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ABSTRAK 

 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL KATA ANAK MELALUI 

METODE BERCERITA DENGAN MEDIA VISUAL DI TAMAN 

KANAK-KANAK PERINTIS TUNAS BANGSA WAY TEBU 

LAMPUNG BARAT TAHUN  AJARAN 2016/2017 

 

Oleh:  

 Novri Windu Wulan 

 

Pendidikan taman kanak-kanak sebagaimana dinyatakan dalam undang 

undang RI no 20 tahun 2003 pasal 28 ayat 3“merupakan pendidikan anak usia dini 

pada jalur pendidikan Formal yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan 

Berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan Nilai agama, sosial, 

emosional, kemandirian, kognitif, bahasa,Fisik/motorik, dan seni untuk siap 

memasuki sekolah dasar.  Penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan kemampuan 

mengenal kata anak melalui metode bercerita dengan media visual. Penelitian Ini 

Bertempat  Di TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung BaratPenelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Tekhnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode observasi, metode 

dokumentasi .dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) sebanyak dua 

siklus. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus satu yaitu peserta didik yang 

memperoleh kriteria belum berkembang (BB) 3 anak yaitu 16,7%, mulai 

berkembang(MB) 4 anak yaitu 22, 2%, berkembang sesuai harapan(BSH) 3 anak 

yaitu 16,7%, berkembang sangat baik(BSB) 8 anak yaitu 44,4%. Dalam kegiatan 

siklus satu peserta didik sudah mengalami peningkatan, tetapi masih ada peserta didik 

yang belum mencapai standar penilaian yang telah ditetapkan, maka peneliti 

melanjutkan pada kegiatan siklus dua dengan hasil penelitian yang diperoleh pada 

siklus dua yaitu peserta didik yang memperoleh belum berkembang(BB) 0 anak, 

mulai berkembang(MB) 1 anak yaitu 5,6% berkembang sesuai harapan(BSH) 2 anak 

yaitu 11,1%, maka dapat disimpulkan kemampuan mengenal kata anak dapat 

meningkat melalui metode bercerita dengan media visual hal ini dapat dilihat dari 

peserta didik yang memperoleh kriteria  berkembang sangat baik(BSB) pada sikus II 

15 anak yaitu 83,3%. 

 

Kata kunci: Kemampuan, mengenal kata, metode bercerita, media visual 



 

iii 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

MOTTO 

 

     

Artinya: 

 

(1). bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,.(QS.Al-Alaq:1)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,CV. Penerbit Jumanatul „Ali-ART (J-ART), 

Bandung, 2005 hlm 598 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penjelasan Judul 

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman karena ada perbedaan penafsiran maka 

disampaikan penjelasan judul sebagai batasan pengertian dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan 

Meningkatkan berasal dari kata ”tingkat” yang artinya jenjang atau 

bakat.
2
 Tingkat dapat pula dimaknai kelas atau posisi. Karena imbuhan ”me-

kan” maknanya berubah menjadi menuju tingkatan atau kelas selanjutnya.
3
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan 

adalah sesuatu yang mengalami perubahan menjadi lebih. Kata menjadi 

lebih dapat berarti lebih baik, lebih tinggi, lebih maju, dan sebagainya 

tergantung kata sifat yang menyertai. 

2. Kemampuan Megenalkan Kata 

Kemampuan mengenal kata adalah kemampuan dasar pada membaca 

permulaan dan akan berpengaruh terhadap kemampuan membaca lanjut. 

 

 

 

                                                 
2
WJS. Poerwadarminto, Kamu Besar Bahasa IndonesiaCetakan 9(Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 

h. 103. 
3
Ibid, h. 413. 
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3. Metode Bercerita 

Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar 

bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita 

yang dibawakan guru harus menarik dan tidak lepas daritujuan pendidikan 

anak TK.
4
 

4. Media  Visual 

Media  visual merupakan media yang hanya dapat dinikmati oleh panca 

indra saja, dapat berupa gambar, lukisan dan lain-lain. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini adalah sekelompok individu yang berada pada rentang usia 

0 sampai 6 tahun, yang masih polos belum dapat apa-apa, belum mampu berpikir 

dan masih sangat bergantung pada orang disekelilingnya
5
. Masa usia dini adalah 

masa yang sangat menentukan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak 

selanjutnya karena merupakan masa peka dan masa emas dalam kehidupan anak. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa semua pihak perlu memahami akan pentingnya 

masa usia dini untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan. dalam hadis 

dikatakan bahwa tiap-tiap anak dilahirkan kedunia dalam keadaan fitrah (suci) 

Maka kedua orang tua nya lah yang menjadikanya yahudi, majusi dan nasrani. 

                                                 
4
Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak(Jakarta: Cet. Ke-1, Rineka Cipta, 

1999), h. 157. 
5
 Sofia hartati, perkembangan belajar pada anak usia dini(Jakarta: dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, 

2005), h.7. 
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Fitrah manusia bersifat universal dan ilahiah, maka secara moral dan emosional 

perilaku anak adalah positif.
6
 

Pendidikan taman kanak-kanak sebagaimana dinyatakan dalam undang 

undang RI no 20 tahun 2003 pasal 28 ayat 3“merupakan pendidikan anak usia 

dini pada jalur pendidikan formal yang bertujuan membantu anak didik 

mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan 

nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa,Fisik/motorik, dan 

seni untuk siap memasuki sekolah dasar.”Pendidikan bagi anak usia dini menjadi 

prioritas utama, selain karena upaya menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan 

pemberian kegiatan pembelajaran di sekolah. Pendidikan bagi usia dini 

dilaksanakan secara bertahap danberkesinambungan untukmenstimulus 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial-emosional,agama dan bahasa yang 

dimiliki oleh anak,  berbahasa merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh 

manusia. Kemampuan inilah yang membedakan manusia dengan binatang, serta 

memungkinkanya untuk berkembang. Dalam hidupnya manusia menggunakan 

bahasa untuk berpikir, menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Masa 

perkembangan bahasa yang paling efektif pada manusia terletak pada masa usia 

dini, tepatnya pada 3 tahun dari hidupnya, yakni suatu periode dimana otak 

manusia berkembang dalam proses mencapai kematangan.
7
 

 

                                                 
6
Wahyudi, dwi retno damayanti,Program Pendidikan Anak Usia Dini Di Praasekolah Islam, (Jakarta: 

Gramedia Widiaswara, 2005), h.13. 
7
Suhartono, Pengembangan Keterampilan Anak Usia Dini(Jakarta: Depdiknas,2005), h. 14. 
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Dalam Al-Qur‟an Surat Al-Alaq ayat 1 Allah berfirman: 

        

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) namaTuhanmu yang menciptakan” 

