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ABSTARK

Nama
: Putri Wanda Husada
Nim
: TRA.162021
Program Studi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Fakultas
: Tarbiyah dan Keguruan
Judul Skripsi : Meningkatkan Kemampuan Berbahasa dengan Metode
Bercerita menggunakan Metode Buku Cerita Bergambar di RA Nurul
Yaqi n Simpang Sungai Duren, Muara Jambi
Skripsi membahas tentang kemampuan berbahasa anak kelompok B RA
Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren, Muara Jambi, dapat ditingkatkan
melalui kegiatan bercerita dengan metode buku bercerita bergambar.
Permasalahan yang ada di dalam RA Nurul Yaqin
yaitu dalam
pengembangan bahasa anak kurangnya stimulasi sehingga anak cepat
merasa jenuh terhadap kegiatan belajar mengajar yang menonton
kurangnya sarana dan prasasarana di sekolah serta penyampaian materi ajar
yang hanya searah. Peneliti melakukan metode penelitian tindakan kelas.
v
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Peningkatan yang terjadi dapat terlihat dari tahap penelitian, yaitu
observasi yang dilakukan saat pratindakan, pelaksanaan tindakan pada
Siklus I dan Siklus II. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan
hasil belajar siswa kelas B RA Nurul Yaqin , terhadap tema Lingkunganku
dan Kebutuhanku. Hal ini dapat diketahui dari pra siklus, siklusI, siklusII,
persentase prasiklus 70% BB, 30% MB, dan pada siklus I 40% BB, 20%
MB, 20% BSH, 20% BSB, dan siklus II 0 % BB, 10% MB, 10% BSH,
80% BSB. Dengan demikian hasil penelitian di RA Nurul Yaqin telah
mencapai ketuntasan.
Kata Kunci : Meningkatkan Kemampuan Bahasa, Bercerita, Buku
Cerita Gambar.

ABSTRACT

Name
: Putri Wanda Husada
Nim
: TRA.162021
Progamme Of Study : Early Childhood Islamic Education
Faculty
: Tabiyah and Teacher Training
Thesis Tittle : Improving Language Ability with Storytelling Methods using the
Picture Story Book Method at RA Nurul Yaqi n Simpang
Sungai Duren, Muara Jambi
This thesis discusses the gross language of group B children RA Nurul Yaqin at
the simpang sungai duren, Muaro Jambi, which can be improved through
storytelling activities using the picture story book method. The problem in RA
Nurul Yaqin is that in developing children's language, the lack of stimulation so
that children quickly feel bored with teaching and learning activities that watch
the lack of facilities and infrastructure in schools and the delivery of teaching
material is only unidirectional. Researchers conducted classroom action research
methods. The increase that occurs can be seen from the research stage, namely
observations made during pre-action, the implementation of actions in Cycle I and
Cycle II. The results showed an increase in the learning outcomes of class B
students RA Nurul Yaqin, on the theme of my environment and my needs. This can
be seen from the pre cycle, cycle I, cycle II, the percentage of pre-cycle 70% BW,
i
x

30% MB, and in cycle I 40% BW, 20% MB, 20% BSH, 20% BSB, and cycle II 0%
BW, 10 % MB, 10% BSH, 80% BSB. Thus the results of research at RA Nurul
Yaqin have reached completeness.

Keywords: Improving Language Skills, Storytelling, Picture Story Books.
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas sering
dijumpai masalah, antara lain cara mengajar guru yang menganggap siswa hanya
sebuah benda yang hanya dapat menerima pelajaran dari gurunya saja. Selain
sangat banyaknya bahan pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa, guru juga
kurang terbiasa menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi.
Padahal seorang guru harus kreatif dalam menyelenggarakan proses
pembelajaran, baik itu dari segi materi, metode maupun media yang digunakan
harus menarik agar dapat menarik minat siswa untuk giat dalam belajar di sekolah,
khususnya di dalam kelas.
Di samping itu, kesulitan anak dalam berbahasa juga menjadi suatu masalah
yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan, karena seperti yang telah kita
ketahui bahwa bahasa adalah dasar komunikasi utama pada manusia. Jika anak
mengalami kesulitan dalam berbahasa, maka akan mengalami kesulitan dalam
memahami suatu konsep atau dalam mengungkapkan perasaan dan pikirannya.
Bahasa juga merupakan alat utama dalam belajar membaca. Oleh karena itu,
kesulitan dalam bahasa akan menyebabkan kesulitan dalam memproses belajar
mengajar terutama dalam belajar membaca, karena pembelajaran membaca
merupakan bagian dari pembelajaran bahasa.
Dalam proses belajar-mengajar di kelas guru memegang peranan yang
sangat penting. Para siswa tetap memerlukan bimbingan dan arahan untuk dapat
belajar dengan baik. Selain itu, media pembelajaran yang bervariasi dapat
membantu siswa mengembalikan semangat belajarnya. Di samping itu, media
pembelajaran yang bervariasi membuat para siswa tertarik dan tertantang untuk
mengikuti proses pembelajaran tanpa membuat siswa tersebut jenuh dan bosan
dalam mengikuti proses balajar-mengajar tersebut. Oleh karena itu, variasi media
pembelajaran di sekolah dasar sangat diperlukan, apalagi keadaan siswa sekolah
dasar yang pola pikirnya masih bersifat konkret dan masih senang bermain, sangat
1
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cocok diterapkan media pembelajaran yang bervariasi. Para guru hendaknya
membuat pembelajaran jadi bermakna dan buatlah semua siswa aktif dalam
mengikuti proses belajar-mengajar, jangan gurunya saja yang aktif dalam proses
pembelajaran.
Media buku cerita bergambar sangat cocok untuk diterapkan pada siswa
Kelompok B Taman Kanak-kanak dalam upaya meningkatkan kemampuan
berbahasa, karena pelajaran berbahasa di kelompok B Taman Kanak-kanak
merupakan awal siswa mengenal simbol-simbol dan mengalih kodekannya
menjadi bermakna dalam menyiapkan kejenjang salanjutnya. Ketika anak tidak
dapat melakukannya, maka proses pembelajaran akan terhambat. berbahasa
merupakan syarat utama dalam pembelajaran yang harus dipenuhi.
Menurut teori Piaget (dalam Syamsudin, 2001:102), anak usia dini berada
pada tahap operasional konkret. Hal ini menunjukkan bahwa anak sangat
menyukai benda-benda yang nyata. Di samping itu, anak juga memiliki daya
fantasi yang sangat tinggi. Berdasarkan asumsi tersebut, agar lebih menarik dan
menumbuhkan motivasi anak terhadap sesuatu hal, diperlukan media yang dapat
menyalurkan imajinasi yang kreatif pada anak.
Salah satu media yang dapat dimanfaatkan diantaranya adalah media buku
cerita bergambar. Dengan buku cerita bergambar kita dapat membantu
mempermudah anak untuk menuangkan gagasan-gagasannya ke dalam bentuk
bahasa karena gambar akan memberikan inspirasi dan motivasi yang sangat tinggi
kepada siswa untuk melakukan proses pembelajaran terutama dalam megajarkan
membaca permulaan. Jika kesulitan belajar berbahasa khususnya belajar membaca
permulaan dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindak lanjut maka akan banyak
siswa yang berkesulitan membaca.
Anak “mempelajari” bahasa dengan berbagai cara, yakni meniru,
menyimak, mengekspresikan, dan juga bermain. Melalui bermain, anak dapat
belajar menggunakan bahasa secara tepat dan belajar mengkomunikasikannya
secara efektif dengan orang lain.
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Berdasarkan hasil pra-penelitian atau temuan awal yang dilaksanakan di RA
Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren Muaro Jambi, menunjukkan bahwa
perkembangan bahasa anak belum begitu berkembang. Hal ini dapat dilihat pada
persentase prasiklus 70% BB, 30% MB saat guru memberikan tugas dirasa belum
tepat dalam pengembangan bahasa anak, hal ini disebabkan kurangnya stimulasi
oleh guru, metode penyampaian materi hanya searah dan kurangnya sarana dan
prasarana di sekolah yang kurang memadai, sehingga anak cepat merasa januh
terhadap kegiatan belajar mengajar yang monoton. Dengan aktifitas permainan
yang monoton berakibat perkembangan bahasa anak kurang berkembang secara
optimal, hingga menyebabkan kurang berkembangnya kemampuan berbahasa
anak. Dan kagiatan belajar mengajar yang monoton menyebabkan anak cepat
jenuh dan kurang termotifasi untuk mengembangakan bahasa anak. Oleh sebab
itu, perlu media-media pembelajaran yang bervariasi dalam pengembangan
bahasa, anak sehingga termotivasi untuk mengembangkan bahasanya.
Oleh karena itu peneliti menggunakan media buku cerita bergambar untuk
perkembangan bahasa anak, melihahat paparan di atas maka peneliti mengambil
judul “ Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Dengan Metode Bercerita
Menggunakan Buku Cerita Bergambar Di RA Nurul Yaqin Simpang Sungai
Duren Muaro Jambi”

B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yang dapat
diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Kemampuan bahasa anak kurang optimal
2. Media yang digunakan harus bervariasi sehingga dapat memotifasi anak
dalam belajar sambil bermain
3. Sarana dan prasarana kurang memadai
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C. Batasan Masalah
Batasan masalah dari beberapa identifikasi masalah diatas adalah
meningktkan kemampuan berbahasa dengan metode bercerita menggunakan buku
cerita bergambar.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah diatas adalah:”
Apakah metode bercerita dengan media buku bergambar dapat mengembangkan
bahasa anak kelompok B2 di Raudhatul Athfal Nurul Yaqin simpang sungai duren
muaro jambi?”

E. Tujuan Penelitian
Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi maka ada suatu tujuan yang
ingin dicapai. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan
perkembangan bahasa anak melalui metode bercerita dengan media buku
bergambar kelompok B2 di tk Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren Muaro Jambi.

F. Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki manfaat yang
ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:
1. Sebagai landasan teoritis yang memberikan informasi dan wawasan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengembangan bahasa anak
usia dini
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat,
diantaranya;
a. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak dan
kemampuan bercerita anak serta menambah kosa kata anak
b. Bagi

guru,

sebagai

bahan

intropeksi

dan

masukan

daam

mengembangkan bahasa anak dengan metode bercerita menggunakan
media buku bergambar.
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c. Bagi sekolah, sebagai bahan pengoreksian dalam mengembangkan
aspek perkembangananak, khususnya bahasa.
d. Bagi peneliti, sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan
bahasa anak dan pengalaman yang berarti
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BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Pengertian Keterampilan Berbahasa
1. Pengertian Bahasa
Pada manusia bahasa ditandai oleh adanya daya cipta yang tidak pernah
habis dan adanya sebuah aturan. Daya cipta yang tidak pernah habis ialah suatu
kemampuan individu untuk menciptakan sejumlah kalimat bermakna yang tidak
pernah berhenti dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan yang terbatas,
yang menjadikan bahasa sebagai upaya yang sangat kreatif. Dengan demikian
bahasa dapat diartikan sebagai suatu sistem simbol yang digunakan untuk
berkomunikasi dengan orang lain.
Di samping itu bahasa dapat dimaknai sebagai suatu sistem tanda, baik lisan
maupun tulisan. Bahasa merupakan sistem komunikasi antar manusia. Bahasa
mencakup komunikasi non verbal dan komunikasi verbal. Bahasa dapat dipelajari
secara teratur tergantung pada kematangan serta kesempatan belajar yang dimiliki
seseorang.
Bahasa mempunyai beberapa pengertian. Menurut Oxford Advanced
Learner Dictionary bahasa adalah suatu sistim dari suara, kata, pola yang
digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi melalui pikiran dan perasaan.
Sedangkan menurut pandangan Hurlock (1978: 176) bahasa adalah sarana
komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan
makna kepada orang lain. Syamsu Yusuf (2007: 118) mengatakan bahwa bahasa
adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain.
Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, dimana
pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk
mengungkapkan suatu pengertian.
Dari beberapa definisi bahasa yang dikemukakan di atas dapat di simpulkan
bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi yang digunakan melalui suatu sistem
suara, kata, pola yang digunakan manusia untuk menyampaikan pertukaran
pikiran dan perasaan. Bahasa dapat mencakup segala bentuk komunikasi, baik
6
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yang diutarakan dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh,
dan ekspresi wajah.
2. Perkembangan Bahasa
Harus kita sadari bahwa bahasa merupakan landasan seorang anak untuk
dapat mempelajari hal-hal lain. Sebelum anak belajar pengetahuan pengetahuan
lain, dia perlu menggunakan bahasa agar dapat memahami dengan baik. Anak
akan dapat mengembangkan kemampuannya dalam bidang pengucapan bunyi,
menulis, membaca yang sangat mendukung kemampuan keaksaraan di tingkat
yang lebih tinggi. Sejak bayi, anak sudah memiliki kemampuan berbahasa.
Sesederhana apapun, bayi sudah dapat menangkap bunyi-bunyian atau tanda yang
diberikan oleh orang-orang terdekat di lingkungannya. Seiring dengan
bertambahnya usia, perkembangan bahasa anak akan terus berkembang semakin
kompleks.
Potensi akan berkembang lebih cepat menjadi pola kebiasaan dimana
perkembangan pada usia dini berpengaruh bagi diri anak sepanjang hayat dan
mempengaruhi penyesuaian pribadi serta sosialnya, bertambahnya usia perilaku
yang dibentuk dan terbentuk pada awal kehidupan cenderung akan bertahan.
Menurut Musfiroh (2008:7) Perkembangan merupakan suatu perubahan yang
berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling
berinteraksi seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Bahasa adalah suatu
system symbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi (unit suara),
morfologi (unit arti), sintaksis (unit bahasa), semantik (variasi arti), dan pragmatik
(penggunaan bahasa). Dengan bahasa anak dapat mengkomunikasikan maksud,
tujuan, pemikiran, maupun perasaanya pada orang lain. Perkembangan bahasa
juga terbagi atas dua periode besar, periode tersebut yaitu periode Prelinguistik (01 tahun) dan Linguistik (1-5 tahun).
Anak usia dini, khususnya usia 5-6 tahun dapat mengembangkan kosa kata
secara mengagumkan. Owens (dalam Rita Kurnia, 2009:37) mengemukakan
bahwa “anak usia tersebut memperkaya kosa katanya melalui pengulangan”.
Mereka sering mengulangi kosa kata yang baru dan unik sekalipun belum
memahami

artinya.

