceritakan 
kembali cerita “Kuci Anak Hebat” 
dengan bahasa sederhana 

1. TJ  dan Evaluasi kegiatan satu hari  
2. Menyanyi bersama  
3. Pesan esok hari  
4. Doa, salam dan pulang  
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3. Area Matematika : Menggunting 
bentuk Geometri’ 

4. Area Seni : membuat bentuk rumah 
dari guntingan bentuk geometri 

IV 1. Doa dan salam  
2. Bercerita dengan panggung boneka 

berjudul “Pipit dan Rajawali” 
3. BCC tentang berbuat baik terhadap 

sesama  
4. PL menirukan gerakan burung   

1. Area IPA : mencoba memasukkan 
benda-benda ke dalam air  

2. Area Matematika : menyusun kepingan 
puzzle menjadi bentuk utuh  

3. Area Baca Tulis : Menghubungkan 
gambar dengan tulisan yang 
melambangkannya 

4. Area seni : Menceritakan gambar yang 
dibuat sendiri 

1. TJ  dan Evaluasi kegiatan satu hari  
2. Menyanyi bersama  
3. Pesan esok hari  
4. Doa, salam dan pulang  

V 1. Doa dan salam  
2. Bercerita dengan panggung boneka 

berjudul “Rahasia Wili” 
3. BCC tentang sopan santun   
4. PL memutar lengan dan meliukkan 

tubuh seperti pohon 

1. Area Baca Tulis : bermain kartu kata 
2. Area Matematika : Menyebutkan hasil 

penambahan 
3. Area Seni : melipat bentuk rumah   

1. TJ  dan Evaluasi kegiatan satu hari  
2. Menyanyi bersama  
3. Pesan esok hari  
4. Doa, salam dan pulang  

VI 1. Doa dan salam  
2. Bercerita dengan panggung boneka 

berjudul “Bombi Yang Nakal” 
3. BCC tentang tidak mengganggu teman 

dan berbuat baik terhadap sesama   
4. PL melempar dan menangkap bola 

besar 

1. Area Baca Tulis : mengurutkan dan 
menceritakan isi gambar seri  

2. Area Matematika : menyebut urutan 
bilangan 1 – 20  

3. Area Seni : membuat rumah dengan 6 
batang korek api  

1. TJ  dan Evaluasi kegiatan satu hari  
2. Menyanyi bersama  
3. Pesan esok hari  
4. Doa, salam dan pulang  
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Gambar 1. Kegiatan Bercerita Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Anak mendengarkan cerita pada siklus I 
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Gambar 3. Guru Mendemonstrasikan Cerita pada Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kegiatan anak menceritakan kembali   
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Gambar 5. Kegiatan bercerita pada siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Anak mengikuti jalan Cerita 
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Gambar 7. Demonstrasi cerita siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Anak mendengarkan cerita siklus III 

 

 