(Q.S. Al-Alaq: 1)
8
 

 

Allah SWT menyeru kita agar selalu membaca dengan menyebut nama 

tuhan yang menciptakan  kita, yang artinya bagai mana pentingnya kita membaca 

seluruh ciptaan tuhan serta isi alam semesta ini, membaca kondisi serta situasi 

yang ada dimuka bumi. Ayat di atas merupakan bukti begitu pentingnya 

membaca bagi kehidupan manusia.  Oleh karena itu  bagaimana seharusnya anak- 

anak  sejak dini mengenal dan dapat membaca dengan menyebut nama Tuhan,   

dimana sejak dini pentingnya anak diajarkan untuk membaca ciptaan tuhan, 

ketika mereka melihat bagaimana indah nya ciptaan Tuhan mereka menyebut 

nama Tuhan yang menciptakanya, dilihat dari makna ayat iqro diatas maka dapat 

dilihat begitu pentingnya bahasa untuk anak usia dini, karena bahasa 

dikembangkan sebagai cara untuk mengungkapkanpikiran yang sederhana secara 

tepat, mampu  berkomunikasi secara efektif dan   untuk dapat berbahasa 

indonesia dengan baik dan benar. Menurut thaiss(dalam bromley, 1992) 

mengemukakan bahwa anak dapat memahami dan mengingat suatu informasi 

                                                 
8
Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata(Cet. ke-3, 2009), h. 592. 
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jika mereka mendapat kesempatan untuk membicarakanya, menuliskanya, 

menggambarkanya dan memanifulasinya.
9
 

Pedoman pengembangan program pembelajaran di taman kanak-kanak 

tentang standar Kompetensi kelompok b, menyebutkan bahwa anak mampu 

mengenal perbendaharaan kata-kata yang dikenal. Kemudian dalam hasil belajar, 

diharapkan agar anak dapat menunjukkan kata sesuai gambar, menyebut kata 

dengan membaca tulisan, dan menyebutkan simbol dalam kata. menyatakan 

bahwa pembelajaran di taman kanak-kanak pada prinsipnya dilaksanakan dengan 

bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain, karena pada masa usia TK 

adalah dalam masa bermain. Dengan bermain anak memperoleh kemampuan 

untuk bereksplorasi dan menemukan hal-hal yang belum ia ketahui sebelumnya, 

sehingga aspek perkembangan anak dapat berkembang dengan baik dalam masa 

bermain. Dengan bermain anak memperoleh kemampuan untuk bereksplorasi dan 

menemukan hal-hal yang belum ia ketahui sebelumnya, sehingga aspek 

perkembangan anak dapat berkembang dengan baik.Taman kanak-kanak 

merupakan lembaga pendidikan pra- sekolah, Mengajarkan membaca, menulis 

dan berhitung di taman kanak-kanak dapat dilaksanak  selama batas-batas aturan 

pengembang pra sekolah serta mendasarkan diri pada prinsip dasar dari 

pendidikan taman kanak-kanak sebagai sebuah taman bermain, sosialisasi, dan 

pengembangan kemampuan dasar yang meliputi kemampuan berbahasa, kognitif, 

psikoomotorik danseni. 

                                                 
9
Nurbiana dhieni, Metode Pengembangan Bahasa(Banten: Universitas Terbuka,2013) h.15. 
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Taman kanak-kanak merupakan pendidikan yang penting sebagai wadah 

untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak 

secara optimal. Dengan  pengembangan potensi secara optimal, sehingga 

terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangan 

agar anak siap untuk memasuki pendidikan selanjutnya. dalam pembelajaran di 

taman kanak-kanak kemampuan berbahasa sangatlah penting karena bahasa 

digunakan untuk berpikir, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Pengembangan kemampuan dasar anak termasuk dalam mengenal kata, dapat 

dilakukan dengan berbagai strategi bermain. Adapun beberapa jenis permainan 

yang dapat mendukung terciptanya rangsangan anak dalam mengenal kata antara 

lain alat peraga berupa gambar. 

Di kelompok B1  TK  perintis tunas bangsa way tebu lampung barat masih 

banyak anak mengalami kesulitan dalam mengenal kata. Hal tersebut disebabkan 

karena selama ini guru dalam melaksanakan pembelajaran mengenal kata tanpa 

media. Dan anak mengalami kesulitan memasangkan  menghubungkan kata 

dengan gambar yang sesuai. Suasana pembelajaran yang tercipta jadi kurang 

menarik, kurang menyenangkan, dan kurang memberikan dampak pembelajaran 

yang optimal. Hal ini juga dapat dilihat dari lembar observasi di bawah ini. 

 

Tabel 1 

Hasil Observasi Awal Pencapaian Indikator Kemampuan Mengenal Kata  

 Siswa TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

  

NO Nama 
Indikator 

Keterangan 
1 2 3 4 5 
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1 Aditia Septian MB BSH BSH MB MB BSH 

2 Agus Heru Setiawan BB BB BB BB BB BB 

3 Agustina BB BB BB BB BB BB 

4 Aldi Firmansyah MB BB BB BB BB MB 

5 Alma BB BB BB BB BB BB 

6 Anti Parwati BB BB BB BB BB BB 

7 Ardi Haryadi BB BB BB BB BB BB 

8 Defi Nur Setia Putri BSH BSH MB BSH BB BSH 

9 Dera Romanda MB BSH MB MB MB BSH 

10 Dewi Parlena BB BB BB BB BB BB 

11 Febriansyah MB BB BB MB BB MB 

12 Gea Nita BB BB BB BB BB BB 

13 Gufron MB MB MB BB BB MB 

14 Halimah  BSH MB BB MB BSH BSH 

15 Hanif  MB MB BB BSH MB MB 

16 Irpan Pasaribu MB MB BB BB MB MB 

17 Izmi Sukmawati  BB BB BB BB BB BB 

18 Jauharotun Nafisah BSH BSH MB MB BSH BSH 

Sumber: Hasil Observasi Di TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

Keterangan: 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

Indikator: 

a. Memahami aturan dalam suatu permainan. 

b. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. 

c. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap. 

d. Membaca beberapa kata berdasarkan gambar, tulisan, dan benda yang 

dikenal atau dilihatnya. 

e. Membaca dan menulis nama sendiri 
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Tabel 2 

Persentase Pencapaian Indikator Kemampuan Mengenal Kata  

Siswa TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

 

No Pencapaian  Jumlah Persentase 

1 BB 8 44,4% 

2 MB 5 27,8% 

3 BSH 5 27,8% 

Jumlah 18 100% 

Sumber: Hasil ObservasiDi TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung 

Barat Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

Berdasarkan perhitungan persentase di atas, terlihat bahwa masih 

banyak siswa yang belum berkembang dalam kemampuan mengenal kata. 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan mengenal kata perlu digunakan 

sebuah metode yang tepat, yang sesuai dengan karakteristik anak TK, yaitu 

bermain sambil belajar. Para guru harus memahami karakteristik dan tahapan 

perkembangan anak sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

minat, kebutuhan dan tingkat pemahaman anak. 