Dalam

mengembangkan

kosa

kata

tersebut,

anak
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menggunakan fast wrapping yaitu suatu proses dimana anak menyerap arti kata
baru setelah mendengarnya sekali atau dua kali dalam dialog. Pada masa dini
inilah anak mulai mengkombinasikan suku kata menjadi kata, dan kata menjadi
kalimat.
Anak usia 5-6 tahun rata-rata dapat menggunakan 900-1000 kosa kata yang
berbeda. Mereka menggunakan 4-5 kata dalam satu kalimat yang dapat berbentuk
kalimat pernyataan, negative, Tanya, dan perintah. Pada usia 5-6 tahun tahun
sudah mulai menggunakan kalimat yang beralasan seperti “saya menangis karena
sakit”. pembicaraan merka mulai berkembang dimana kosa kata yang digunakan
lebih banyak dan rumit.
Berpartisipasi dalam komunikasi bahasa seperti dalam penciptaan teks, baik
lisan maupun tulisan. Haliday dan Hasan (dalam Rita Kurnia, 2009:38)
mendefinisikan “teks sebagai wacana, lisan maupun tulisan, seberapapun
panjangnya, yang membentuk satu kesatuan yang utuh”. Hymess (dalam Rita
Kurnia,

2009:38)

menyebut

“kemampuan

berkomunikasi,

yang

berarti

menciptakan wacana, sebagai communicative competence.” Dengan demikian,
kurikulum yang mengklaim sebagai berbasis kompetensi. Sejauh ini dapat
dikatakan bahwa kurikulum 2004 berbeda dengan kurikulum pendahulunya dalam
dua hal yang mendasar. Pertama, kurikulum ini didasarkan kepada rumusan
kompetensi komunikatif yang didefinisikan sebagai kompetensi wacana tersebut
digunakan pendekatan (pendidikan) literasi.
Perkembangan berbicara dan menulis merupakan suatu proses yang
menggunakan

bahasa

ekspresif

dalam

membentuk

arti.kajian

tentang

perkembangan berbicara pada anak tidak terlepas dari kenyatan adanya perbedaan
kecepatan dalam berbicara, maupun kualitas dan kuantitas anak dalam
menghasilkan bahasa. Anak yang satu lebih cepat, lebih luwes, lebih rumit, dalam
mengungkapkan bahasanya, ataupun lebih lambat dari yang lain. Kajian tentang
perkembangan menulis pada anak berkaitan dengan suatu proses yang dilakukan
anak sehingga menghasilkan bentuk tulisan.
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Perkembangan berbicara pada anak berawal dari anak menggumam maupun
membeo, sedangkan perkembangan menulis pada anak berawal dari kegiatan
mencoret-coret sebagai hasil ekspresi mereka. Dyson (dalam Rita Kurnia,
2009:39) berpendapat bahwa “perkembangan berbicara memberikan kontribusi
yang besar terhadap perkembangan menuykis pada anak”. Anak memiliki
kemampuan menulis dipengaruhi oleh kemampuan sebelumnya (dalam hal ini
kemampuan berbicara) sehingga dapat dituangkan dalam bentuk tulisan.
Dalam

berbicara

terkadang

individu

dapat

menyesuaikan

dengan

keinginannya sendiri. Hal ini tidak sama dengan menulis, dimana diperlukan suatu
aturan berbahasa yang baik, benar dan tertib. Dengan kata lain dalam menulis
diperlukan adanya keserasian antara pikiran dan tatanan dalam berbahasa yang
tepat dalam mengekspresikan gagasan yang tertuang dalam lambang-lambang
bahasa tulisan.
Perubahan terhadap sesuatu yang diajarkan lebih dini akan menjadi semakin
cepat dan lebih mudah serta akan lebih mudah dan cepat untuk menyesuaikan diri
terhadap tuntutan perubahan yang diharapkan dalam proses pengembangan.
Secara umum tahaptahap perkembangan anak dapat dibagai kedalam beberapa
rentang usia, yang masingmasing menunjukkan ciri-ciri tersendiri. Menurut
Ahmad Susanto (2001: 75) terhadap perkembangan ini sebagai berikut :
a. Tahap IV (tata bahasa menjelang dewasa, yaitu 6 – 8 tahun)
Tahap ini ditandai dengan kemampuan yang mampu menggabungkan
kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Atas dasar hal tersebut,
Dworetzsky (1990) dalam Ahmad Susanto bukunya bahwa dalam
kehidupan manusia mengalami perkembangan bahasa melalui beberapa
tahapan secara umum. Untuk anak normal, tahapan tersebut dibagi dalam
dua periode, yakni pralinguistik dan linguistik.
b. Periode Pralinguistik, Periode pralinguistik adalah masa di mana anak
berada pada masa belum mengenal bahasa atau mampu berbahasa. Bayi
yang baru saja lahir tidak memiliki bahasa. Saat bayi mulai tumbuh, secara
berangsur-angsur ia mengembangkan bahasanya melalui urutan tahap demi
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tahap. Urutan tersebut anehnya dan menariknya memiliki kesamaan di
seluruh jagat raya ini.
c. Periode Linguistik, Jalongo (1992:8-9) mengelompokkan perkembangan
linguistik ini sebagai tahapan kedua dan seterusnya. Tahap Perkembangan
Linguistik :
1) Sekitar 3 tahun
a) Kadang

mempertimbangkan

periode

paling

cepat

dalam

perkembangan Bahasa
b) Kosakata: banyak kata bertambah setiap hari; yakni 200-300 kata
c) Sosial: anak berusaha untuk berkomunikasi dan menunjukkan
frustasi jika tidak memahami kemampuan orang lain (dewasa)
untuk memahami, anak meningkat dramatis.
2) Usia 4-6 tahun
a) Penerapan pengucapan dan tata Bahasa
b) Vocabulary: 1400-1600 kata
c) Sosial: anak mencari cara yang tidak dimengerti, mulai dengan
menyesuaikan

pengucapan

untuk

pendengar

informasi,

perselisihan dengan kawan sebaya dapat diselesaikan dengan
kata dan ajakan untuk bermain lebih sering
d) Kompleks, susunan kalimat dan tata bahasa yang benar,
menggunakan awalan; kata kerja sekarang, kemarin dan yang
akan datang, rata-rata panjang kalimat setengah per kalimat
meningkat menjadi 6-8 kata.
3) Usia 6-8 tahun
a) Menggunakan

bahasa

yang

lebih

kompleks,

lebih

banyakajektifnya, menggunakan kalimat pengandaian, jumlah
rata-rata perkalimat 7 atau 6 kata
b) Kosakata untuk bahasa lisan 3000 kata
c) Sosial: anak menggunakan klausa ajektif dengan menggunakan
kata „yang‟ dan lebih banyak menggunakan kata kerja yang
dibendakan.
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Menurut Syamsu Yusuf (2007: 119) perkembangan bahasa berkaitan erat
dengan perkembangan berfikir anak. Perkembangan fikiran dimulai pada usia 1,6
– 2,0 tahun, yaitu pada saat anak dapat menyusun kalimat dua atau tiga kata.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam berbahasa anak dituntut untuk menuntaskan
atau menguasai tugas pokok perkembangan bahasa. Adapun tugas tersebut adalah:
a. Pemahaman, yaitu kemampuan memahami makna ucapan orang lain;
b. Pengembangan perbendaharaan kata;
c. Penyusunan kata-kata menjadi kalimat; dan
d. Ucapan. Kemampuan mengucapkan kata-kata merupakan hasil belajar
melalui imitasi terhadap suara-suara yang didengar anak dari orang lain.
Sedangkan menurut Mulyani Sumantri dan Nana Syaodih (2004)
perkembangan bahasa terbagi atas dua periode besar yaitu periode Prelinguistik
(0-1 tahun) dan Linguistik (1-5 tahun). Mulai periode linguistik inilah mulai saat
anak mengucapkan kata kata yang pertama. Yang merupakan saat paling
menakjubkan bagi orang tua. Periode linguistik terbagi dalam tiga fase yaitu:
a. Fase satu kata atau Holofrase. Pada fase ini anak mempergunakan satu kata
untuk menyatakan pikiran yang kompleks, baik yang berupa keinginan,
perasaan atau temuannya tanpa perbedaan yang jelas. Misalnya kata duduk,
bagi anak dapat berarti “saya mau duduk”, atau kursi tempat duduk, dapat
juga berarti “mama sedang duduk”. Orang tua baru dapat mengerti dan
memahami apa yang dimaksudkan oleh anak tersebut, apabila kita tahu
dalam konteks apa kata tersebut diucapkan, sambil mengamati mimik (raut
muka) gerak serta bahasa tubuh lainnya. Pada umumnya kata pertama yang
diucapkan oleh anak adalah kata benda, setelah beberapa waktu barulah
disusul dengan kata kerja.
b. Fase lebih dari satu kata. Fase dua kata muncul pada anak berusia sekitar
18 bulan. Pada fase ini anak sudah dapat membuat kalimat sederhana yang
terdiri dari dua kata. Kalimat tersebut kadang-kadang terdiri dari pokok
kalimat dan predikat, kadang-kadang pokok kalimat dengan obyek dengan
tata bahasa yang tidak benar. Setelah dua kata, munculah kalimat dengan
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tiga kata, diikuti oleh empat kata dan seterusnya. Pada periode ini bahasa
yang digunakan oleh anak tidak lagi egosentris, dari dan untuk dirinya
sendiri. Mulailah mengadakan komunikasi dengan orang lain secara lancar.
Orang tua mulai melakukan tanya jawab dengan anak secara sederhana.
Anak pun mulai dapat bercerita dengan kalimat-kalimatnya sendiri yang
sederhana.
c. Fase diferensiasi. Periode terakhir dari masa balita yang berlangsung antara
usia dua setengah sampai lima tahun. Keterampilan anak dalam berbicara
mulai lancar dan berkembang pesat. Dalam berbicara anak bukan saja
menambah kosa katanya yang mengagumkan, akan tetapi anak mulai
mampu mengucapkan kata demi kata sesuai dengan jenisnya, terutama
dalam pemakaian kata benda dan kata kerja. Anak telah mampu
mempergunakan kata ganti orang “saya” untuk menyebut dirinya, mampu
mempergunakan kata dalam bentuk jamak, awalan, akhiran dan
berkomunikasi lebih lancar lagi dengan lingkungan. Anak mulai dapat
mengkritik, bertanya, menjawab, memerintah, memberi

tahu dan

bentukbentuk kalimat lain yang umum untuk satu pembicaraan.
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Bahasa anak secara terus menerus
akan selalu berkembang. Anak banyak belajar dari lingkungannya, dengan
demikian bahasa anak terbentuk oleh kondisi lingkungan. Lingkungan anak
mencakup lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pergaulan teman
sebaya. Perkembangan bahasa anak dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan
masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti bahwa proses pembentukan
kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan
memberi ciri khusus dalam perilaku berbahasa.
3. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Bahasa Anak
Saat bayi dilahirkan, dia tidak tahu apa-apa tentang diri dan lingkungannya.
Walau begitu, bayi tersebut memiliki potensi untuk mempelajari diri
dan lingkungannya. Apa dan bagaimana dia belajar, banyak sekali
dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana dia dilahirkan ( Syamsu
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Yusuf, 2007: 118) Dia bisa berbahasa Indonesia karena lingkungan
kita berbahasa Indonesia, jika lingkungannya berbahasa Sunda maka
anak akan bisa berbahasa Sunda. Begitu juga dengan bahasa-bahasa
yang lainnya. Anak makan menggunakan sendok dan garpu, juga
karena lingkungannya melakukan hal yang sama, Demikian pula apa
kebiasaan-kebiasaan lain yang dilakukan oleh anak.
Sosialisali dan etika lingkungan merupakan konsep yang berhubungan
dengan pengembangan bahasa anak terhadap lingkungannya ( menurut hetzer &
Reindorf dalam E. Hurlock, dalam syamsu yusuf, 2007: 120) Sosialisasi adalah
satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita
belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan
bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam
menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang
terus terjadi selama hidup kita.
Etika lingkungan dikatakan sebagai suatu struktur sosial yang berasal dari
kebudayaan atau kultur suatu komunitas manusia. Komunitas ini tentunya
mempunyai satu set nilai-nilai yang dihormati sebagai landasan madani dalam
berinteraksi diantara sesamanya. Interaksi ini membutuhkan alat komunikasi yang
pada umumnya dinamakan bahasa (lisan dan tulisan) agar pesan yang dikirim
dapat diterima, diterjemahkan dan dimengerti. Peran bahasa sebagai alat
penyampai pesan sangatlah krusial bilamana etika lingkungan hendak ditegakkan.
Masalah yang dihadapi adalah bagaimana bahasa lingkungan ini bisa dipopulerkan
sedemikan rupa sehingga pesanpesan dapat disampaikan serta dimengerti oleh
publik.
Menurut teori constructive dari Vygotsky dan Piaget mengatakan bahwa
perkembangan kognisi dan bahasa dibentuk dari interaksi dengan orang lain.
Dengan berinteraksi dengan orang lain, maka pengetahuan, nilai dan sikap anak
akan berkembang. Anak memiliki perkembangan kognisi yang terbatas pada
usiausia tertentu, tetapi melalui interaksi sosial, anak akan mengalami peningkatan
kemampuan berpikir.
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Teori Perkembangan Vygosky memandang bahwa bahasa anak-anak tidak
berkembang dalam situasi sosial yang hampa. Vygosky yakin bahwa anak-anak
yang terlibat dalam sejumlah besar pembicaraan pribadi lebih berkompeten secara
sosial ketimbang anak-anak yang tidak menggunakan secara ekstensif, karena
pembicaraan pribadi merupakan suatu transisi awal untuk lebih dapat
berkomunikasi secara sosial.
Sedangkan teori Piaget menekankan pada percakapan anak-anak yang
bersifat egosentris dan berorientasi non-sosial. Anak-anak berbicara kepada diri
mereka untuk mengatur perilakunya dan untuk mengarahkan diri mereka.
Sebaliknya Piaget menekankan bahwa percakapan anak kecil yang egosentris
mencerminkan ketidakmatangan sosial dan kognitif mereka.
Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor
kesehatan, intelegensi, status sosial ekonomi keluarga, jenis kelamin, dan
hubungan keluarga (Syamsu Yusuf, 2007: 121). Sehubungan dengan penciptaan
lingkungan bahasa yang baik bagi anak maka faktor yang paling menentukan
dalam perkembangan bahasa anak adalah faktor lingkungan/sosial. Faktor
lingkungan yang dimaksud disini adalah lingkungan dimana anak itu berada, yang
juga didalamnya terdapat orang dewasa atau orang tua dari sianak tersebut.
Bahasa anak dapat berkembancepat jika:
a. Anak berada di dalam lingkungan yang positif dan bebas dari tekanan.
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa lingkungan yang kaya bahasa akan
menstimulasi perkembangan bahasa anak. Stimulasi tersebut akan optimal
jika anak tidak merasa tertekan. Anak yang tertekan dapat menghambat
kemampuan bicaranya. Dapat ditemukan anak gagap yang disebabkan
karena tekanan dari lingkungannya.
b. Menunjukkan sikap dan minat