Untuk memperkenalkan anak-anak agar lebih mencairkan suasana 

dalam meningkatkan kemampuan mengenal kata. Anak di usia dini minat  

kebutuhandantingkatpemahamananak.
10

 

Metode bercerita dengan menggunakan media visual adalah pemberian 

pengalaman belajar bagi anak dengan membawakan cerita melalui  gambar-

gambar yang dibuat berupa wayang yang diberi simbol-simbol huruf, melalui 

                                                 
10

Departemen Agama, Pedoman Pelaksanaan kurikulum Raudlatul Athfal (Jakarta: Direktur 

jenderal Kelembagaan Islam, 2005), h. 2. 



 

9 

 

metode ini penyampaian pengalaman membaca disampaikan dengan 

menyenangkan, mengesankan dan menarik minat anak.     

Atas dasar pemikiran di atas dalam rangka meningkatkan kemampuan 

membaca di TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat penggunaan 

metode bercerita dengan media visual perlu diterapkan, mengingat kemampuan 

mengenal kata  di TK Perintis Tunas Bangsamasih kurang, dikarenakan anak 

kurang tertarik dengan apa yang disampaikan guru dan dalam proses 

pembelajaran guru belum menggunakan metode yang dapat menggali daya 

tangkap, daya fikir, dan daya konsentrasi anak. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

permasalahannnya sebagai berikut: Apakah penerapan metode bercerita dengan 

media visual dapat meningkatkan kemampuan mengenal kata anak pada kelompok 

B1 di TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat. 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah  bahwa penerapan metode 

bercerita dengan media visual dapat meningkatkan kemampuan mengenal kata anak 

pada siswa kelompok B1 di TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahuikemampuan mengenal 

kata yang dicapai pada anak melalui metode bercerita dengan media visual di 

kelompok B1 TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu juga dapat memberi 

pemahaman psikologis terhadap guru-guru dalam penggunaan metode 

bercerita dengan media visual dalam upaya meningkatkan kemampuan 

membaca. 

b. Untuk mengembangkan metode pembelajaran yang menyenangkan.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan 

keterampilan mengajar guru dalam meningkatkan kemampuan mengenal 

kata anak melalui metode bercerita dengan media visual di kelas, 

menambah wawasan tentang metode bercerita dengan media visual serta 

dapat meningkatkan minat dalam melakukan penelitian. 

b. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, anak 

mampu meningkatkan pembendaharaan kosa kata, dan dapat 

mengungkapkan ide, serta meningkatkan kecerdasan bahasa. 

c. Bagi sekolah 
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Hasil penelitian diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang 

terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung terutama masalah 

meningkatkan kemampuan membaca anak dengan metode bercerita.  

d. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam penelitian selanjutnya, 

serta memberi makna kerjasama antara guru dan siswa dalam upaya 

mengembangkan kemampuan membaca anak melalui metode bercerita 

dengan media visual yang ada. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia Dini 

Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain, dimana pikiran 

dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, gerak dan menggunakan 

kata-kata.
11

Perkembangan bahasa anak-anak merupakan kemampuan 

anakuntukdapat mengekspresikan segala pikiran dalam bentuk ungkapan dan 

berkembangsecara bertahap sehingga memerlukan ketekunan baik dari anak 

sendiri maupunbagi guru atau orangtua dalam memberikan rangsangan. 

Kemampuan berbahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak, karena 

kemampuan berbahasa sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan pada 

sistem lainya, sebab melibakan kemampuan kogtitif, sensori motor, psikologis, 

emosi dan lingkungan sekitar anak.
12

Perkembangan bahasaanak usia dini 

merupakan tahapan kemampuan anak mulai dari kemampuanberbicara sampai 

dengan kemampuan memahami sebuah pembicaraan dari orang lain 

mengungkapkan bahwa perkembangan bahasa anak mencakup 4 keterampilan 

meliputi: keterampilan menyimak, keterampilanberbicara, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis. 

 

 

                                                 
11

 Herawati Mansyur, Psikologi Ibu dan Anak Untuk Kebidanan (Jakarta: PT. Salemba Medika, 2012), h. 

90 
12

 Soetjiningsih, Tumbuh Kembang Anak (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2012), h. 237 
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a. Menyimak 

Mampu mendengarkan dengan benar dan tepat merupakan bagian 

yangpenting dalam belajar dan berkomunikasi. Hal ini sangat penting dalam 

tahap-tahappertama dari belajar membaca. Untuk meningkatkan 

kemampuanmendengarkan pada anak, maka yang dapat dilakukan oleh orang tua 

dan pendidikadalah menjadi model yang baik bagi anak, berkomunikasi yang 

jelas kepadaanak dan memberikan penguasaan pengetahuan dan aktivitas yang 

berkenaandengan kegiatan mendengarkan itu sendiri. 

b. Berbicara 

Bicara merupakan salah satu alat komunikasi yang paling 

efektif.Berbicara tidak sekedar merupakanprestasi bagi anak, akan tetapi juga 

berfungsiuntuk mencapai tujuannya. Anak-anak belajar kata-kata baru dengan 

mendengar kata-kata tersebut yang digunakan dalam konteks. Dengan melihat 

gambar,anakdapat mengeksplorasi serta ada dialog antara orangtua dan anak. 

Gunakan bahasayang singkat,jelas, dan benar (jangan gunakan bahasa 

kekanakan). Danberbicaralah dengan pelan dan dibantu dengan ekspresi wajah 

atau gerakan tubuh. 

c. Membaca 

Pengembangan minat dan kebiasaan membaca yang baik harus 

dimulaisedini mungkin pada anak-anak. Membaca memerlukan proses yang 

panjang, darimengenal simbol sampai pada memaknai tulisan. Sebelum bisa 
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membaca, anak-anak harus tahu dan menggunakan perbendaharaan kata-kata 

dasar yang baik. 

Anak hanya dapat memahami kata-kata yang mereka lihat tercetak jika 

merekatelah menemui kata-kata tersebut dalam pembicaraan. Anak-anak yang 

dapatberbicara dengan baik dan banyak cenderung menjadi pembaca yang baik 

pula. 

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 

menulismelibatkan keterampilan psikomotor yang sama yaitu keterampilan 

motorik halus,maka untuk mengembangkan kemampuan ini orangtua atau 

pendidik harus dapatmemfasilitasi sedini mungkin. Cara yang dapat kita lakukan 

adalah denganmenyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh anak untuk 

membuat coretanatau tulisan. 

Perkembangan merupakan gerakanatau perubahan secara dinamis 

sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadiakibat kematangan dan 

pengalaman.  Bahasa merupakan bentuk utama dalammengekspresikan pikiran 

dan pengetahuan bila anak mengadakan hubungankomunikasi dengan orang lain. 

Mengungkapkan  bahasamerupakan komunikasi yang paling efektif dan lengkap 

untuk menyampaikan ide,pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang 

lain. Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa bahasa merupakan alat 
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komunikasi yang efektif untuk mengungkapkan ide, pendapat dan pikiran kepada 

orang lain, sehinggaorang lain paham dan mengerti maksud dari apa yang 

dibicarakan.Perkembangan bahasa anak-anak berkembang secara bertahap 

sehingga memerlukan ketekunan baik dari anak sendiri maupun bagi guru atau 

orang tua dalam memberikan rangsangan. John W. Santrock  membagi 

perkembangan bahasa menjadi 3 tahapan. Tahap perkembangan bahasa antara 

lain perkembangan bahasa pada masa bayi (0-2 tahun), masa kanak-kanak awal 

(3-6tahun), dan masa kanak-kanak menengah sampai akhir (7 tahun ke atas).
13

 

Perkembangan bahasa anak usia dini merupakan tahapan kemampuan 

anak memulai kemampuan berbicara sampai dengan kemampuan memahami 

sebuah pembicaraan dari orang lain.3hal yang perlu diketahui dalam 

perkembangan bahasa dan kemampuan berbicara. Bahasa merupakan sistem tata 

bahasa, sedangkan kemampuan bicara merupakan ungkapan dalam bentuk kata-

kata.  

Kedua pertumbuhan bahasa yaitu bersifat pengertian atau reseptif dan 

bersifat ekspresif. Kemampuan untuk memahami merupakan kemampuan 

reseptif. Bahasa reseptif  merupakan bahasa pasif yang bertujuan untuk 

membantu anak mengembangkan kemampuan mendengarkan, membantu anak 

mengindentifikasi konsep melalui pemahaman dalam memberi label pada kata-

kata serta meningkatkan kemampuan untuk merespon pembelajaran maupun 

percakapan secara langsung. 
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 John W Santrock, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 357-362. 
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Kemampuan menunjukkan bahasa merupakan kemampuan ekspresif. 

Bahasa ekspresif merupakan bahasa aktif yang bertujuan untuk membantu anak 

mengekspresikan kebutuhan, keinginan dan perasaan secara verbal, mendorong 

anak untuk berbicara secara lebih jelas dan tegas sehingga mudah dipahami,  

mendorong kefasihan dalam berbahasa, membantu anak untuk memahami 

lingkungannya. Ketiga komunikasi diri pada saat berkhayal perlu dibatasi. 

Perkembangan bahasa tidak ditentukan pada umur, namun mengarah pada 

perkembangan motoriknya. Namun perkembangan tersebut sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan. Bahasa anak akan muncul dan berkembang melalui berbagai 

situasi interaksi sosial dengan orang dewasa.
14

 

Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari. Suhartono menyatakan bahwa peranan bahasa bagi anak usia dini 

diantaranya sebagai sarana untuk berfikir, sarana untuk mendengarkan, sarana 

untuk berbicara dan sarana agar anak mampu membaca dan menulis.
15

 Melalui 

bahasa seseorang dapat menyampaikan keinginan dan pendapatnya kepada orang 

lain. Anak-anak usia 5 tahun telah mampu menghimpun 8000 kosakata. Anak 

dapat membuat kalimat pertanyaan, kalimat negatif, kalimat tunggal, kalimat 

mejemuk, serta bentuk penyusunan lainnya. Anak telah belajar menggunakan 

bahasa dalam situasi yang berbeda.
16

Mansur menyatakan bahwa kemampuan 

bahasa berkaitan erat dengan kemampuan kognitif anak, walaupun mulanya 

                                                 
14

Soemiarti Parmono Dewo, Buku Ajar Pendidikan Pra Sekolah ( Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), h. 25. 
15

Suhartono, Pengembangan Keterampilan Anak Usia Dini ( Jakarta: Depdiknas, 2005), h. 13-14. 
16

Selamat Suyanto, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yokyakarta: hikayat publishing, 2005), h. 

74. 
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bahasa dan pikiran merupakan dua aspek yang berbeda. Namun sejalan dengan 

perkembangan kognitif anak, bahasa menjadi ungkapan dari pikiran.
17

 

Tahap perkembangan bahasa anak
18

 

Tahap Perkembangan Bahasa Anak 

 Usia Dini 0-5 Tahun 

USIA KEMAMPUAN 

0-1 bulan Respons anak saat mendengar suara dengan melebarkan 

mata atau perubahan irama pernapasan atau kecepatan 

menghisap susu.    

2-3 bulan Respons anak dengan memperhatikan dan mendengar orang 

yang sedang bicara. 

4 bulan  

6-9 bulan  

Menoleh atau mencari suara orang yang bicara . 

Babbling, mengerti bila namanya dipanggil. 

9 bulan Mengerti arti kata “jangan”. 

10-12 bulan Imitasi suara, mengucapkan mama/papa dari tidak berarti 

sampai berarti, kadang meniru 2-3 kata. Mengerti perintah 

sederhana seperti “Ayo, berikan pada saya”. 

13-15 bulan Perbendaharaan 4-7 kata, <20% bicarnya mulai dimengerti 

oleh orang lain 

16-18 bulan Perbendaharaan 10 kata, beberapa ekolalia (meniru kata 

yang diucapkan orang lain), 25% dapat dimengerti oleh 

orang lain 

19-21 bulan  Perbendaharaan 20 kata, 50% bicara dimengert oleh orang 

lain. 

22-24 bulan Perbendaharaan 50 kata, kalimat 2 kata, 75% dapat 

dimengerti oleh orang lain.  

2-2,5 tahun  Perbendaharaan >400 kata, termasuk nama, kalimat 2-3 kata, 

mengerti 2 perintah sederhana sekaligus.  

2,5-3 tahun  Menggunakan kata jamak dan waktu lalu, kalimat 3-5 kata, 

80-90% bicara dapat dimengerti oleh orang lain. 

3-4 tahun Kalimat dengan 3-6 kata, bertanya, becerita, berhubungan 

dengan pengalaman, hampir semua dimengerti oleh orang 

laih. 