yang tulus pada anak. Anak usia dini

emosinya masih kuat. Karena itu orang tua dan guru harus menunjukkan
minat dan perhatian tinggi kepada anak. Orang dewasa perlu merespon anak
dengan tulus.
c. Menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan non verbal. Dalam
bercakap-cakap dengan anak, orang dewasa perlu menunjukkan ekspresi
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yang sesuai dengan ucapannya. Perlu diikuti gerakan, mimik muka, dan
intonasi yang sesuai. Misalnya: orang dewasa berkata,”saya sayang” maka
perlu dikatakan dengan ekspresi muka senang dan menunjukkan rasa
sayangnya, sehingga anak mengetahui seperti apa kata sayang itu
sesungguhnya.
d. Melibatkan anak dalam komunikasi. Orang dewasa perlu melibatkan anak
untuk ikut membangun komunikasi. Kita menghargai ide-idenya dan
memberikan respon yang baik terhadap bahasa anak.
Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa kesehatan, intelegensi, status sosial
ekonomi keluarga, jenis kelamin anak, serta hubungan sosial keluarga sangat
mempengaruhi perkembangan bahasa anak, sehingga perkembangan bahasa anak
dapat berkembang dengan cepat.
4. Lingkungan yang Baik Untuk Memperkaya Bahasa Anak.
Sesuai dengan pandangan teori contructive yang dikemukakan Piaget dan
Vygotsky di atas, bahwa melalui interaksi sosial, anak akan mengalami
peningkatan kemampuan berpikir. Pengaruhnya pada pembelajaran adalah anak
akan dapat belajar dengan optimal jika diberikan berbagai kegiatan yang dapat
mendorong mereka untuk sering berkomunikasi. Dengan interaksi aktif antar
anak, maka bahasa anak akan berkembang dengan cepat.
Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak sebaiknya dalam
aktivitasnya anak-anak digabungkan dari berbagai usia. Harapannya adalah anak
yang lebih tua dapat mencontohkan bahasa yang lebih kaya kepada anak yang
lebih muda. Adanya anak yang lebih tua usianya atau orang dewasa yang
mendampingi pembelajaran dan mengajak bercakap-cakap akan menolong anak
menggunakan kemampuan berbahasa yang lebih tinggi.
Untuk mensosialisasikan anak-anak pada dunia literasi (Musthafa, 2008: 5)
menyebutkan bahwa cara yang paling penting adalah pemajanan pada dan/atau
pelibatan dengan (1) artefak literasi dan kegunaan fungsionalnya, (2) pengalaman
literasi, (3) berbagai peristiwa literasi, dan (4) beragam interaksi literasi. Lebih
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lanjut dijelaskan beberapa petunjuk dasar untuk pelaksanaan yang lebih sistematik
yaitu:
a. Sediakan beragam artefak literasi untuk anak. Untuk mempromosikan
kesadaran awal akan bacaan (print), dan untuk mendorong minat anak pada
penjelajahan dunia mereka dan bereksperimen dengan bahasa mereka,
artefak literasi (koran, buku anak, iklan, kertas, pensil, dan semacamnya)
harus disediakan di sekitar dan dapat diakses oleh anak yang sedang belajar.
b. Demontrasikan beragam kegiatan literasi dan libatkan anak untuk
mengalaminya. Perkembangan literasi tidak begitu saja terjadi. Anak-anak
mungkin akan tertarik pada membaca dan menulis ketika mereka
mengobservasi dan berpartisipasi dalam beragam aktivitas literasi degan
para penulis dan pembaca yang lebih kompeten terutama dengan orang tua
dan anggota keluarga lainnya (Mclane & NcMee, 1990).
c. Demonstrasikan beragam peristiwa literasi dan libatkan anak-anak dalam
peristiwa tersebut. Karena keterlibatan anak dalam peristiwa literasi akan
turut meningkatkan apresiasi mereka akan pentingnya menjadi literat
sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar.
d. Demonstrasikan interaksi literasi dan libatkan anak-anak di dalamnya.
Ketika orangtua membicarakan pengalaman sehari-hari mereka, disarankan
orangtua melakukannya di dekat anak-anak dan melibatkan mereka di
dalamnya. Atau, ketika orangtua dan anak-anak yang sedang belajar
bercengkrama sambil membaca dongeng sebelum tidur. Interaksi literasi ini
akan mempercepat dan memperkuat apresiasi dan pembelajaran literasi
anak.
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Lingkungan yang baik
untuk pengembangan kemampuan berbahasa anak adalah lingkungan yang aktif
ditempat anak berada, yaitu lingkungan yang kaya dengan bahasa. Hal ini dapat
dilakukan oleh orang dewasa dengan meletakkan banyak kata-kata di lingkungan
bermain anak. Di mana-mana anak dapat melihat tulisan sehingga menolong anak
dalam mempelajari keaksaraan. Misalnya: kalau disekitarnya ada meja, dapat
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diberi tulisan “meja”, kalau di tempat bermain anak ada lemari maka di sana dapat
dituliskan ”lemari” dan lain-lainnya.
Orangtua dan pendidik yang aktif akan membawa lingkungan di luar anak
yang kaya dengan bahasa ke dalam pikiran anak dan juga mengeluarkan segala
sesuatu yang ada di dalam pikiran anak ke luar melalui bahasa yang diucapkan
anak.
5. Keterampilan Bahasa
Sebagaimana kita ketahui bahwa keterampilan bahasa meliputi 4 area
utama, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Berikut ini akan
diuraikan bagaimana menciptakan lingkungan yang dapat memperkaya terhadap
keterampilan bahasa tersebut.
a. Mendengarkan
Mampu mendengarkan dengan benar dan tepat merupakan bagian yang
penting dalam belajar dan berkomunikasi. Hal ini sangat penting dalam tahaptahap
pertama dari belajar membaca. Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan
pada anak, maka yang dapat dilakukan oleh orang tua dan pendidik adalah
menjadi model yang baik bagi anak, berkomunikasi yang jelas kepada anak, dan
memberikan penguasaan pengetahuan dan aktivitas yang berkenaan dengan
kegiatan mendengarkan itu sendiri. Aktivitas yang mendukung yang dapat
dilakukan adalah: (a) bermain dengan mendengarkan musik, (b) menceritakan
tentang cerita/dongeng, (c) memperdengarkan berbagai suara (sound effects), (d)
memperdengarkan cerita dengan musik, dan (e) mempertanyakan apa yang di
dengarkan.
b. Berbicara
Bicara merupakan salah satu alat komunikasi yang paling efektif. Berbicara
tidak sekedar merupakan prestasi bagi anak, akan tetapi juga berfungsi untuk
mencapai tujuannya, misalnya:

1) Sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan.
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2) Sebagai alat untuk menarik perhatian orang lain.
3) Sebagai alat untuk membina hubungan sosial.
4) Sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri.
5) Untuk dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain, dan
6) Untuk mempengaruhi perilaku orang lain (mulyani sumantri & nana
syaodih, 2004).
Menurut Nurbiana (2008: 36) terdapat dua tipe perkembangan berbicara
anak:
1) Egosentric Speech, terjadi ketika anak berusia 2-3 tahun, dimana anak
berbicara kepada dirinya sendiri (monolog). Perkembangan berbicara anak
dalam hal ini sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan
berpikirnya.
2) Socialized speech, terjadi ketika anak berinteraksi dengan temannya atau
pun lingkungannya. Hal ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan
adaptasi sosial anak. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat 5 bentuk
socialized speech yaitu:
a) Saling Tukar informasi untuk tujuan bersama;
b) Penilaian terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain;
c) Perintah, permintaan, ancaman;
d) Pertanyaan;
e) Jawaban.
Selanjutnya Nurbiana (2008: 36) mengemukakan ada beberapa faktor yang
dapat dijadikan ukuran kemampuan berbicara seseorang yang terdiri dari aspek
kebahasaan dan non kebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi:
1) Ketepatan ucapan;
2) Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai; 3) Pilihan
kata; Ketepatan sasaran pembicaraan.
Cara terbaik untuk mendorong perkembangan bahasa anak-anak adalah
menyisihkan waktu untuk berbicara dengan anak-anak. Doronglah anak-anak
untuk mengungkapkan pendapat, melontarkan pertanyaan dan mengambil
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keputusan. Anak-anak belajar kata-kata baru dengan mendengar kata-kata tersebut
yang digunakan dalam konteks. Anak-anak juga belajar banyak berbicara melalui
mendengarkan pembicaraan orang dewasa atau anak lain. Hendaknya orangtua
tidak mengoreksi apa yang anak-anak katakan atau mengkritik cara mereka
mengungkapkan diri. Peragakan cara pengucapan kata yang benar dengan
menerangkan

kata

dalam

pembicaraan.

Selain

itu

untuk

menambah

perbendaharaan kata, anak dapat diajak untuk membaca sedini mungkin. Dengan
melihat gambar, anak dapat mengeksplorasi serta ada dialog antara orangtua dan
anak. Gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan benar (jangan gunakan bahasa
kekanakan). Dan berbicaralah dengan pelan dan dibantu dengan ekspresi wajah
atau gerakan tubuh.
c. Membaca
Pengembangan minat dan kebiasaan membaca yang baik harus dimulai
sedini mungkin pada anak-anak. Orang tua, terutama ibu dan guru mempunyai
peranan yang sangat penting dalam menentukan usaha-usaha pengembangan ini.
Pengembangan minat dan kemampuan membaca harus dimulai dari rumah.
Membaca bukan sekedar membaca sepintas saja, tetapi membaca harus
melibatkan pikiran untuk memaknainya. Membaca memerlukan proses yang
panjang, dari mengenal simbol sampai pada memaknai tulisan. Sebelum bisa
membaca, anak-anak harus tahu dan menggunakan perbendaharaan kata-kata
dasar yang baik. Anak hanya dapat memahami kata-kata yang mereka lihat
tercetak jika mereka telah menemui kata-kata tersebut dalam pembicaraan.
Anakanak yang dapat berbicara dengan baik dan banyak cenderung menjadi
pembaca yang baik pula.
Dalam belajar membaca permulaan pada anak, orangtua atau pendidik
sebaiknya menggunakan kata-kata yang bermakna bagi anak. Anak akan tertarik
membaca sebuah kata karena kata tersebut mempunyai makna yang dapat
dimengerti anak. Janganlah mengajarkan kata-kata yang tidak umum tanpa
memberikan konteks atau petunjuk mengenai maknanya. Gambar dengan
katakata, label pada objek, tanda dalam situasi-situasi, semuanya ini memberikan
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suatu konteks kepada kata itu. Misalnya : Kata ”pelangi‟ dibaca anak bersamaan
dengan adanya ”gambar pelangi”. Selain itu orangtua atau pendidik sebaiknya
menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan karakteristik materi membaca
tahap awal, misalnya kata yang dipilih pendek dan dapat

diperkirakan,

berulangulang, menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan irama,
teksnya sederhana, mudah diingat, gambar dan teks harus sesuai, dan gambar
sangat dominan.
Untuk mendukung perilaku keaksaraan berikutnya, anak harus banyak
dikenalkan dengan buku. Buku-buku yang dikenalkan pada anak perlu disesuaikan
dengan tingkat kebutuhan anak. Buku cerita lebih tepat digunakan untuk
menambah kosa kata anak, namun demikian anak tetap perlu menggunakan buku
bacaan yang berbeda-beda, supaya mereka bisa melihat perbedaan tingkatan dari
tiap-tiap buku. Untuk menciptakan lingkungan yang kaya terhadap perkembangan
bahasa anak khususnya membaca maka orang tua harus memfasilitasi dengan
menyediakan berbagai bahan bacaan untuk anak-anak, penuhilah tempat-tempat
bermain mereka dengan berbagai bahan dan sumber bacaan yang bermanfaat.
d. Menulis
Kemampuan menulis sangat berkaitan dengan menggambar pada anak.
Karena menulis dan menggambar sama-sama memerlukan keahlian psikomotor,
dan mempunyai kemampuan kognitif yang sama. Menggambar dan menulis
melibatkan keterampilan psikomotor yang sama yaitu keterampilan motorik halus,
maka untuk mengembangkan kemampuan ini orangtua atau pendidik harus dapat
memfasilitasi sedini mungkin. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan
menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh anak untuk membuat coretan
atau tulisan. Saat anak 2 tahun jika diberi kesempatan memegang pensil atau
crayon tentunya dia akan mencoret-coret sesukanya di kertas yang ada, hal ini
merupakan tahap awal dari perkembangan menulis anak.
Dengan menggambar/menulis anak dapat mengekspresikan dirinya. Karena
itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang cukup dengan dukungan alat-alat
yang beragam serta pendidik yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir
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anak. Selain anak menggambarkan sesuatu yang ada dalam pikirannya ke dalam
kertas, anak juga perlu menceritakan makna dari gambar yang dibuatnya.
Disinilah orangtua atau pendidik memainkan peran yang penting dalam
mengenalkan anak pada kekuatan komunikasi antara gambar yang dibuatnya
dengan kata-kata yang dapat dimunculkan anak. Jika pendidik dapat membuat
pengalaman menggambar ini menjadi menantang, merangsang, dan memuaskan,
maka anak akan menguasai sistem simbol yang beragam lainnya.
Berdasarkan uraian di atas menemukakan bahwa anak dapat memahami dan
mengingat

suatu

informasi

jika

mereka

mendapat

kesempatan

untuk

membicarakannya, menuliskannya, menggambarkannya, dan memanipulasinya.
Anak belajar membaca dan menyimak jika mereka mendapat kesempatan untuk
mengekspresikan pemahaman mereka dengan membicarakannya untuk diri
mereka sendiri maupun di tujukan pada orang lain. Belajar jika ada diskusi antara
guru dan anak, anak dan anak, anak dan media, serta anak dan lingkungannya.
Bahasa dan belajar tidak dapat di pisahkan. Kemampuan menggunakan bahasa
secara efektif sangat berperan penting terhadap kemampuan belajar anak.
Berdasarkan

4

keterampilan

berbahasa

dapat

disimpulkan

bahwa,

perkembangan bahasa anak dapat tercapai apabila anak dapat mengembangkan 4
keterampilan bahasa yang sudah ada atau di miliki oleh anak, yaitu terampil dalam
mendengarkan, berbicara, membaca, serta menulis, jika 4 keterampilan bahasa
tersebut dapat di lakukan dengan baik maka perkembangan bahasa anak juga akan
berkembang dengan baik pula.
6. Karakteristik Bahasa Anak Usia Dini.
Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan
perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu.
Perkembangnan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman
nilainilai agama dan formal, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional.
Pertumbuhan anak yang mencakup pemantauan kondisi kesehatan dan gizi
mengacu pada panduan kartu menuju sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh
kembang anak.
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Standar tingkat pencapaian perkembangan anak pasal 10 ayat bahasa
sebagaimana berbahasa, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah,
aturan, menyenangi dan menghargai bacaan.
Tabel 2.1. Gambar Mengenai Tingkat Pencapaian Perkembangan
bahasa Anak Usia 5-6 Tahun
Lingkup
Tingkat Pencapaian Perkembangan
Perkembangan
5-6 tahun
Memahami
Bahasa

Mengerti beberapa perintah secara bersamaan.
Mengulanggi kalimat yang lebih kompleks
Memahami semua aturan dalam permainan
Senang dan menghargai bacaan

Mengungkapkan
Bahasa

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
(S.O.P).
Memiliki banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide
kepada orang lain.
Melanjutkan cerita/dongeng yang telah didengarkan
Menunjukkan konsep-konsep dalam buku cerita

Keaksaraan

Menyebutkan simbol-simbol hurufyang dikenal
Mengenal suara huruf awal dari nama-nama benda
yang ada disekitarnya
Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki
bunyi/huruf awal yang sama
Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf

Sumber Permendikbud 137 Tahun 2014 standar Nasional PAUD
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa anak
khususnya usia 5-6 tahun dilihat dari aspek perkembangannya adalah sebagai
berikut :
a. 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
b. 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

simbolsimbol 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 mengekspresikan ide pada orang lain;
melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan.
c. 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 bentukbentuk;
membaca nama sendiri; menuliskan nama sendiri. Maka dari itu ketiga
aspek tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan
kemampuan bahasa anak, perkembangan bahasa anak dapat dinyatakan
berkambang

secara

optimal

jika:

anak

dapat

menerima.

dan

mengungkapkan bahasa dengan baik, serta dapat mengenal, memahami
keaksaraan dengan baik.
7. Pengertian Metode Bercerita.
Metode bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk
menyampaikan suatu pesan, informasi atau sebuah dongeng belaka yang bisa
dilakukan secara lisan atau tertulis. Cara penuturan cerita tersebut dapat dilakukan
dengan menggunakan alat peraga atau tanpa alat peraga. Menikmati sebuah cerita
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mulai tumbuh pada seorang anak semenjak ia mengerti akan peristiwa yang terjadi
disekitarnya dan setelah memorinya mampu merekam beberapa kabar berita.
Cerita yang disajikan untuk anak usia 5 – 6 tahun tentu saja harus sesuai
dengan dunia kehidupan mereka. Isi cerita harus bersumber dari pengalaman
sehari-hari yang mungkin dialaminya atau hal-hal sederhana yang mudah dicerna
oleh tahapan berfikirnya.
8. Media Buku Cerita Bergambar
a. Pengertian Media.
Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Kata ini berasal dari
bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.Sadiman dkk
(2009:7) mengungkapkan bahwa media adalah sesuatu yang digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang
pikiran, perasaan, minat, serta perhatian anak didik sehingga proses belajar terjadi.
Media seperti yang dikutip dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 726)
adalah (1) alat; (2) sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film,
poster,

dan spanduk; (3) yang terletak antara dua pihak; (4) perantara,

penghubung.