4-5 tahun Kalimat dengan 6-8 kata, menyebut 4 warna, menghitung 

sampai 10. 
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Mansyur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam (Yokyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), h. 36. 
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Eni Setiati,Kenali Aneka Ragam Bahasa Bayi (Yogyakarta: Santusta, 2006), h. 132 
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 Karakteristik perkembangan bahasa anak adalah sebagai berikut: 

a. Anak pada usia 4 tahun: 

1. Mampu menuliskan/meniru tulisan nanya 

2. Mengenal kata yang sederhana 

3. Berbicara dalam kalimat kompleks 

4. Mengikuti dua perintah yang tidak berhubungan 

5. Belajar mengenal nama, alamat 

6. Mengenal kata yang sudah diketahuinya atau simbol dalam buku sederhana 

b. Anak pada usia 5 tahun: 

1. Perbendaharaan kosakata mencapai 13.000 kata 

2. Menggunakan 5-8 kata dalam kalimat 

3. Mengerti cerita dari awal, tengah dan akhir.
19

 

Berdasarkan hal-hal  di atas, dapat ditegaskan bahwa perkembangan 

bahasa anak memegang peran penting dalam perkembangan anak,khususnya 

perkembangan kemampuan berbahasa di Taman Kanak-kanak, sehingga anak-

anak mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat mengembangkan 

potensinya. Perkembangan bahasa anak usia dini khususnya di Taman Kanak-

Kanak berada pada masa kanak-kanak awal yang terdiri dari kemampuan 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, sehingga pengembangan bahasa 

pada anak lebih diarahkan pada membantu anak untukberinteraksi dan 

berkomunikasi dengan lingkungannya. Meskipun demikian diperlukan 
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Nurbiana Dhieni,dkk, Metode Pengembangan Bahasa (Tanggerang : UT, 2013), h. 12.11 
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pengembangan bahasa yang berfokus pada memberikan bekal kesiapanpada 

anak untuk melangkah pada jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu terutama 

kemampuan mengenal kata sebab anak pada usia ini sudah menampakkan 

tanda-tanda ketertarikannya dengan simbol yang ada di lingkungannya seperti 

membaca gambar, menyebutkan simbol-simbol kata yang dikenal, mengenal 

nama benda-benda yang  ada di sekitarnya. 

Hurlock  berpendapat bahwa masa usia 4-6 tahun seharusnya telah 

mengenal kosakata umum dan kosakata khusus. Kosakata umum, meliputi 

kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata pengganti, 

sedangkan Kosakata khusus, meliputi kosakata uang, kosakata waktu, 

kosakata warna. Kosakata umum lebih mudah dipelajari karena kosakata 

tersebut lebih banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
20

 

Anak berusia 6 tahun telah mampu menghimpun kurang lebih 8000-

14.000 kata. Dengan mengasumsikan bahwa pembelajaran kata dimulai ketika 

anak berusia 12 bulan, artinya anak mempelajari kira-kira 5 hingga 8 makna 

kata baru perhari, antara usia 1-6. Anak-anak sekitar usia 4-5 tahun belajar 

mengubah pola percakapan mereka sesuai situasi, hampir semua anak usia 4 

tahun dapat menuliskan nama depan mereka dan anak usia 5 tahun apat 

menuliskan kembali huruf-huruf yang mereka lihat dan menirukan menulis 

beberapa kata yang pendek.
21

 

Perkembangan bahasa anak meliputi: 
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 Hurlock Elizabeth B, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 187. 
21

John W. Santrock, Perkembangan Anak ( Jakarta: Erlangga, 2007), h. 361. 
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1) Menerima bahasa. Tingkat pencapaian perkembangan yang diharapkan 

adalah: menyimak perkataan orang lain, mengerti beberapa perintah 

secara bersamaan, memahami cerita yang dibacakan, mengenal 

perbendahaan kata mengenai kata sifat, mengulang kalimat yang lebih 

kompleks, memahami aturan dalan suatu permainan. 

2) Mengungkapkan bahasa, tingkat pencapaian perkembangan meliputi: 

mengulang kalimat sederhana, menjawab pertanyaan secara sederhana, 

menyebutkan kata-kata yang dikenal, menceritakan kembali cerita atau 

dongeng yang pernah didengar, berkomunikasi secara lisan serta 

mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan 

berhitung. 

3) Tingkat pencapaian perkembangan yang diharapkan meliputi: 

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

coretan yang bermakna. 

4)  Meniru huruf, memahami hubungan bunyi dan bentuk huruf, 

membaca dan menulis nama sendiri. Kemampuan mengenal kata 

merupakan bagian dari aspek. 

5) Mengungkapkan bahasa, yang perlu dikembangkan dengan 

memberikan stimulus optimal sejak usia dini. Stimulasi mengenal kata 

untuk merangsang anak mengenali kata dan memahami kata. 

B. Teori Perkembangan Bahasa Pada Anak 

Ada tiga pandangan dalam perkembangan bahasa anak yaitu : 
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a. Pandangan Nativisme 

Nativisme berpendapat bahwa  penguasaan bahasa pada anak-anak 

bersifat alamiah (natural) 

b. Pandangan Behaviorisme 

Behaviorisme berpendapat bahwa proses pemerolehan bahasa anak di 

dapat melalui rangsangan yang didapat dari lingkungan. 

c. Pandangan Kognitivisme 

Jean piaget (1945) menyatakan bahwa bahasa bukan ciri alamiah yang 

terpisah, melainkan salah satu diantara beberapa kemampuan yang 

berasal dari kematangan kognitif. Piaget juga berpendapat bahwa 

lingkungan juga tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan 

intelektual anak, perubahan atau perkembangan intelektual anak 

sangat bergantung pada keterlibatan anak secara aktif dengan 

lingkungan. 

C. Fungsi Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia Dini 

Fungsi pengembangan bahasa pada anak  TK adalah: 

a. Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan  lingkungan bisa berasal dari 

internal maupun dari eksternal. Dilingkunganeksternal anak mampu 

berkomunikasi dengan teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak 

keterampilan intelektual dapat mempengaruhi kemampuan bahasa 

anak,begitu juga keterampilan bahasa dapat mempengaruhi perkembangan 
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intelektual anak. Oleh sebab itu pendidik sebaiknya lebih memperhatikan 

anak, agar anak dapat berkembang secara optimal. 

c. Sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak dengan kemampuan 

bahasa, anak dapat mengekspresikan gagasan secaraspontan yang 

membuat anak bebas berekspresi, berfikir kreatif, mengembangkan ide 

serta mampu memecahkan masalah. 

d. Sebagai alat untuk mengembangkan perasaan dan pikiran kepada orang 

lain.
22

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa 

perkembangan bahasa anak memegang peran penting dalam perkembangan anak, 

khususnya perkembangan berbahasa di Taman Kanak-kanak, sehingga anak-anak 

mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan hasil pikiran, perasaan, dan 

kehendak kepada orang lain.
23

 

D. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia Dini 

Ada beberapa faktor yangdapat mempengaruhi anak dalam berbahasa, 

diantaranya: 

a. Faktor lingkungan proses penguasaan bahasa tergantung dari stimulasi yang 

diberikan dilingkungannya. Anak akan meniru dari apa yang didengar dan 

dilihatnya. Oleh sebab itu pendidik perlu memberikan stimulasi untuk anak 

agar kemampuan bahasanya bisa teroptimalkan. 
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b. Faktor biologi perkembangan bahasa dimulai sejak anak masih berada dalam 

kandungan.Anak mulai diberi stimulasi dari luar sebagai landasan untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa. 

c. Status sosial keluarga anak yang berasal dari keluarga mampu biasanya 

mendapatkan gizi yangcukup dibandingkan anak yang berasal dari kelurga 

yang kurang mampu. Halini berpengaruh bagi perkembangan kemampuan 

bahasanya. 

d. Faktor kognisi bahasa memegang peranan penting dalam memperoleh 

beberapa konsep dan ketrampilan kognitif dibandingkan yang lain. Dengan 

meningkatnya kemampuan kognitif anak, kemampuan bahasa seorang anak 

juga mengalami peningkatan. 

e. Pengajaran orang dewasa dan belajar bahasa anak-anak yang belajar bahasa 

dalam lingkungan sosial, berkomunikasi dengan orang lain pertama kali, 

biasanya dengan ibu pengasuhnya. Bila berbicara dengan bayi, biasanya ibu 

menggunakan bahasa yang berbedadengan yang biasa digunakan dalam 

bercakap-cakap dengan orang dewasa.
24

 

E. Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia 4-6 Tahun 

Perkembangan bahasa anak TK berada pada fase pra operasional. Pada fase 

ini bahasa anak mulai tumbuh dan berkembang mengikuti pola berfikir 

menggunakan simbol-simbol. Tahap pra-operasional anak dimulai dengan 

penguasaan bahasa yang sistematis, permainan simbolis, imitasi, serta bayangan 
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dalam pikiran.
25

 Semua proses ini menunjukkan bahwa anak sudah mampu untuk 

melakukan tingkah laku simbolik. Berfikir pra-operasional bercirikan yaitu: 

mampu meniru, antisipasi, egosentris, memusat padasatu dimensi, belum berhasil 

untuk berpikir balik. Anak usia 4-6 tahun mampu meniru tingkah laku yang 

dilihatnya seperti: jika bermain perang-perangan mereka menirukan tingkah laku 

dalam situasi perang, bermain masak-masakan mereka meniru tingkah laku ibu 

dalam menyiapkan semua proses memasak. Cara-carayang dilakukan anak 

menunjukkan daya imajinasi yang berkembang pesat. 

Pada fase pra operasional ini anak sudah memahami bahasa berdasarkan 

tematis yang diberikan oleh guru, kalimat-kalimat anak sudah sempurna dari 3 

kata menjadi 4 kata atau lebih, anak sudah mampu berbicara dengan bahasa yang 

sederhana dan kompleks, serta dapat memberikan alasan yang tepat, anak mampu 

menceritakan kembali isi cerita yang dibacakan guru, anak mampu memikirkan 

suatu obyek tanpa kehadiran obyek itu, serta mampu memikirkan peristiwa yang 

terjadi di masa lampau. 

Gambar-gambar yang menarik, anak dapat membahasakan dengan kalimat 

sendiri dan bercerita tentang kehidupan orang lain dalam cerita. Untuk membantu 

perkembangan anak TK dipilih topik percakapan yang disukai anak agar 

membangkitkan semangat anak dalam belajar. Hal yang utama bagi guru dan 

orang tua dalam membantu belajar bahasa anak adalah anak akan lebih dahulu 
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mempelajari kosakata yang sangat dibutuhkan dan digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kosakata dapat dipelajari anak 

dengan mudah dan sederhana dari apa yang dialami anak dalam kehidupan sehari 

hari. Karakteristik kosakata anak yang mudah dipelajari adalah kosakata dasar 

dan kosakata umum yang meliputi kata benda. Kata benda tersebut dapat 

dikenalkan pada anak melalui nama-nama benda, buah-buahan, tanaman, bagian 

tubuh, binatang, benda angkasa, dan lain-lain sesuai dengan apa yang ada di 

sekitar anak dan dari apa yang anak dapatkan melalui panca inderanya. Dalam 

penelitian ini, kata yang dikenalkan pada pembelajaran melalui metode cerita 

dengan media visual yaitu: buah-buahan seperti apel, jeruk, mangga, wortel dll. 

 

F. Kemampuan Membaca Permulaan Anak Usia Dini 

1. Pengertian Membaca Permulaan 

Kemampuan membaca merupakan keterampilan bahasa tulis yang bersifat 

reseptif. Kemampuan membaca termasuk kegiatan yang kompleks dan melibatkan 

berbagai keterampilan. Jadi keterampilan membaca merupakan suatu kesatuan 

kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf 

dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi, maknanya serta menarik 

kesimpulan mengenai maksud bacaan.
26

 

Kemampuan membaca merupakan bagian dari perkembangan bahasa 

dapat diartikan menerjemahkan simbol atau gambar ke dalam suara yang 
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dikombinasikan dengan kata-kata. Anak menyukai gambar, huruf, dan buku cerita 

dari sejak awal perkembangannya akan mempunyai keinginan membaca lebih 

besar. Hal ini dikarenakan anak tahu bahwa membaca memberikan informasi baru 

dan menyenangkan. Kemampuan membaca sebagai suatu proses untuk 

memahami makna suatu tulisan. Proses yang dialami dalam membaca adalah 

berupa penyajian kembali dan penafsiran suatu kegiatan dimulai dari mengenali 

huruf, mengenali kata, frase, kalimat, dan wacana serta menghubungkannya 

dengan bunyi dan maknanya. Bahkan lebih jauh dari itu dalam kegiatan 

membaca, pembaca menghubungkannya dengan maksud berdasarkan 

pengalamannya. Morisson menyatakan bahwa untuk menjadi pembaca yang 

mahir maka seorang anak memerlukan pengetahuan tentang nama huruf, 

kecepatan anak menyebutkan nama huruf, pemahaman fonemik (pemahaman 

huruf-bunyi) dan pengalaman membaca dan dibacakan buku oleh orang lain.
27

 

Beberapa indikator dalam kemampuan membaca meliputi pemahaman 

fonemik, pengenalan kata dan pendalaman. 