Sedangkan

dalam

Kamus

Kata

Serapan,

media

adalah

benda/alat/sarana, yang menjadi perantara untuk menghantarkan sesuatu
(Martinus, 2001:359-360).
Menurut Gerlach dan Ely yang dikutip oleh Azhar Arsyad (2011: 4), media
apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan kejadian yang
membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan,
ketrampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan
sekolah merupakan media. Sedangkan menurut Criticos yang dikutip oleh
Daryanto (2011: 4) media merupakan salah satu komponenkomunikasi, yaitu
sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan.
Media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran
kaitannya dengan model pembelajaran langsung yaitu dengan cara guru berperan
sebagai penyampai informasi dan dalam hal ini guru seyogyanya menggunakan
berbagai media yang sesuai. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar
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mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran,
perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilanpembelajar sehingga dapat
mendorong terjadinya proses belajar. Menurut
Heinich yang dikutip oleh Azhar Arsyad (2011:4), media pembelajaran
adalah perantara yang membawa pesan atau informasi bertujuan instruksional atau
mengandung

maksud-maksud

pengajaran

antara

sumber

dan

penerima.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah
segala sesuatu benda atau komponen yang dapat digunakan untuk menyalurkan
pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian dan minat siswa dalam proses belajar.
b. Penyediaan media pembelajaran.
Penyediaan pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi
pesan, orang, dan peralatan. Dalam perkembangan media pembelajaran mengikuti
perkembangan teknologi. Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam
proses belajar adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanis.
Kemudian lahir teknologi audiovisual yang menggabungkan penemuan mekanis
dan elektronis untuk tujuan pembelajaran. Teknologi yang muncul terakhir adalah
teknologi mikro prosesor yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan
interaktif
c. Buku cerita bergambar
Gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual kedalam
bentuk dua dimensi sebagai hasil perasaan dan pikiran. Gambar dapat
dipergunakan sebagai media dalam penyelenggaraan proses pendidikan sehingga
memungkinkan

terjadinya

proses

belajar-mengajar.

Tarigan

(1995:209)

mengemukakan bahwa pemilihan gambar haruslah tepat, menarik dan dapat
merangsang siswa untuk belajar. Media gambar yang menarik, akan menarik
perhatian siswa dan menjadikan siswa memberikan respon awal terhadap proses
pembelajaran. Media gambar yang digunakan dalam pembelajaran akan diingat
lebih lama oleh siswa karena bentuknya yang konkrit dan tidak bersifat abstrak.
Gambar adalah suatu bentuk ekspresi komunikasi universal yang dikenal khalayak
luas.
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Buku cerita bergambar adalah buku bergambar tetapi dalam bentuk cerita,
bukan buku informasi. Dengan demikian buku cerita bergambar sesuai dengan
ciri-ciri buku cerita, mempunyai unsur-unsur cerita (tokoh, plot, alur). Buku cerita
bergambar ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, (1) buku cerita bergambar
dengan kata-kata, (2) buku cerita bergambar tanpa kata-kata. Kedua buku tersebut
biasanya untuk prasekolah atau murid sekolah dasar kelas awal.
Buku cerita bergambar merupakan sesuatu yang tidak asing dalam
kehidupan anak-anak. Disamping itu, buku adalah sebuah media yang baik bagi
anak-anak untuk belajar membaca. Buku cerita bergambar merupakan kesatuan
cerita disertai dengan gambar-gambar yang berfungsi sebagai penghias dan
pendukung cerita yang dapat membantu proses pemahaman terhadap isi buku
tersebut. Melalui buku cerita bergambar, diharapkan pembaca dapat dengan
mudah menerima informasi dan deskripsi cerita yang hendak disampaikan.
Untuk anak usia dini, alangkah baiknya jika kita mengenalkan buku cerita
bergambar yang sesuai dengan usia mereka, untuk membantu perkembangannya.
Karena pada saat usia dini, perkembangan otak anak berkembang secara pesat.
Sehingga kita harus memotivasi anak untuk selalu belajar dan media pembelajaran
membaca permulaan yang efektif adalah melalui buku cerita bergambar.
Dari beberapa paparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa media buku
cerita bergambar sangat cocok jika diterapkan dalam proses pembelajaran
mengembangkan kemampuan berbahasa anak usia 5-6 tahun, karena media
tersebut dapat merangsang siswa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa,
media buku cerita bergambar tersebut diwujudkan dalam bentuk visual ke dalam
bentuk dua dimensi sebagai hasil pikiran dan perasaan.
d. Manfaat dan Fungsi Media Buku Cerita Bergambar
Mitchell (dalam Nurgiantoro, 2005:159) mengungkapkan fungsi dan
pentingnya buku cerita bergambar sebagai berikut:
1) Membantu perkembangan emosi anak.
2) Membantu anak belajar tentang dunia dan keberadaannya.
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3) Belajar tentang orang lain, hubungan yang terjadi dan pengembangan
perasaan.
4) Memperoleh kesenangan. 5) Untuk mengapresiasi keindahan, dan 6)
Untuk menstimulasi imajinasi.
B. Kerangka Berpikir
Keterampilan bercerita pada anak TK/ RA Nurul Yaqin Simpang Sungai
Durenmuaro Jambi pada kondisi awal masih perlu untuk ditingkatkan. Tidak
semua anak dapat mengungkapkan ide dan gagasanya kepada orang lain dengan
kalimat yang tepat serta belum memiliki kelancaran dalam bercerita, kebanyakan
anak terbata-bata dan kurang percaya diri saat bercerita didepan kelas, dalam
menjawab pertanyaan kebanyakan anak malu-malu bahkan tidak mau menjawab
pertanyaan yang diberikan. Hal tersebut disebabkan guru masih kurang maksimal
dalam melatih anak untuk meningkatkan keterampilan berbahasa anak. Media
ataupun metode yang digunakan guru dalam meningkatkan keterampilan
berbahasa juga belum maksimal.
Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menerapkan kegiatan bercerita
dengan menggunakan buku cerita bergambar. Pada kegiatan ini anak dilibatkan
langsung dalam kegiatan pembelajaran untuk melakukan kegiatan bercerita
dengan buku cerita bergambar ini dapat dijadikan stimulasi untuk memicu ide
cerita pada anak.
Upaya peningkatan keterampilan bahas pada anak di TK/ RA Nurul Yaqin
Simpang Sungai Duren Muaro jambi ini dilakukan melalui kegiatan bercerita
dengan menggunakan metode bercerita dengan media buku bergambar. Kegiatan
bahasa dengan menggunakan metode bercerita ini diterapkan pada siklus I, siklus
II sampai siklus ke-n yaitu hingga keterampilan bercerita anak mencapai bahkan
melebihi nilai yang sudah ditentukan oleh peneliti. Proses tindakan yang diberikan
terdiri dari: 1) perencanaan 2) Pelaksanaan 3) Observasi, serta 4) Refleksi.
Sehingga dengan menerapkan kegiatan sains dengan menggunakan metode
eksperimen saat pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan berbahasa anak.

Gambar 2.1 skema alur bagan kerangka berpikir
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Kemampuan bahasa anak RA Nurul
Keadaan Awal

Yaqin belum optimal. maka,
Dilakukan upaya perbaikan melalui
kegiatan bercerita dengan media
buku cerita bergambar

Tindakan

Pada siklus I dan II guru menggunakan
kegiatan bercerita dengan media buku
cerita bergambar dalam
mengembangkan kemampuan bahasa
anak

Hasil Akhir

Keterampilan bahasa anak
meningkat

C. Penelitian yang Relevan
Sebagai Pertimbangan Dalam Penelitian Ini akan dicantumkan hasil
penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang telah dibaca oleh penulis baca,
diantaranya:
1. Sundari Septiyani Dan Nina Kurniah (2017), jurnal dengan judul Pengaruh
Media Big Book Terhadap Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini. Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara
kelompok eksperimen dan kelompok control dalam kemampuan berbicara
anak usia dini, dengan rata-rata kelompok eksperimen 13,7(baik) dan
kelompok control 13,1 (baik). Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa
sangat dianjurkan untuk guru sebagai alternative dalam pembelajaran untuk
mengembangkan kemampuan bahasa anak usia dini.
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2. Ivonne Hafidlatul Kiromi Dan Pujiyanti Fauziah (2016), jurnal dengan
judul Pengembangan Media Pebelajaran Big Book untuk Pembentukan
Karakter Anak Usia Dini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
penelitian ini membantu untuk guru dalam mengembangkan media
pembelajaran Big Book yang berdampak positif terhadap perkembangan
karakter anak usia dini.
3. Rizqi Endriano(2018) dengan judul pengembangan Media Cerita
Bergambar Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Anak Usia Dini.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada siklus I 65% dan
meningkatkan kemampuan membaca permulaan hingga II 85% pada siklus.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permainan membaca cerita
bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada
anak.

D. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, serta kondisi yang terjadi di
lapangan, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa melalui kegiatan bercerita
dengan menggunakan media buku bergambar dapat meningkatkan keterampilan
berbahasa pada anak TK/ RA Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren Murao Jambi
tahun ajaran 2019/ 2020.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
kaloboratif partisipatif. Suharsimi

Arikunto (2010:2) mengartikan penelitian

tindakan kelas secara partisipatif adalah kegiatan dengan adanya keterlibatan
pihak lain di luar peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Hopkins dalam
Sarwiji Suwandi (2009:14) dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Tindakan
Kelas” PTK memiliki karakteristik perbaikan proses pembelajaran dari
dalam,usaha kaloboratif, dan bersifat fleksibel / di sesuikan dengan keadaan.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, penulis dan guru bertukaran peran,
maksudnya adalah penulis berperan sebagai guru yang memberikan pelajaran,
sedangkan guru berperan sebagai peneliti yang bertindak sebagai pengamat ketika
pembelajaran dilakukan di kelas.
Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena meneliti dalam satu kelas
saja di RA Nurul Yaqin serta adanya masalah dalam keamampuan membaca
sehingga berupaya meningkatkan kemampuan berbahasa dengan metode bercerita
di RA

Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren

dengan menggunakan buku

bergambar. Peneliti akan berkaloborasi dengan guru dalam mengadakan penelitian
dan merancang tindakan yang di lakukan agar peneliti dapat berjalan dengan
maksimal.
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
tindakan. Penelitian tindakan ini menggunakan Model Kemmis dan Mc. Tagart
yang meliputi 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.

31
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Gambar 3.1 siklus I dan II

Model PTK yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah model spiral
dari Kemmis dan Taggart (1988), dalam buku metode Penelitian Tindakan Kelas
(Rochiati Wiriaatmadja, 2008 : 66) yaitu sebagai berikut : Semua kegiatan dari
siklus I, dan II dilaksanakan dengan tahap perencanaan (plan), tindakan (act),
peng amatan (observer) serta refleksi (reflect). Tahapan perencanaan atau planning
meliputi pembuatan perangkat pembelajaran, persiapan sarana dan prasarana
penelitian serta menentukan indikator kinerja. Tahapan pelaksanaan tindakan atau
acting meliputi segala tindakan yang tertuang dalam rencana pelaksanaan
pemelajaran RKM dan RKH dengan materi pengembangan kemampuan kognitif.
Model Kemmis dan Mc, Tagart tindakan dan pengamatan di jadikan satu
kesatuan karena tindakan dan observasi merupkan dua kegiatan yang tidak dapat
di pisahkan.dalam melaksanakan model ini peneliti berkaloborasi dengan guru
TK.

B. Rancangan Tindakan
Dalam penelitian ini dilakukan dua siklus, setiap siklus meliputi :
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1. Siklus I
a. Tahapan perencanaan atau planning meliputi pembuatan perangkat
pembelajaran,

persiapan

sarana

dan

prasarana

penelitian

serta

menentukan indikator kinerja.
b. Tahapan pelaksanaan tindakan atau acting meliputi segala tindakan yang
tertuang dalam rencana pelaksanaan pemelajaran RKM dan RKH dengan
materi pengembangan kemampuan kognitif.
c. Tahapan pengamatan atau observing meliputi pembuatan instrumen
penelitian, pengumpulan data berupa nilai evaluasi siswa setelah
mendapatkan tindakan, menganalisa data dan menyusun langkah –
langkah perbaikan.
d. Tahapan refleksi, guru dan peneliti melakukan diskusi apa saja hambatan
yang terjadi dan cara untuk melakukan perbaikan pada tindakan
selanjutnya.
2. Siklus II
a. Tahapan perencanaan atau planning meliputi pembuatan perangkat
pembelajaran,

persiapan

sarana

dan

prasarana

penelitian

serta

menentukan indikator kinerja
b. Tahapan pelaksanaan tindakan atau acting meliputi segala tindakan yang
tertuang dalam rencana pelaksanaan pemelajaran RKM dan RKH dengan
materi pengembangan kemampuan kognitif
c. Tahapan pengamatan atau observing meliputi pembuatan instrumen
penelitian, pengumpulan data berupa nilai evaluasi siswa setelah
mendapatkan tindakan, menganalisa data dan menyusun langkah –
langkah perbaikan
d. Tahapan refleksi, guru dan peneliti melakukan diskusi apa saja hambatan
yang terjadi dan cara untuk melakukan perbaikan pada tindakan
selanjutnya.
C. Setting Dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
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Penelitian ini di lakukan di RA Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren
Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi. Pada tahun ajaran 2019/ 2020
Pemilihan

tersebut sebagai tempat penelitian di dasarkan atas pemikiran

bahwa fokus permasalahan penelitian ini yang akan menjadi objek ini relevan
dengan pokok permasalahan penelitian ini. Alasan praktis pemilihan lokasi
tersebut juga di dasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:
a. Keterjangkauan lokasi penelitain oleh peneliti, baik dari segi tenaga
maupun efisien waktu.
b. situasi sosial sebelum mendapat izin formal untuk memasuki lokasi
tersebut peneliti telah mengadakan komunikasi informal dengan pihak
sekolah hingga mendapat izin secara formal.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah RA Nurul Yaqin penelitin lainnya adalah
guru dan peneliti sendiri adapun anak yang akan menjadi subjek penelitian
adalah 21 anak yang terdiri dari 12 laki-laki dan 9 perempuan berusia 5-6
tahun di kelompok B1.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Adapun jenis data yang di gunakan dalam peneltian ini adalah data
primer dan data sekunder.
a. Data primer
Data primer adalah data yang langsung di ambil oleh peneliti tanpa
campur tangan orang lain yaitu peneliti langsung dapat data dari objek
yang di teliti (sugiono 2014 : 62).
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak langsung misalnya lewat orang lain
atau di dapatkan lewat dokumen (sugiono 2014:62)
2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata,

peristiwa, dan

dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yang di dapatkan yaitu
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pencatatan yang di lakukan peneliti melalui observasi dan wawancara (catatan
di lapangan).
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data
Pada pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan bantuan
guru

kelas

dijadikan

landasan

untuk

mengetahui

tingkat

keberhasilanpeningkatan kemampuan bahasa anak dalam penerapan dalam
metode bercerita. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti
adalan sebagai berikut:
a) Wawancara
Wawancara dapat di artiakan sebagai teknik pengumpulan data
dengan menggunakan bahasa baik secara tatap muka ataupun melalui
saluaran media tertentu (wina, 2009:96).
Teknik wawancara merupakan kegitan utama dalam pengumpulan
data dan informasi karena, pertama dengan menggunakan wawancara
peneliti dapat menggali tidak saja apa yang di ketahui dan dialami subjek.
Tetapi

juga apa yang tersembunyi jauh di dalam dari subjek peneliti.

Kedua, apa yang di tanyakan kepada informasi (anak didik dan guru, kepala
sekolah) untuk meningkatkan kemampuan membaca anak usia dini.