1. Pemahaman Fonemik 

Pemahaman fonemik meliputi beberapa kemampuan yang 

harus dicapai anak yaitu kemampuan mengubah bunyi kata dengan 

merubah huruf yang dapat membentuk kata baru, mengenali bahwa 

kata dibentuk dari bunyi-bunyi yang di gabungkan dan bahwa kata 

memiliki makna, memahami bahwa bunyi dalam kata diwakili oleh 
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huruf-huruf. Kemampuan-kemampuan tersebut perlu guru 

kembangkan dengan baik agar anak memiliki bekal untuk melangkah 

pada jenjang pendidikan selanjutnya. Misalnya dimulai dengan 

mengenalkan bahwa sebuah kata terbentuk dari huruf-huruf apabila 

salah satu huruf  diganti akan berubah maknanya seperti kata baku, 

bila huruf pertama dirubah S maka menjadi saku. 

2. Kemampuan Pengenalan Kata 

Kemampuan pengenalan kata merupakan kemampuan dalam 

kemampuan mengikuti teks tertulis atau cerita dengan menunjuk kata-

kata yang dikenali, mengetahui makna kata-kata yang sering didengar 

dan dilihat, serta mencoba mencari tahu makna kata dan frasa yang 

baru. Anak usia 4-6 tahun mulai tertarik dengan berbagai simbol 

persiapan membaca, mereka perlu didorong untuk mengenali kata-kata 

yang ada di lingkungannya, dan mengetahui maksud kata tersebut, 

oleh karena itu perlunya orang tua maupun pendidik untuk 

menstimulasi anak agar peka terhadap lingkungan dan mengenalkan 

berbagai kata sebagai persiapan membaca anak. 

3. Pendalaman 

Pendalaman adalah kemampuan anak dalam menghubungkan 

dan membandingkan cerita dengan kehidupan mereka, menerka apa 

yang selanjutnya terjadi, mengingat dan menggunakan apa yang telah 

dibaca. Jadi pada pendalaman ini anak mulai dapat memahami sebuah 
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cerita, memiliki imajinasi yang kuat untuk melanjutkan cerita, serta 

memiliki ingatan yang kuat terhadap apa yang didengarnya.
28

 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kemampuan 

membaca permulaan adalah kecakapan anak dalam mengenal lambang tulisan, 

menitik beratkan pada aspek kemampuan membaca yang berkaitan dengan: 

a) Pengenalan huruf 

b) Pengenalan kata dari rangkaian huruf-huruf 

c) Makna atau maksud 

d) Pemahaman terhadap maksud dari bacaan.  

Pada anak usia dini khususnya anak TK, membaca bukanlah membaca 

seperti layaknya orang dewasa membaca. Anak usia ini masih berada pada 

tahap membaca permulaan yaitu masih dalam tahap dapat mengerti arti 

simbol, lambang bunyi dan kemampuan membaca kata yang ada di 

sekitarnya.Carol Seefeldt & Barbara A. Wasik menyebutkan kesadaran 

fonemik (bunyi), perkembangan pengetahuan tentang huruf dan pemahaman 

huruf cetak adalah tiga kemampuan penting yang perlu dicapai anak dalam 

memperoleh keterampilan membaca.
29

 

Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa seorang anak akan 

memiliki kemampuan membaca apabila anak memiliki kemampuan 

berkomunikasi, penguasaan kosa kata, serta memiliki kesadaran fonemik 

(pengenalan huruf danbunyi huruf) untuk persiapan membaca. 
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2. Pengertian Mengenal Kata 

Kemampuan pengenalan kata merupakan kemampuan dalam 

kemampuan mengikuti teks tertulis atau cerita dengan menunjuk kata-kata 

yang dikenali, mengetahui makna kata-kata yang sering didengar dan dilihat, 

serta mencoba mencari tahu makna kata dan frasa yang baru.
30

 Kemampuan 

mengenal kata merupakan kemampuan anak dalam mengetahui atau mengenal 

tanda-tanda aksara. Anak memiliki karakteristik tersendiri dalam mempelajari 

kosakata.  Adapun cara anak mempelajari kosakata ada dua cara yaitu: 

pertama, anak mendengar kata-kata dari orang tua, anak yang lebih tua, teman 

sepermainan, televisi, atau radio, tempat bermain, toko, pusat perbelanjaan, 

kantor pos, dan kedua, anak mengalami sendiri dengan mengatakan benda-

benda, memakannya, merabanya, menciumnya, dan meminumnya. Anak akan 

belajar kosakata melalui yang anak dengar dan apa yang anak alami sendiri. 

Salah satu cara anak mempelajari kosakata dengan mengatakan benda-benda 

melalui permainan. Permainan ini didesain khusus untuk meningkatkan 

kosakata anak. Dengan terlibat langsung dalam sebuah kata bilangan, kata 

kerja, dan kata benda.  kata benda adalah nama dari sesuatu dan segala sesuatu 

yang dibendakan.
31

 

Berdasarkan wujudnya, kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

kata benda konkrit adalah suatu benda yang dapat ditangkap oleh panca 

indera, kata benda abstrak adalah nama-nama benda yang tidak dapat 
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ditangkap panca indera. Menyatakan perbendaharaan kata adalah kekayaan 

kata yang dimiliki oleh suatu bahasa yang membentuk kalimat yang 

mengutarakan isi pikiran baik secara lisan maupun tertulis. Perbandaharan 

kata merupakan komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang 

makna pemakaian kata dalam suatu bahasa. Senada dengan pendapat tersebut, 

Hurlock menyatakan bahwa kata benda adalah kata pertama yang digunakan 

oleh anak yang umumnya bersuku kata satu yang diambil dari bunyi celoteh 

yangdisenangi.
32

 

Lambang bunyi adalah suatu garis yang melambangkan suatu bunyi 

bahasa.lambang bunyi bahasa dinamakan huruf. Huruf yang dikenalkan pada 

anak vokal dan konsonan, tidak semua konsonan bahasa indonesia dikenalkan 

pada anak usia dini.hal ini disebabkan konsonan tersebut berasal dari bahasa 

asing. Misalnya, konsonan f, q, v, x, dan z. Konsonan yang diperkenalkan 

anak usia dini yaitu konsonan bilabial (p, b, m, w), konsonan dental (n, t, d, l, 

s, dan r), konsonan palatal (c, j, dan y), konsonan velar ( k dan g),konsonan 

glotal (h).Dicontohkan Suhartono, penggunaan huruf-huruf tersebut sebagai 

berikut:Papa, pipa, padi, pena, pensil, bapak, bola, basi, bata, bau, bisa, mama, 

mata,mual, malu, masak, nasi, nama, nakal, niat, nota, tanah, tali, tulang, 

tukang, tiga, diam, daun, dinding, dua, dada, lalat, lebah, lidah, lama, luka, 

sepatu, sinar, surat,sandal, satu, rambut, robot, rapi, rela, rak, celana, candi, 

cacar,cicak, cari, jendela, jerapah, jambu, jamu, jari, yaitu, yamaha, yakni, 
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yakin, yel-yel, katak, kakak,kancil, kipas, kuku, hidung, hitam, harimau, 

hujan, hari. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa mengenal kata 

adalah kemampuan mengikuti teks tertulis dengan menyebutkan kata-kata 

yang baru didengar, menunjukkan kata-kata yang dikenali, menunjukkan 

orang, benda,tempat, tumbuhan, hewan, gagasan, dan sebagainya seperti nama 

binatang, nama benda, dan nama orang. 