No

Tabel 3.2 Gambaran Pertanyaan wawancara sebelum belajar
Pertanyaan sebelum pembelajaran
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1

Apakah ibu pernah mengikuti pelatihan/seminar mengenai
metode bercerita

2

Apa yang ibu ketahui tentang metode bercerita?

3

Teknik cerita yang seperti apa yang sering ibu gunakan dalam
kegiatan belajar?

4

Bagaimana cara ibu memilih dan menentukan tema cerita yang
akan disampaikan pada peserta didik?

5

Bagaimana respon anak ketika mendengarkan cerita?

6

Apa yang akan ibu lakukan apabila terdapat anak yang tidak
menyimak cerita dengan baik dan mengganggu temannya?

7

Bagaimana menurut ibu tentang manfaat metode bercerita?

8

Apakah kekurangan dalam kegiatan bercerita?

9

Apakah kelebihan dalam kegiatan bercerita?

10

Apakah guru-guru sudah menggunakan media buku cerita
bergambar dalam proses mengembangkan bahasa anak?

No

Tabel 3.3 gambaran pertanyaan wawancara sesudah sesudah
pembelajaran
Pertanyaan setelah pembelajaran
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1

Apakah dengan metode bercerita dapat mengembangkan
kemampuan bahasa anak?

2

Apakah dengan metode bercerita anak mampu mengungkapkan
gagasan atau idenya kepada guru atau temannya?

3

Bagaimana hasil penerapan metode bercerita
meningkatkan kemampuan bahasa setelah pembelajaran?

dalam

b) Observasi
Adalah

pengamatan

dan

pencatatan

dengan

sistematis

fenomenafenomena yang di selidiki (sutrisno 2002:136). Metode observasi
adalah suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis tentang fenomenafenomena sosial dengan segala psikis dengan jalan pengamatan dan
pencatatan. Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomenafenomena objek yang di teliti secara objektif dan hasilnya akan di catat
secara sistematis agar di peroleh gambaran yang lebih konkret atau kondisi
di lapangan sebagaiamana pendapat bahwa ”observasi biasa di artikan
sebagai pengamatan dana pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena
yang di selidiki”
Observasi di lakukan melalui pengamatan / pengambilan data untuk
memotret seberapa jauh efek tindakan yang telah di capai Acep Yoni
(2010:137). Lembar observasi yang di gunakan berupa pengamatan, dengan
memberi ceklis, instrumen observasi rating scale dengan jujur bedasarkan
pengamatan dengan pedoman skala perkembangan anak yaitu: belum
berkembang (BB), Mulai berkembang (MB), Berkembang sesuai harapan
(BSH), berkembang sangat baik (BSB).

Indikator

Tabel 3.4 kisi-kisi instrumen penelitian
Deskriptor

No.item
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Memahami cerita yang
telah didengar

1. Menjawab

pertanyaan

yang 1-2

diberikan dengan kompleks
2. Menyebutkan
kelompok

gambar

yang

dengan

sama,

baik

jenis,bumyi maupun bentuk.

3-4

3. Berkomunikasih secara lisan,
memiliki perbendaharaan kata ,
serta mengenal simbol untuk
persiapan membaca, menulis, dan
berhitung
5-7
Mengemukakan
gagasan
atau
idenya kepada
orang lain?

perbanyak 8-9

1. Memiliki

perbendaharaan

katan

untuk

mengekspresikan ide serta
gagasanya pada orang lain
2. Merespon

pertanyaan

baik

10-11

menjawab pertayaan yang
diberikan guru atau bertanya
halhal yang belom diketahuinya
Melanjutkan

sebagian

cerita yang telah
dierdengarkan

1. Menunjukkan ketertarikan pada 12-13
cerita yang diperdengarkan
2. Melanjutkan cerita atau sebagian
cerita yang telah diperdengarkan
3. Menyebutkan

hikmah

14

dari

dongeng yang telah
15

diperdengarkan

No

Tabel 3.5 lembar observasi anak
Pernyataan

Skor
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BB
1

Anak mampu menjawab dengan kompleks
pertanyaan yang diberikan oleh guru?

2

Anak dapat merespon tentang cerita yang
telah diperdengarkan

3

Menyebutkan sebanyak-banyaknya nama
benda yang ada di gambar yang memiliki
jenis,atau warna yang sama. Contohnya:
warna hijau (pohon, rumput dan lain-lain)

4

Anak mampu menjawab pertanyaan sesuai
dengan konsep /gambar yang tersedia

5

Anak mampu
memperkaya
pembendaharaan kosa katabaru setelah
mendengar cerita

6

Anak mampu berkomunikasi dengan baik
kepada orang lain

7

Anak mampu memahami simbol membaca
dan berhitung

8

Anak mampu mengungkapkan gagasan

MB BSH

BSB

dan ide kepada orang lain
9

Anak mampu mengembangkan gagasan
dalam interaksi saat mendengarkan
dongeng
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10

Anak suka bertanya tentang hal yang belum
ia ketahui

11

Anak mampu berpartisipasi dalam
percakapan( misalkan;dapat menyebutkan
nama hari, tanggal dan tahun)

12

Anak senang dan mau mendengarkan
cerita dengan baik

13

mampu menceritakan kembali kegiatan apa
yang dilakukan pada hari tersebut

14

Anak dapatmengembangkan cerita dengan
lebih kreatif, misal: adanya perbedaan
suara yang digunakan tokoh pada cerita

15

Anak dapat mengambil beberapa pesan
dan hikmah dari cerita yang telah
diperdengarkan

c) Dokumentasi
Teknik ini di gunakan uuntuk mendapatkan data mengenai kegiatan
yang terjadi sealam tindakan di berikan teknik lebih menjelaskan suasana
yang terjadi dalam proses pembelajaran teknik dokumentasi merupakan cara
untuk mengumpulkan data melalui dokumentasi yang tersedia. Teknik ini
untuk menggali data tentang RA nurul yaqin simpang sungai duren seperti
sejarah berdirinya, keadaan guru, keadaan peserta didik, keadaan sarana dan
pra sarana dan lain-lain.Dan ditambahkan juga dengan rekaman video,
rekaman suara.
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Tabel 3.6 dokumentasi pengumpulan data
No

Data

Jenis dokumen

1

Aktivitas anak

Foto

2

Profil sekolah

Dokumen sekolah

3

Visi-misi sekolah

Dokumen sekolah

4

Struktur operational sekolah

Dokumen sekolah

2. Instrumen Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2015;92) Instrumen penelitian digunakan untuk
mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini instrumen yang
akan digunakan yaitu:
a) Lembar observasi
1) Definisi konseptual
(a) Bahasa
Mengungkapkan bahasa adalah suatu aktifitas yang dilakukan
untuk mengekspresikan pikiran, perasaan dan pengetahuannya,
sehingga orang lain dapat mengerti dan menangkap apa yang
difikirkannya. Kemampuan mengungkapkan bahasa harus distimulus
sejak dini, supaya anak mampu berkomunikasi dengan baik dan benar
kepada semua orang.
(b) Metode bercerita
Metode bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan
seseorang untuk menyampaikan suatu pesan, informasi atau sebuah
dongeng belaka yang bisa dilakukan secara lisan atau tertulis.
(c) Buku bergambar
Buku cerita bergambar adalah buku bergambar tetapi dalam
bentuk cerita, bukan buku informasi. Dengan demikian buku cerita
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bergambar sesuai dengan ciri-ciri buku cerita, mempunyai unsur-unsur
cerita (tokoh, plot, alur).

2) Definisi operasional
(a) Bahasa
Penilaian yang diberikan kepada anak berkaitan dengan
kemampuan berbahasa anak secara lisan dan tulisan dalam
mengembangkan ide maupun gagasan sesuai dalam tingkatan satuan
pencapaian perkembangan anak dalam PERMENDIKBUD No.137
tahun 2014 mengenai capaian perkembangan anak dalam kemampuan
berbahasa pada usia 5-6 tahun yaitu (1) memahami cerita yang
disampaikan,(2) mengungkapkan gagasan maupun idenya kepada
orang lain (3) mampu mengulangi cerita yang telah didengarkan
(b) Metode bercerita
Dalam penerapan metode bercerita penilaian akan dilakukan
saat

anak

mendengarkan

cerita

yang

sedang

berlangsung,

mengungkapkan gagasan dan ide kepada orang lain, mampu
mungulangi cerita yang telah didengarkan
(c) Buku bergambar
Penerapan media buku bergambar akan dinilai sebagai media
yang dapat mengembangkan kemampuan dasar anak dalam semua
aspek bahasa, khususnya pada aspek perkembangan mengungkapkan
bahasa anak.

F. Teknik Analisis Data
Kegiatan analisis data dalam penelitian tindakan kelas bertujuan untuk
membuktikan tentang tindakan ada tidaknya perbaikan yang di hasilkan setelah di
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lakukan penelitian tindakan. Dengan adanya analisis data. Maka dapat diketahui
seberapa besar mengenai peningkatan kualitas pembelajaran destriati, (2014).
Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah anlisis data
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data – data kualitatif model
miles dan huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam anlisa data kualitatif
di lakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus sampai tuntas. Dalam
model ini memiliki 4 kegiatan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
verifikasi atau penarikan kesimpulan.
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang di perlukan dalam pengumpulan data masih
bersifat data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari penelitian. Hal ini
dapat di artikan bahwa ketika peneliti turun kelapangan untuk ke tempat
penelitian, maka peneliti harus mencari data yang berkaitan dengan penelitian
itu, peneliti tidak melihat apakah data itu sudah sesuai dengan apa yang di teliti
atau belum,melainkan semua data yangdi proses di ambil. Data yang diperoleh
dari peroses penjaringan data ini selanjutnya akan di reduksi, di ferivikasi dan
di simpulkan sesuai dengan proses anlisis data model interaktif.
2. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transfortasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus
selama penelitian ini berlangsung dalam proses reduksi data ini peneliti mulai
memilih mana data yang valid atau tidak, di harapkan supaya hasil akhir dari
penelitian akan memperoleh data yang valid dan reduksi data ini terus menerus
berlangsung sampai akhir penelitaian. Nilai ketutasan hasil belajar siswa dapat
di hitung dengan menggunakan:
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P = skor yang di peroleh x 100%
(skor total )

(Siswa yang tuntas belajar), dengan penilaian:
0-25

:Belum Berkembang

26-50

:Mulai Berkembang

51-71

:Berkembang Sesuai Harapan

76-100 :Berkembang Sangat Baik Almiati,dkk, (2008: 208).
3. Penyajian Data
Penyajian data di artikan sebagai seperangkat informasi yang
terorganisir, yang memungkinkan di tariknya kesimpulan data atau tindakan,
yang merupakan bagian sekunder yang harus ada pada analisis ini. Penyajian
data dalam penelitian ini mencakup ringkasan- ringkasan terstruktur dari
kerangka-kerangka fikir lainnya.

4. Kesimpulan / Verivikasi
Kegiatan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verivikasi yang
tersusun dalam satu kesatuan yang utuh dan mudah di pahami. Kegiatan
verifikasi ini di gunakan untuk membuat kesimpulan menjadi kredibel, artinya
terpercaya serta dapat teruji dengan bukti catatan lapangan, demikian
kesimpulan ini di kemukakan menjadi kuatdan valid dalam prosesnya.

G. Kriteria Keberhasilan PTK
Keberhasilan penelitian tindakan kelas di tandai dengan adanya perubahan
menuju arah perbaikan. Indikator keberhasilan dapat di katakan berhasil apabila
kemampuan berbahasa anak mengalami peningkatan 71% dari rata-rata jumlah
anak kelompok B1 RA Nurul Yaqin.
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H. Jadwal Penelitian
Waktu
N Langkah

Dese

o

mbe

Januari

Maret

Juli

Agustu
s

Oktober

November

r
3 4
1

Pengajuan

.

Judul

2

Menulis

.

Proposal

3

Pengajuan

.

Seminar

4

Seminar

12 3 4 1 2

3 4 1 23

4 1 23 4 1 2 3 4

1 2 34

X

x

x X

x

x

.
5

Pengajuan

.

Riset

6

Riset

x

x

x x x x x

.
7

Analisis

.

Data

8

Pengajuan

.

Sidang

9

Sidang

x

x X

x

x

.

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

45

Tabel 3.6 jadwal penelitian
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan umum lokasi penelitian
1. Sejarah berdirinya Raudatul Athafal Nurul Yaqin
Berdirinya Raudatul Athafal ini merupakan jawaban dari tuntutan
masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini berbasis agama di
desa simpang sungai duren ini. Pada awalnya Raudatul Athafal Nurul Yaqin
ini berdiri atas swadya masyarakat yang memang berkeinginan untuk
mendirikan suatu lembaga pendidikan anak usia dini berbasis agama, yang
mana sebelumnya sudah didirikan terlebih dahulu Madrasah Ibtida‟ yah
Nurul Yaqin, mengingat akan pentingnya pendidikan agama sejak dini,
maka masyarakat setempat berkeinginan pula untuk mendirikan RA/TK
agar adanya keselarasan antara MI dan RA Nurul Yaqin ini.
Yayasan Raudatul Athafal Nurul Yaqin Simpang Sungai duren
Kabupaten Muaro Jambi di dirikan pada tahun 2007, yang berciri khas
agama islam yang di selenggarakan oleh kementrian agama, hal ini di
pertegas oleh ibu jamilah selaku ketua yayasan sebagai berikut:
“awalnya yayasan ini hanya berupa pendidikan Madrasah Ibtidayah
saja, namun seiring berjalannya waktu dan adanya perubahan dari peraturan
untuk memasuki MI/SD, para orang tua yang mau menyekolahkan anak
mereka menuntut pula untuk didirikan RA/TK, yang mana memang sebagai
salah satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang MI/SD, maka dari pada itu
didirikan RA Nurul Yaqin ini”.
Yayasan Nurul Yaqin ini yang terdiri dari RA dan MI pada awalnya
masih memakai gedung puskesmas yang lama yang sudah tidak terpakai
lagi, namun sudah di hibahkan oleh kepala desa untuk didirikan madrasah
pada tahun 2009 sudah mulai membangun gedung baru sebanyak 3 lokal.
Dananya di peroleh dari pemerintah yaitu dana blocgreen yang di peroleh
dari kantor kementerian agama kabupaten muaro jambi. RA Nurul Yaqin
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terdapat 4 ruangan yang mana masing-masing 3 ruang kelas dan satu ruang
kantor.
2. Visi, Misi dan Tujuan RA Nurul Yaqin simpang Sungai Duren
a. Visi :
“ Terwujudnya Generasi Qura‟ ni, Sehat, Cerdas dan Mandiri”
b. Misi :
1. Gemar mengaji setiap hari
2. Menanamkan kecintaan kepada allah dan rasul-Nya sejak dini
3. Membiasakan pelaksanaan ibadah sesuai aturan AL- Qur‟ an dan
tuntutan Rasul SAW
4. Menanamkan semangat untuk belajar dan menuntut ilmu
5. Memberikan stimulasi seluruh aspek perkembangan anak sehingga
anak terbiasa kemandiriannya dan siap menuju jenjang pendidikan
berikutnya
6. Membiasakan perilaku hidup sehat
7. Menanamkan sikap peduli kepada sesama manusia dan lingkungan
sekitar.
c. Tujuan
Tujuan Raudatul Athafal (RA) Nurul Yaqin Desa Simpang Sungai
Duren:
1. Mewujudkan generasi cinta AL- Qur‟ an
2. Mewujudkan generasi yang beriman dan bertaqwa kepada ALLAH
SWT
3. Membentuk generasi yang berakhalaqul karimah seperti yang di
teladani Nabi Muhammad SAW.
4. Rajin belajar dan taat ibadah
5. Peduli terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.
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3. Letak geografis Raudatul Athafal Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren.
Raudatul Athafal Nurul Yaqin ini berlokasi di RT 02 jalan jambi
KM. 17 Simpang Sungai Duren Kec. Jambi luar kota, Muaro jambi.
Yayasan Raudatul Athafal Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren
Kecamatan jaluko Kabupaten Muaro jambi 237.1145

. Dengan

batasbatas tanah sebagai berikut: (profil Raudaul Athafal Nurul Yaqin,
2020)
a. Sebelah barat dengan tanah Ibrahim
b. Sebelah timur dengan kantor perpustakaan daerah
c. Sebelah utara dengan tanah malik
d. Sebelah selatan dengan jalan jambi muaro bulian
NO PROPIL LEMBAGA RAUDATUL ATHAFAL NURUL YAQIN
1

Nama yayasan

Nurul Yaqin

2

Nama lengkap

Raudatul Athafal Nurul Yaqin

3

Jenis layanan

Raudatul Athafal (RA)

4

Tahun berdiri

2007

5

No.Tanggal berdiri Akta

01 september 2014

6

No. tanggal izin operasional KD.05.05/4/HK.00.8/115/20 Juli 2010

7

NPWP Yayasan

71.283.174.2-331.000

8

No. Rek lembaga

7092066872

9

BANK unit

Mandiri syariah/ KK IAIN STS Jambi/101215050009

10

No.NPSN/NSMRA

69731190/101215050009

11

Akreditasi

-

12

Alamat desa

Jln. Jambi- Ma. Bulian Desa Simpang Sungai Duren,
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RT.RW.NO
13

Kecamatan

Jambi luar kota

14

Kabupaten

Muaro jambi

15

Provinsi

Jambi

16

Kode pos

36363

17

Hp

085368999033

18

Kepemilikan tanah

Menumpang

19

No. sertifikat

a. Status tanah: pinjaman
b. Luas tanah:2371145

20

EMAIL

Ranurulyaqin53@yahoo.com
Table 4.1 profil Raudatul Athafal Nurul Yaqin

4. Struktur organisasi
Struktur adalah susunann personil yang bergabung dalam suatu
organisasi, melalui struktur maka dapat di lihat tugas, wewenang dan bidang
kerja yang ada dalam organsasi tersebut. Struktur juga dapat membentuk
skema yang menunjukkan gambaran dalam bidang masing-masing personil.
Dengan adanya struktur organisasi tersebut akan memudahkan pimpinan
mengadakan pengawasan, koordinasikan. Sekolah merupakan suatu
organisasi yang mempunyai visi dan misi, oleh karena itu di butuhkan
struktur dimana setiap bagian pada struktur itu mempunyai fungsi dan
sosialisasi kerja sehingga sekolah terorganisasi dengan baik.
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Table 4.2 struktur organisasi Raudatul Athafal Nurul Yaqin
PELINDUNG
Kepala Desa

KETUA YAYASAN
Drs. Djunaidi,M.Pd.I

PENGELOLA

Dra.Jamilah, M.Pd.I

KEPALA SEKOLAH

Suriyanti,S.Pd.I

MAJELIS GURU

PENGAWAS

SEKRETARIS

Arsil,M.Pd.

Siti maisaroh,S.Pd.

Fatmawati,S.Sos

Weni devita,S.Pd.

BENDAHARA
Fatmawati,S.Sos

Eli pitria,S.Pd.I
Megawati,SH

TATA USAHA
Megawati,SH

Siti maisaroh,S.Pd.
OPERATOR
Juniwati,S.Pd.I

Juniwati,S.Pd.I
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5. Tata Tertib Raudatul Athafal Nurul Yaqin
a. Guru dan karyawan
1. Hari senin setiap guru dan karyawan wajib hadir di sekolah paling
lambat jam 06.45, jam 07:00 upacara.
Selasa sampai sabtu setiap guru di wajibkan hadir di sekolah paling
lambat 07:15 dan meninggalkan sekolah jam 11: 30 wib.
2. Guru yang berhalangan hadir karena sakit atau keperluan yang
mendadak wajib memberitahu kepala sekolah.
3. Tidak meninggalkan kelas saat proses belajar mengajar berlangsung
kecuali dengan izin kepala sekolah.
4. Mengisi daftar hadir (absen)
5. Membuat perangkat mengajar prota, promes, RPPM, RPPH, yang
harus di kumpulkan kepada kepala sekolah awal semester.
6. Berpakaian seragam sesuai ketentuan yayasan.

b. Siswa
1) Hari senin setiap siswa wajib hadir di sekolah paling lambat 10
menit sebelum upacara di mulai.
2) Hari selasa sampai sabtu wajib hadir di sekolah paling lambat 15
menit sebelum kegiatan pembelajaran di mulai dan meninggalkan
sekolah pukul 10:30 wib untuk hari senin sampai kamis, dan hari
jum‟ at sampai sabtu jam 09:30 wib.
3) Berpakaian rapi, bersepatu dan berkaos kaki dengan ketentuan
seragam:
a. Hari senin sampai selasa memakai baju seragam putih-hijau,
memakai topi hijau bagi laki-laki, dan jilbab putih untuk
perempuan.
b. Hari rabu sampai kamis memakai seragam batik.
c. Hari jum‟ at memakai seragam muslim putih dan bagi laki-laki
memakai peci putih dan perempuan memakai jilbab putih polos
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d. Hari sabtu memakai seragam olahraga.
4) Membawa makanan dan minuman dari rumah.
5) Apabila berhalangan hadir harus memberitahu lewat surat/telepon.

6. Keadaan guru dan siswa
a. Keadaan guru
Majelis guru merupakan tenaga edukatif yaitu tenaga sekaligus
sebagai pendidikan merupakan sumber informasi bagi siswa, karena
guru merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan belajar
mengajar. Guru bukan hanyalah bertugas menstransfer ilmu saja kepada
siswa melainkan sebagai fasilitator. Guru harus mampu memotivasi
siswa supaya siswa lebih tertarik dengan pelajaran yang di sampaikan.
Sedangkan staf tata usaha dan pegawai lainnya mengabil peran yang
sangat penting dalam suatu lembaga pendiikan. Urusan-urusan yang
berkaitan dengan keuletan staf ini.
Guru yang baik adalah guru yang senantiasa memberikan
pembelajaran kepada siswanya secara efektif dan efisien dengan
senantiasa membuat perencanaan pembelajaran, baik jangka pendek
maupun jangka pajang serta berusaha untuk menambahkan, memupuk
dan mengembangkan sikap cinta kepada pelajaran serta memberikan
semangat dalam setiap proses pembelajaran. Untuk saat ini Guru
Raudatul Athafal Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren Muaro Jambi
berjumlah 7 orang diantaranya:
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Table 4.3 keadaan Guru Raudatul Athafal Nurul Yaqin Simpang Sungai
Duren Kecamatan jaluko, Kabupaten Muaro Jambi.
No
Nama
Jabatan
Pendidikan terakhir
Tingkat

Tahun

1

Suriyanti,S.Pd.I

Kepala sekolah

S1

2016

2

Fatmawati,S.Sos

Guru kelas

S1

2011

3

Weni devita,S.Pd.

Guru kelas

S1

2018

4

Megawati,SH

Guru kelas

S1

2000

5

Eli pitria,S.Pd.I

Guru kelas

S1

2012

6

Siti maisaroh,S.Pd.

Guru kelas

S1

2012

7

Juniwati,S.Pd.I

Guru kelas

S1

2016

b. Keadaan siswa
Jumlah keseluruhan siswa Raudatul Athafal Nurul Yaqin
Simpang Sungai Duren, Kecamatan jaluko, Kabupaten Muaro Jambi
berjumlah 60 orang siswa, masing-masing kelas A 19 siswa, B1 21
siswa, B2 20 siswa. Yang mana siswa laki-laki berjumlah 30 orang dan
siswa perempuan 30 orang.

7. Keadaan sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang di pergunakan untuk mencapai
tujuan. Alat memperlancar kegiatan atau proses belajar atau alat-alat
maupun fasilitas yang di gunakan untuk menujang tercapainya pendidikan.
Sarana merupakan tempat berlangsungnya pembelajaran, sarana dapat
membantu proses pembelajaran agar berjalan dengan baik dan juga
memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar.
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Berdasarkan pengamatan peneliti di Raudatul Athafal Nurul Yaqin
Kecamatan jaluko Kabupaten Muaro Jambi memiliki 3 ruangan. Adapun
sarana yang dapat menunjang berlangsung proses pembelajaran di Raudatul
Athafal Nurul Yaqin Kabupaten Muaro Jambi dapat di lihat sebagai berikut:

No

Tabel 4.4 keadaan sarana prasarana Raudatul Athafal Nurul Yaqin
Gedung dan meublair
Keadaan
Baik

Rusak

Rusak
berat

Jumlah

Ringan
1

Gedung

1

-

-

1

2

Lemari /Rak buku

3

-

-

-

3

Meja Guru /TU

2

-

-

2

4

Kursi Guru/TU

4

-

-

4

5

Meja Siswa

5

2

-

7

6

Kursi siswa

70

-

-

70

7

Papan tulis

3

1

-

4

8

Ayunan

9

-

2

11

9

Jungkat jungkit

-

1

-

1

10

Perosotan

-

-

1

1

11

Mangkok putar

1

-

-

1

12

Bola Dunia

1

-

-

1

13

Jembatan goyang

-

-

1

1
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Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa jumlah sarana dan prasana
yang di miliki oleh Raudatul Athafal Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren,
Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro jambi masih kurang memadai. Tanpa sarana
dan prasarana yang lengkap maka tujuan pendidikan yang hendak di inginkan
tidak akan terlaksana dengan baik. Akan tetapi Raudatul Athafal Nurul Yaqin
Kabupaten Muaro Jambi masih berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana
menjadi lebih baik dan nyaman, aman dan dalam pembelajaran terlaksana dengan
baik.
B. Temuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Raudatul Athafal Nurul Yaqin Simpang
Sungai Duren. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan kemampuan
berbahasa anak. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar
observasi yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan landasan toeri telah
divalidasi sebanyak 7 item.
Langkah pertama dalam pengambilan data adalah dengan melakukan tes awal
(pra siklus). Tes ini dilakukan untuk mengetahui skor anak sebelum diberi
perlakuan (treatment).Setelah melakukan tes awal selanjutnya yaitu memberi
perlakuan kepada anak, dalam hal ini bentuk perlakuannya adalah melakukan
permainan lompat tali, dimana permainan lompat tali ini dilakukan rencana
pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH).Setelah perlakuan selesai selanjutnya
dilakukan tes akhir (posttest).
Berdasarkan hasil penelitian terhadap anak kelas B2 Raudatul Athafal Nurul
Yaqin didapat skor akhir pada pra siklus, siklus I dan siklus II dari hasil kegiatan
anak yang diperoleh dari 8 petanyaan. Dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
Skor 1 jika pertanyaan dijawab belum berkembag (BB), Skor 2 jika pertanyaan
dijawab mulai berkembang (MB), Skor 3 jika pertanyaan dijawab berkembang
sesuai harapan (BSH), Skor 4 jika pertanyaan dijawab berkembang sangat baik
(BSB).
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Data skor awal pretest yang diperoleh peneliti pada penelitian penerapan bercerita
menggunakan buku cerita bergambar kelompok B Raudatul Athafal Nurul Yaqin
sebelum diberikan perlakuan dapat dilihat pada tabel berikut:

No

Nama
Anak

Tabel 4.5 Pra Siklus
Indikator
I

II

Skor

III

IV

V

1.

AQL

1

2

2

1

2

8

2.

JHN

1

1

1

1

1

5

3.

ADL

2

1

1

2

2

8

4.

DWI

1

1

1

1

1

5

5.

LISA

1

1

1

1

1

5

6.

AGS

1

1

1

1

1

5

7.

RF

1

1

1

1

1

5

8.

RFL

1

1

1

1

1

5

9.

LCK

1

1

2

2

2

8

10.

PJR

1

1

1

1

1

5

Jumlah

16

16

17

15

17
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Dari data yang diperoleh peneliti pada penelitian meningkatkan
kemampuan berbahasa anak menggunakan metode bercerita menggunakan
buku cerita bergambar pada anak kelompok B2 di Raudatul Athafal Nurul
Yaqin sebelum diberikan perlakuan menggambarkan bahwa rata-rata TCP
kemampuan anak pada pra siklus berada pada kate gori belum berkembang
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sebanyak 7 anak, ini berarti 70% sedangkan TCP anak mulai berkembang
sebanyak 3 anak berarti ada 30% serta TCP berkembang sesuai harapan
terdapat 0 anak berarti ada 0% dan anak berkembang sangat baik terdapat
0 anak berarti 0%.
Setelah diperoleh skor pretest, langkah selanjutnya yang dilakukan
adalah pemberian perlakuan (treatment) yaitu penerapan metode bercerita
menggunakan buku cerita bergambar. Perlakuan yang diberikan dilakukan
secara bertahap terlebih dahulu dalam siklus I, guru mempersiapkan buku
bercerita, guru bercerita menggunakan buku bergambar dan berinteraksi
sama anak tanpa memberi reward ke anak yang mampu, kemudian
dilanjutkan dengan siklus ke II guru mempersiapkan buku bercerita, guru
bercerita menggunakan buku bergambar, guru membawa gambar yang
lebih kongkrit dan memberi kesempatan pada anak yang ingin bercerita
kembali menggunakan bahasa anak dan memberikan reward kepada anak
yang sudah berhasil maju kedepan dan bercerita dengan menggunakan
bahasa anak sendiri. Serta dilakukan sesuai dengan tema pembelajaran.
Dimana rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Memberikan materi dengan tema Lingkunganku dan subtema
rumahku, dan sekolahku dilakukan dalam 2 kali pertemuan.
b. Memberikan meteri dengan tema Kebutuhanku subtema makan dan
minum, pakaianku dilakukan dalam 2 kali pertemuan

1. Siklus I
a. Perencanaan
Perencanaan siklus I yang dilakukan peneliti berkaitan pada
tema Lingkunganku. Pada siklus I meteri yang akan diajarkan
kepada anak yaitu:
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No

Tabel 4.6 Jadwal Perencanaan Siklus I
Hari/Tanggal Pertemuan
Materi

1.

Senin, 27 Juli

Pertemuan I

Tema:
Lingkunganku
subtema: Rumahku

2020
2.

Senin,

10 Pertemuan

Tema: Lingkunganku
subtema : Sekolah

Agustus 2020 II

Pelaksanaan pembelajaran didalam kelas menggunakan buku
bercerita bergambar sebagai alat untuk melakukan bercerita
bergambar, selain itu sebelum mengajar peneliti dan guru
mempersiapkan

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

Harian

(RPPH) agar kegiatan mengajar lebih terarah dan maksimal. Alat
dan bahan yang digunakan dalam kegiatan bercerita bergambar
dipersiapkan pada hari sebelumnya.

b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada
siklus I terdiri dari 2 pertemuan.Berikut deskripsi pelaksanaan dan
pengamatan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan buku
gambar bercerita untuk melakukan bercerita. Peneliti beserta guru
kelas mempersiapkan bahan yang akan digunakan dalam
pembelajaran

siklus

I

dan

alat

yang

digunakan

untuk

mendokumentasikan kegiatan pembelajaran.
1) Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus I dilaksanakan pada 27 Agustus
2020, materi yang disampaikan adalah tema Lingkunganku
dengan subtema keluargaku.
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a) Kegiatan awal
Pada awal kegiatan anak masuk kedalam kelas
menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan
sabun,

menggunakan

handsanitizer

sesuai

protokol

kesehatan supaya anak terlindung dari wabah penyakit,
setelah itu anak masuk kedalam kelas dengan jarak yang
diatur, anak melakukan baca doa sebelum belajar,
mengulan bacaaan surah pendek seperti Al-Ikhlas, An-Nas,
dan terakhir mengaji
b) Kegiatan inti
Kegiatan bercerita menggunakan buku bergambar akan
dilakukan setelah melakukan kegiatan inti, kegiatan inti
yang dilakukan oleh anak, anak mengenal siapa aja yang
ada didalam rumahnya, dan anak menyambung tulisan yang
terputus dan mewarnai gambar yang telah diberi tugas oleh
gurunya. Setelah kegiatan selesai maka peneliti masuk
melakukan penelitiannya, pada pertemuan awal guru
berkaloborasi dengan peneliti menyiapkan bahan dan alat
setelah itu guru mengajak anak duduk dalam bentuk
lingkaran dan guru bercerita yang ada didalam buku
tersebut.
Pada pertemuan awal banyak anak yang tidak tertarik,
bosan, bahkan ada yang bilang bu ngak mau bercerita, tapi
dengan keyakinan dan usaha guru beserta peneliti membuat
beberapa anak betah untuk mendengarkan guru bercerita
walaupun masih banyak anak yang tidak mau ikut
bergabung dalam bercerita menggunakan buku cerita
bergambar.
c) Penutup
Pada

akhir pembelajaran peneliti

dan

guru merefleksi hasil pembelajaran. Guru menutup
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pembelajaran dengan berdo‟ a. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan I anak sudah mulai sedikit
tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, namun
dalam pelaksanaan masih ada beberapa yang terlihat kurang
aktif.
2) Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus I dilaksanakan pada 10
Agustus 2020. Materi yang disampaikan adalah mengenai tema
Lingkungaku subtema rumahku. a) Kegiatan Awal
Pada awal kegiatan anak masuk kedalam kelas
menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan
sabun,

menggunakan

handsanitizer

sesuai

protokol

kesehatan supaya anak terlindung dari wabah penyakit,
setelah itu anak masuk kedalam kelas dengan jarak yang
diatur, anak melakukan baca doa sebelum belajar,
mengulan bacaaan surah pendek seperti Al-Ikhlas, An-Nas,
dan terakhir mengaji

b) Kegiatan Inti
Kegiatan bercerita menggunakan buku bergambar
akan dilakukan setelah melakukan kegiatan inti, kegiatan
inti yang dilakukan oleh anak, anak mengenal siapa aja
teman yang ada disekolah dan mengenal guru-guru yang
ada disekolah bahkan anak mngenal lingkungan sekolah.
Anak melakukan kegiatan kolase dengan gambar sekolah
setelah anak melakukan kegiatan inti, maka guru dan
peneliti melakukan kaloborasi kembali, pada pertemuan
siklus 1 pertemuaan kedua guru masih mengajak anak
untuk duduk membuat lingkaran dan guru berserta peneliti
melakukan

bercerita

dengan

menggunakan

buku

bergambar.
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Pada pertemuan kedua ini anak sudah lebih banyak
menyukai dengan cerita yang diceritakan oleh peneliti dan
anak sudah mulai betah lebih fokus dengar cerita walaupun
masih banyak beberapa anak masih blm fokus pada cerita
yang di ceritakan sama peneliti.
c) Penutup
Pada

akhir

pembelajaran

peneliti

dan

guru

merefleksikan hasil pembelajaran dengan subtema panca
indra mata.Guru bertanya bagaimana perasaan anak selama
pembelajaran berlangsung dan kemudian guru menutup
pembelajaran denga berdo‟ a.
Selama kegiatan berlangsung pada pertemuan anak
sudah

semakin

tertarik

pada

kegiatan

bercerita

menggunakan buku gambar bercerita, beberapa anak
terlihat begitu antusias dengan kegiatan ini, dan ada juga
beberapa

yang

sudah

fokus

dalam

mengdengarkan

menyimak cerita. Namun masih ada juga yang belum begitu
tertarik entah karena bosan, malu atau tidak fokus.
c. Observasi
Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap
pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi
meningkatkan kemampuan berbahasa dengan menggunakan buku
cerita bergambar. Peneliti juga menggunakan lembar observasi
keterlibatan anak. Dalam kegiatan pembelajaran yang digunakan
kepada peserta didik, selama proses pembelajaran berlangsung dan
untuk

mengetahui

kemampuan

anak

dalam

meningkatkan

kemampuan berbahasa anak dengan menggunakan metode buku
cerita bergambar.
Dari hasil pengamatan pada siklus I ini peneliti,
berkesimpulan bahwa masih banyak anak yang tidak fokus, bosan
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dengan kegiatan bercerita menggunakan buku bergambar..
Berdasarkan pengamatan dan proses observasi yang dilakukan
dalam kegiatan bercerita ini yang terlihat beberapa anak masih
belum antusias, beberapa anak masih banyak yang malas tidak mau
fokus sehingga guru harus membujuk agar anak mau sedikit lebih
fokus., adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.7 Hasil Siklus I
No

Nama
Anak

Indikator

Skor

I

II

III

IV

V

1.

AQL

4

3

4

3

4

18

2.

JHN

1

1

1

1

1

5

3.

ADL

2

1

2

2

2

9

4.

DWI

1

1

1

1

1

5

5.

LISA

1

1

1

1

1

5

6.

AGS

3

3

2

2

2

12

7.

RF

4

4

3

3

4

18

8.

RFL

1

1

1

1

1

5

9.

LCK

3

3

3

3

3

15

10.

KHD

3

3

3

2

3

14

23

21

22

19

22

106

Jumlah

Keterangan:
Jumlah anak: 10
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Anak yang belum berkembang ada 4 yaitu 40%
Anak yang mulai berkembang ada 2 yaitu 20%
Anak yang berkembang sesuai harapan ada 2 yaitu 20%
Anak yang berkembang sangat baik ada 20 yaitu 20% Skor
penilaian:
BB : Belum Berkembang skor 1
MB : Mulai Berkembang skor 2
BSH : Berkembang Sesuai Harapan skor 3
BSB : Berkembang Sangat Baik skor 4

Berikut hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh
peneliti dengan guru kelas yaitu ibu Yanti. Pertama-tama peneliti
bertanya, bagaimana menurut ibu tentang buku warna bergambar?
Apakah kegiatan membaca menggunakan metode buku bergambar
pernah atau belum pernah diterapkan sehingga anak begitu antusias
meski ada beberapa anak yang bingung ada yang masih malumalu,
bingung, takut? Jawab ibu Yanti, iya memang belum pernah
dilakukan sama sekolah ini untuk membaca menggunakan buku
gambar bergambar kepada anak, mengembangkan berbahasa anak.
d. Refleksi
Hasil refleksi terhadap siklus I pertemuan ke dua dapat
dirinci sebagai berikut:
a. Peningkatan kemampuan membaca anak dalam melakukan
kegiatan membaca menggunakan buku bergambar sudah mulai
terlihat namun belum begitu maksimal.
b. Minat dan motivasi anak mengikuti kegiatan membaca mulai
terlihat namun masih belum maksimal, hal ini terlihat masih
ada peserta didik yang tidak mau.
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Berdasarkan refleksi pertemuan ke 1 dan 2 tersebut dapat
disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang muncul
pada pelaksanaan siklus I. Untuk itu, pada pelaksanaan siklus II
perlu ada perbaikan pada desain pembelajaran adapun revisi
tersebut adalah:
a. Pengelolaan waktu yang efisien.
b. Memberikan motivasi dan semangat kepada anak yang mampu
mengikuti aturan dengan baik. Selain itu, guru juga dalam
menyajikan kegiatan terhadap anak dibuat semenarik mungkin
sehingga anak lebih fokus pada kegiatan pembelajaran yang
diberikan.

2. Siklus II
Setelah dilakukan tindakan pada siklus I ternyata hasilnya
masih menunjukkan banyak anak yang belum mampu mencapai
standar tingkat pencapaian perkembangan, hal tersebut membuat
peneliti berusaha melakukan perbaikan melalui kegiatan pada siklus
II. Adapun kegiatan pada siklus II adalah sebagai berikut.
a. Perencanaan
Sebelum melakukan tindakan peneliti mempersiapkan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) sebagai
pedoman

acuan dalam proses pembelajaran, mempersiapkan

media yang dibutuhkan serta lembar observasi keterlaksanaan
proses pembelajaran.

No
1.

Tabel 4.8 Jadwal Perencanaan Siklus II
Hari/Tanggal Pertemuan
Materi
Senin,

24 Pertemuan

Agustus 2020

I

Tema : Kebutuhanku
Subtema : Makanan
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2.

Senin,

7 Pertemuan
II

September

Tema : Kebutuhanku
Subtema : Pakaianku

2020

b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada
siklus II terdiri dari 2 pertemuan.Berikut deskripsi pelaksanaan
dan pengamatan kegiatan pembelajaran dengan penerapan metode
buku gambar berwarna.
1) Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus II dilaksanakan pada hari senin
24 Agustus 2020 Pada pertemuan ini materi yang disampaikan
yaitu, tema negara subtema nama negara. a) Kegiatan awal
Pada awal kegiatan anak masuk kedalam kelas
menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan
sabun,

menggunakan

handsanitizer

sesuai

protokol

kesehatan supaya anak terlindung dari wabah penyakit,
setelah itu anak masuk kedalam kelas dengan jarak yang
diatur, anak melakukan baca doa sebelum belajar,
mengulan bacaaan surah pendek seperti Al-Ikhlas, An-Nas,
An-Nasr dan terakhir mengaji
b) Kegiatan inti
Kegiatan bercerita menggunakan buku bergambar
akan dilakukan setelah melakukan kegiatan inti, kegiatan
inti yang dilakukan oleh anak, anak mengenal maknanan
dan minumaan, macam-macam makanan dan minumam,
setelah itu anak melakukan kegiatan mewarnai dan ada
yang beberapa anak-anak ingin mengkolase gambar
makanan dan minuman,setelah anak melakukan kegiatan
inti maka guru dan peneliti kaloborasi kembali, pada
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pertemuan siklus 1 pertemuaan kedua guru masih mengajak
anak untuk duduk membuat lingkaran dan guru berserta
peneliti melakukan bercerita dengan menggunakan buku
bergambar.
Pada pertemuan kedua ini anak sudah lebih banyak
menyukai dengan cerita yang diceritakan oleh peneliti dan
peneliti bercerita sudah dengan menarik sehingga anak
tertarik dengan cerita yang diceritakan sama peneliti dan
anak sudah mulai betah lebih fokus dengar cerita dan anak
mulai mengerti dan paham apa yang di ceritakan sama
penelit. walaupun masih ada beberapa anak masih blm
fokus pada cerita yang di ceritakan sama peneliti.
c) Penutup
Pada akhir pembelajaran guru menutup dengan
merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Pembelajaran
ditutup dengan membaca do‟ a dan salam.
2) Pertemuan II
a) Kegiatan awal
Pada awal kegiatan anak masuk kedalam kelas
menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan
sabun,

menggunakan

handsanitizer

sesuai

protokol

kesehatan supaya anak terlindung dari wabah penyakit,
setelah itu anak masuk kedalam kelas dengan jarak yang
diatur, anak melakukan baca doa sebelum belajar,
mengulan bacaaan surah pendek seperti Al-Ikhlas, An-Nas,
An-Nasr dan terakhir mengaji
d) Kegiatan inti
Kegiatan bercerita menggunakan buku bergambar
akan dilakukan setelah melakukan kegiatan inti, kegiatan
inti yang dilakukan oleh anak, anak mengenal pakaian,
macam-macam pakaian, setelah itu anak melakukan
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kegiatan mewarnai dan ada yang beberapa anak-anak ingin
mengkolase gambar pakaian dan menggabungkan tulisan
yang pakaian yang terputus setelah anak melakukan
kegiatan inti maka guru dan peneliti kaloborasi kembali,
pada pertemuan siklus 1 pertemuaan kedua guru masih
mengajak anak untuk duduk membuat lingkaran dan guru
berserta peneliti melakukan bercerita dengan menggunakan
buku bergambar.
Pada pertemuan kedua ini anak sudah lebih banyak
menyukai dengan cerita yang diceritakan oleh peneliti dan
bahkan anak menanyakan cerita apa lagi hari ini ibu? Apa
ibu membawa buku cerita? Kami sudah tidak sabar ingin
mendengarkan cerita dari ibu dan lainnya dan peneliti
bercerita sudah dengan menarik sehingga anak tertarik
dengan cerita yang diceritakan sama peneliti dan anak
sudah mulai betah lebih fokus dengar cerita dan anak mulai
mengerti dan paham apa yang di ceritakan sama penelit.
b) Penutup
Pada akhir pembelajaran guru merefleksi kegiatan
mengenai tema kebutuhkanku subtema pakaianku. Peneliti
dan guru menutup pembelajaran dengan berdo‟ a bersama
dan salaman.

c. Observasi pelaksanaan pembelajaran pada hari pertama melakukan
bercerita menggunakan buku gambar berwarna. Anak sebelumnya
diberikan penjelasan atau intruksi sebelum melakukan kegiatan
bercerita. Pada siklus ke II sejak pertemuan pertama , anak-anak
sudah menunjukan peningkatan bercerita dan anak bersemangat
mendengarkan cerita dari peneliti. Anak-anak yang belum mau
mendengarkan cerita melakukan pada siklus I, pada siklus II ini
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anak tersebut sudah mau mendengarkan cerita tanpa harus
membujuk terlebih dahulu.
Siklus ke II menunjukan peningkatan kemampuan anak
dalam

berbahasa

dan

ketertarikan anak

pada

bercerita

menggunakan buku gambar berwarna. Kegiatan observasi yang
dilakukan adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa
anak dengan menggunakan buku gambar berwarna dan mencatat
hasilnya pada lembar observasi. Adapun hasilnya dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 4. 9 Hasil Siklus II
No

Nama

Indikator

Skor

I

II

III

IV

V

1.

AQL

4

4

4

4

4

20

2.

JHN

2

2

2

3

3

12

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

69

3.

ADL

3

3

3

3

3

15

4.

DWI

4

4

4

4

4

20

5.

LISA

4

4

4

4

4

20

6.

AGS

4

4

4

4

4

20

7.

RF

4

4

4

4

4

20

8.

RFL

4

4

4

4

4

20

9.

LCK

4

4

4

4

4

20

10.

KHD

4

4

4

4

4

20

Jumlah

37

37

37

37

37

187

Keterangan :
Anak yang belum berkembang tidak ada yaitu 0%
Anak yang mulai berkembang ada 1 yaitu 10%
Anak yang berkembang sesuai harapan ada 1 yaitu 10 %
Anak yang berkembang sangat baik ada 8 yaitu 80 %
Skor Penilaian :
BB : Belum Berkembang skor 1
MB : Mulai Berkembang skor 2
BSH : Berkembang Sesuai Harapan skor 3
BSB : Berkembang Sangat Baik skor 4
Berikut wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti
kepada guru kelas yaitu ibu Yanti setelah berjalannya siklus II.
Bagaimana menurut ibu tentang buku bergambar pada siklus II
ini? Tanya peneliti. Pada siklus kedua ini anak-anak lebih kondusif,
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lebih fokus dan tampak tertarik dengan kegiatan ini, mungkin
dikarenakan diberi motivasi sama guru dan temannya dan anak
tertarik karena anak yang berhasil diberikan reward Jawab ibu
Yanti.
d. Refleksi
Hasil refleksi pada siklus II dapat dirinci sebagai berikut:
a. Dengan mengamati dan berinteraksi secara langsung dengan
objek,

membuat

semakin

menambah

wawasan

dan

pengetahuan jauh lebih bermakna bagi anak.
b. Minat

dan

motivasi

anak

dalam

mengikuti

kegiatan

pembelajaran sudah semakin meningkat. Hal ini terlihat dari
antusias anak dalam mengikuti kegiatan lompat tali..
c. Kepercayaan diri anak sudah terlihat berkembang dengan baik,
hal ini terlihat dari anak sudah mampu melakukan lompat tali
dengan baik.

C. Interpretasi Hasil Analisa Data
Berdasarkan hasil penelitian dari kedua siklus tersebut dapat
terlihat adanya perkembangan yang signifikan.Hasil pengukuran melalui
penilaian tertulis menunjukkan adanya peningkatan minat dan semangat
anak dalam mengikuti pembelajaran. Penelitian yang dilakukan pada anak
kelompok A di RA Nurul Yaqin simpang sungai duren muara jambi dapat
dijumpai peningkatan presentase perkembangan yang cukup signifikan.
Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Perbandingan Presentase Perkembangan Peserta Didik
Siklus
Pertemuan
BB
MB
BSH
BSB
Jumlah
anak
RPPH ke
Pra
siklus

7

70
%

3

30
%

0

0

0

0%

10

%
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Siklus I

2

4

40

2

%
Siklus II

2

0

Jumlah
presentase

100%

0%

20

2

%
1

10

20

2

%
1

10

20

10

%
8

80

%

%

%

100%

100%

100%

10

Gambar 4.1 Hasil Presentase Prasiklus, Siklus I, Siklus II

Tingkat Pencapaian Perkembangan Berbahasa
Anak
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
BB

MB

PRASIKLUS

BSH

SIKLUS 1

BSB

SIKLUS 2

Berdasarkan analisis pada siklus I dan siklus II, maka dapat penulis
simpulkan bahwa menggunakan metode bercerita dengan buku gambar
berwarna dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak kelompok B2
di RA Nurul Yaqin, simpang sungai duren, Muara Jambi.

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan peneitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
kemampuan bahasa anak kelompok B2 RA Nurul Yaqin simpang sungai
duren Muara Jambi dapat ditingkatkan melalui kegiatan bercerita buku
gambar berwarna. Peningkatkan yang terjadi dapat terlihat dari tahap
penelitian, yaitu observasi yang dilakukan saat pratindakan, pelaksanaan
tindakan pada siklus I dan siklus II.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar
siswa kelas TK B2 Nurul Yaqin simpang sungai duren Muaro Jambi, tema
Lingkunganku dan subtema rumahku, dan sekolahku. Hal ini dapat
diketahui dari pra siklus, siklus I, Siklus II, persentase prasiklus 70% BB,
30% MB, dan pada siklus 1 40% BB, 20% MB, 20% BSH , 20% BSB,
dan siklus II 0% BB, 10% MB,10% BSH, 80% BSB. Dengan demikian
hasil penelitian di RA Nurul Yaqin simpang sungai duren Muara Jambi
telah mencapai ketuntasan.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian merekomendasikan
saran kepada guru sebagai berikut:
1. Disarankan kepada guru untuk menyiapkan media yang variatif dan
kreatif sehingga dapat menarik minat anak agar tertarik untuk
mengikuti pembelajaran
2. Untuk menjadi guru yang kreatif, guru tidak perlu banyak
mengeluarkan biaya dalam mengembangkan kemampuan bahasa pada
anak karena guru bisa menggunakan sarana dan prasarana yang sudah
ada, dan menggunakan bahan yang sederhana yang ada disekitaran kita
sehingga aspek perkembangan anak semuanya dapat berkembang
secara baik dan seimbang.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)
RA Nurul Yaqin, Simpang Sungai Duren, Muaro Jambi.

Semester/ Bulan/ Minggu
Hari/Tanggal
Kelompok
Tema/sub tema

: 1/ Agustus/4
: Senin, 25 Agustus 2020
: TK B
: lingkungan ku/rumah ku

Materi kegiatan:
1.
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
2.
Mendengarkan cerita
3.
Tanya jawab guru dan murid Materi yang masuk dalam
pembisaan:
1. Bersyukur atas ciptaan Allah
2. Mengucapkan salam termasuk kedalam SOP penyambutan
penjemputan
3. Doa sebelum belajar dan mengenal aturan masuk keadaan
pembukaan
4. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer masuk kedalam
protokol kesehatan pencegahan covid-19 Alat dan bahan:
1. Buku cerita bergambar

SOP

dan
SOP
SOP

A. Pembukaan ± 15 menit
1. Membaca do‟ a sebelum belajar
2. Mengenal aturan bermain
3. Berdiskusi tentang lingkungan hidup khususnya anggota keluarga
4. Mendengarkan cerita/dongeng
B. Inti ± 15 menit
1. Anak mengamati
Anak mengamati cerita yang dibacakan oleh guru
2. Anak bertanya
Anak bertanya tentang cerita yang telah dibacakan
3. Anak mengumpulkan informasi
Guru dapat menjelaskan bagaimana alur cerita yang telah dibacakan
dengan sederhana
4. Anak mengkomunikasikan
Anak mengkomunikasikan cerita yang telah dibacakan bersama guru

Kegiatan pengamanan: bercerita menggunakan buku cerita bergambar
Menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini
Recalling/evaluasi kegiatan hari ini
1.
2. Menguatkan konsep tentang dongeng/ cerita yang telah dibacakan
C. Penutup ±5 menit
1. Menanyakan pada anak perasaannya hari ini
2. Berdiskusi tentang kegiatan yang telah dilakukan
3. Doa penutup,keluar kelas dan naik kendaraan
Rencana Penilaian
FORMAT SKALA CAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK KELOMPOK B
Hari/Tanggal: Senin.25/ Agustus/2020
Kegiatan
Indikator
Penyambut • Berlaku ramah
an
• Memberi salam
• Mengucap syukur
kepada Allah atas
ciptaan-Nya
Pembukaa
n

• Bersyukur atas nikmat
yang telah Allah
berikan
• Berdo‟ a sebelum dan
sesudah belajar
• Menceritakan cerita

Inti

• Mengikuti aturan
bermain
• Mendengarkan cerita
• Menceritakan kembali
cerita yang telah
diperdengarkan
• Menyanyikan lagu anak
(1 1 aku sayang ibu) dan
mendoakan orang tua.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)
RA Nurul Yaqin, Simpang Sungai Duren, Muaro Jambi.

Semester/ Bulan/ Minggu
Hari/Tanggal
Kelompok
Tema/sub tema

: 1/ Agustus/4
: Rabu, 27 Agustus 2020
: TK B
: lingkungan ku/sekolah ku

Materi kegiatan:
1.
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
2.
Mendengarkan cerita
3.
Tanya jawab guru dan murid Materi yang masuk dalam
pembisaan:
1. Bersyukur atas ciptaan Allah
2. Mengucapkan salam termasuk kedalam SOP penyambutan
penjemputan
3. Doa sebelum belajar dan mengenal aturan masuk keadaan
pembukaan
4. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer masuk kedalam
protokol kesehatan pencegahan covid-19

SOP

dan
SOP
SOP

Alat dan bahan: Buku cerita bergambar
D. Pembukaan ± 15 menit
5. Membaca do‟ a sebelum belajar
6. Mengenal aturan bermain
7. Berdiskusi tentang lingkungan hidup khususnya disekolah
8. Mendengarkan cerita/dongeng
E. Inti ± 15 menit
5. Anak mengamati
Anak mengamati cerita yang dibacakan oleh guru
6. Anak bertanya
Anak bertanya tentang cerita yang telah dibacakan
7. Anak mengumpulkan informasi
Guru dapat menjelaskan bagaimana alur cerita yang telah dibacakan
dengan sederhana
8. Anak mengkomunikasikan
Anak mengkomunikasikan cerita yang telah dibacakan bersama guru
Recalling/evaluasi kegiatan hari ini

Kegiatan pengamanan: bercerita menggunakan buku cerita bergambar
Menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini
3.
4. Menguatkan konsep tentang dongeng/ cerita yang telah dibacakan
F. Penutup ±5 menit
5. Menanyakan pada anak perasaannya hari ini
6. Berdiskusi tentang kegiatan yang telah dilakukan
7. Doa penutup,keluar kelas dan naik kendaraan
Rencana Penilaian
FORMAT SKALA CAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK KELOMPOK B
Hari/Tanggal: Rabu, 27/ Agustus/2020
Kegiatan
Indikator
Penyambut • Berlaku ramah
an
• Memberi salam
• Mengucap syukur kepada
Allah atas ciptaan-Nya
Pembukaa
n

• Bersyukur atas nikmat
yang telah Allah berikan
Berdo‟ a sebelum dan
sesudah belajar
• Menjelaskan aturan
bermain

Inti

• Mengikuti aturan bermain
• Mendengarkan cerita
• Menceritakan kembali
cerita yang telah
diperdengarkan
• Menyanyikan lagu anak
dan mendoakan teman
yang sakit.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)

RA Nurul Yaqin, Simpang Sungai Duren, Muaro Jambi.

Semester/ Bulan/ Minggu
Hari/Tanggal
Kelompok
Tema/sub tema

: 1/ September/1
: Selasa, 1 September 2020
: TK B
: Kebutuhan ku/ Makanan dan minuman

Materi kegiatan:
1.
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
2.
Mendengarkan cerita
3.
Tanya jawab guru dan murid Materi yang masuk dalam
pembisaan:
1. Bersyukur atas ciptaan Allah
2. Mengucapkan salam termasuk kedalam SOP penyambutan
penjemputan
3. Doa sebelum belajar dan mengenal aturan masuk keadaan
pembukaan
4. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer masuk kedalam
protokol kesehatan pencegahan covid-19 Alat dan bahan:
Buku cerita bergambar

SOP

dan
SOP
SOP

G. Pembukaan ± 15 menit
1. Membaca do‟ a sebelum belajar
2. Mengenal aturan bermain
3. Berdiskusi tentang kebutuhan hidup khususnya makanan dan minuman
4. Mendengarkan cerita/dongeng
Inti ± 15 menit
1. Anak mengamati
Anak mengamati cerita yang dibacakan oleh guru
2. Anak bertanya
Anak bertanya tentang cerita yang telah dibacakan
3. Anak mengumpulkan informasi
Guru dapat menjelaskan bagaimana alur cerita yang telah dibacakan
dengan sederhana
4. Anak mengkomunikasikan
Anak mengkomunikasikan cerita yang telah dibacakan bersama guru
Recalling/evaluasi kegiatan hari ini
1.
2. Menguatkan konsep tentang dongeng/ cerita yang telah dibacakan
Penutup ±5 menit
1. Menanyakan pada anak perasaannya hari ini
2. Berdiskusi tentang kegiatan yang telah dilakukan
3. Doa penutup,keluar kelas dan naik kendaraan

Kegiatan pengamanan: bercerita menggunakan buku cerita bergambar
Menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini
Rencana Penilaian
FORMAT SKALA CAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK KELOMPOK B
Hari/Tanggal: Selasa1/ september/2020
Kegiatan
Indikator
Penyambut • Berlaku ramah
• Memberi salam
an
• Mengucap syukur
kepada Allah atas
ciptaan-Nya
Pembukaa
n

• Bersyukur atas nikmat
yang telah Allah
berikan
• Berdo‟ a sebelum dan
sesudah belajar
• Menceritakan cerita

Inti

• Mengikuti aturan
bermain
• Mendengarkan cerita
• Menceritakan kembali
cerita yang telah
diperdengarkan
• Menyanyikan lagu anak
dan mendoakan orang
tua.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)
RA Nurul Yaqin, Simpang Sungai Duren, Muaro Jambi.

Semester/ Bulan/ Minggu
Hari/Tanggal
Kelompok
Tema/sub tema

: 1/ September/1
: Kamis, 3 September 2020
: TK B
: Kebutuhan ku/ pakaian ku

Materi kegiatan:
1.
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
2.
Mendengarkan cerita
3.
Tanya jawab guru dan murid Materi yang masuk dalam
pembisaan:
1. Bersyukur atas ciptaan Allah
2. Mengucapkan salam termasuk kedalam SOP penyambutan
penjemputan
3. Doa sebelum belajar dan mengenal aturan masuk keadaan
pembukaan
4. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer masuk kedalam
protokol kesehatan pencegahan covid-19

SOP

dan
SOP
SOP

Alat dan bahan: Buku cerita bergambar
Pembukaan ± 15 menit
1. Membaca do‟ a sebelum belajar
2. Mengenal aturan bermain
3. Berdiskusi tentang lingkungan hidup khususnya disekolah
4. Mendengarkan cerita/dongeng
Inti ± 15 menit
1. Anak mengamati
Anak mengamati cerita yang dibacakan oleh guru
2. Anak bertanya
Anak bertanya tentang cerita yang telah dibacakan
3. Anak mengumpulkan informasi
Guru dapat menjelaskan bagaimana alur cerita yang telah dibacakan
dengan sederhana
4. Anak mengkomunikasikan
Anak mengkomunikasikan cerita yang telah dibacakan bersama guru

Kegiatan pengamanan: bercerita menggunakan buku cerita bergambar
Recalling/evaluasi kegiatan hari ini
1. Menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini
2. Menguatkan konsep tentang dongeng/ cerita yang telah dibacakan
Penutup ±5 menit
1. Menanyakan pada anak perasaannya hari ini
2. Berdiskusi tentang kegiatan yang telah dilakukan
3. Doa penutup,keluar kelas dan naik kendaraan

Kegiatan

Rencana Penilaian
FORMAT SKALA CAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK KELOMPOK B
Hari/Tanggal: Kamis, 3/ September/2020
Indikator

Penyambut
an

• Berlaku ramah
• Memberi salam
• Mengucap syukur kepada
Allah atas ciptaan-Nya

Pembukaa
n

• Bersyukur atas nikmat
yang telah Allah berikan
Berdo‟ a sebelum dan
sesudah belajar
• Menjelaskan aturan
bermain

Inti

• Mengikuti aturan bermain
• Mendengarkan cerita
• Menceritakan kembali
cerita yang telah
diperdengarkan
• Menyanyikan lagu anak
dan mendoakan teman
yang sakit.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Judul penelitian tindakan kelas
“Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Dengan Metode Bercerita Menggunakan
Media Buku Cerita Bergambar Di Raudhtatul Athfal Nurul Yaqin Simpang
Sungai Duren Muaro Jambi”

Alat ukur penelitian ini adalah dengan menggunakan
A. Wawancara
1. Guru kelas/wali kelas
•

Bagaimana menurut ibu tentang kegiatan bercerita?

•

Apakah kegiatan bercerita pernah dilaksanakan di sekolah
sehingga anak antusias?

•

Apakah menurut ibu kemampuan berbahasa anak meningkat
setelah 2 kali perteman awal dalam siklus I?

2. Anak kelas B
•

Apakah anak-anak suka mendengarkan dongeng

•

Apakah anak mengalami kesulitan untuk menyimak kegiatan
bercerita?

B. Observasi
1. Mengamati aktivitas anak dalam melakukan kegiatan bercerita pada
setiap pertemuan
2. Mengamati seberapa jauh pelaksanaan tindakan telah sesuai dengan
rencana tindakan yang ditetapkan sebeumnya
3. Mengamati seberapa banyak pelaksanaan tindakan yang telah
menunjukkan tanda-tanda tercapainya tindakan
C. Tes
Metode ini diberikan kepada siswa disetiap siklus I dan siklus II.
Tes yang akan dilakukan dengan hasil karya anak yang dibuat oleh peneliti
sesuai dengan tema yang diajarkan.

D. Dokumentasi
1. Mencatat aktivitas yang dilakukan anak sesuai dengan poin kegiatan
bercerita
2. Mencatat setiap hasil karya anak diakhir siklusnya
3. Mencatat gambaran history dari geografis RA, Visi dan Misi, kegiatan
guru, serta sarana dan prasarana 4. Mengambil foto-foto kegiatan
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