3. Manfaat Mengenal Kata Pada Anak Usia Dini 

Anak yang dapat mengenal huruf dan kata dengan baik cenderung 

memiliki kemampuan membaca lebih baik.
33

Menurut Broomly 

mengungkapkan kata sebagai system simbol yang teratur untuk mentransfer 

berbagai ide maupun informasi yang terdiri dari simbol-simbol visual maupun 

verbal. Kata memungkinkan anak untuk menterjemahkan pengalaman mentah 

kedalam simbol-simbol yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan 

berfikir.
34

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa 

belajar mengenal kata sejak usia dini dapat bermanfaat bagi anak-anak untuk 

persiapan dijenjang pendidikan lebih lanjut. 

4. Kemampuan Membaca Permulaan Pada Anak Usia 4-6 Tahun 

Membaca permulaan dapat diartikan suatu tahap awal yang dilakukan 

oleh anak untuk memperoleh kecakapan dalam membaca. Yaitu kemampuan 

atau keterampilan mengenal tulisan sebagai lambang atau simbol bahasa, 
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sehingga anak dapat menyuarakan tulisan tersebut. Membaca permulaan bagi 

anak adalah tahap awal anak belajar mengenal huruf atau simbol bunyi dan 

menyuarakannya, sebagai dasar anak dalam pembelajaran membaca 

berikutnya.
35

 

Pembelajaran membaca permulaan pada anak-anak dimulai dengan 

belajar mengenali lambang-lambang bunyi bermakna melalui proses 

penemuannya sendiri.
36

 Belajar membaca tidak harus melalui buku, tetapi 

dapat menggunakan pengalaman yang dialami anak, seperti menyebutkan 

namanya sendiri, menyebutkan nama-nama benda dilingkungan anak, 

mengenal tulisan-tulisan pada label-label barang dan sebagainya. 

Menurut Podek dan Saracho membaca awal pada anak prasekolah 

adalah sebuah proses memperoleh makna dari barang cetak. Menurutnya ada 

dua cara yang dilakukan oleh pembaca dalam memperoleh makna dari barang 

cetak tersebut, yaitu cara langsung dengan menghubungkan ciri penanda 

visual dari tulisan dengan makna, dan cara tidak langsung, dengan 

mengidentifikasi bunyi dalam kata dan menghubungkan dengan makna.
37

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, membaca permulaan 

pada anak adalah suatu tahap awal yang dilakukan oleh anak untuk 

memperoleh kecakapan membaca, yaitu tahap dimana anak memiliki 

kemampuan untuk  membaca gambar, mengenal tulisan sebagai lambang atau 
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simbol bahasa, dan mampu menerjemahkan simbol (huruf) dalam suara yang 

dikombinasikan dengan kata-kata. Dalam penelitian ini membaca permulaan 

adalah kemampuan anak untuk dapat membaca gambar, menyebutkan huruf-

huruf, mengenal kata. 

G. Metode Pembelajaran 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal.
38

 Ini berarti metode digunakan untuk 

merealisasikan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. Menurut 

Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola 

yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta 

berbagai teknik dan sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses 

pemblajaran pada diri pembelajar.
39

Dengan kata lain metode pembelajaran 

adalah teknik penyajianyang dikuasai oleh seorang guru untukmenyajikan 

materi pelajaran kepada murid di dalam kelas baik secara individual atau 

secara kelompok agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami dan 

dimanfaatkan oleh murid dengan baik.
40
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Dalam kenyataannya, cara atau metode pembelajaran yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk 

memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 

Khusus metode pembelajaran di kelas, efektifitas metode dipengaruhi oleh 

faktortujuan, faktor siswa, faktor situasi dan faktor guru itu sendiri.Dengan 

demikian metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran 

yang sangat penting, karena keberhasilan pembelajaran sangat tergantung 

pada cara guru dalam menggunakan metode pembelajaran.  

2. Ciri-Ciri Metode Pembelajaran yang Baik 

Banyak metode yang bisa dipilih oleh seorang guru dalam kegiatan 

belajar mengajar. Oleh karena itu setiap guru yang akan mengajar diharapkan 

untuk memilih metode yang baik. Karena Baik dan tidaknya suatu metode 

yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar terletak pada ketepatan 

memilih suatu metode sesuai dengantuntutan proses belajar mengajar. 

Adapun ciri-ciri metode yang baik untuk proses belajar mengajar 

adalah sebagai berikut:
41

 

a. Bersifat luwes, fleksibel dan memiliki daya yang sesuai dengan watak 

murid dan materi. 

b. Bersifat fungsionaldalammenyatukan teori dengan praktik dan 

mengantarkan murid pada kemampuan praktis. 

c. Tidak mereduksi materi, bahkansebaliknya mengembangkan materi. 
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d. Memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. 

e. Mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam 

keseluruhan proses pembelajaran. 

Sedangkan dalam penggunaan suatu metode pembelajaran harus 

memperhatikan beberapa hal berikut:
42

 

a. Metode yang digunakan dapat membangkitkan motif, minat atau 

gairah belajar murid. 

b. Metode yang digunakan dapat menjamin perkembangan kegiatan 

kepribadian murid. 

c. Metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada murid 

untuk mewujudkan hasil karya. 

d. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa 

untukbelajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi. 

e. Metode yang digunakan dapat mendidik murid dalam teknik belajar 

sendiri dan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui usaha pribadi. 

f. Metode yang digunakan dapat meniadakan penyajian yang bersifat 

verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang 

nyata dan bertujuan. 

g. Metode yang digunakan dapat menanamkan dan mengembangkan 

nilai-nilai serta sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan 

cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                 
42

Ahmadi & Prastya,  Op. Cit, h. 53. 
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Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu 

metode yang akan digunakan dalam prosesbelajar mengajar bisa dikatakan 

baik jika metode itu bisa mengembangkan potensi peserta didik. 

3. Prinsip-Prinsip Penentuan Metode Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar guru dalam menentukan metode 

hendaknya tidak asal pakai, guru dalam menentukan metode harus melalui 

seleksi yang sesuai dengan perumusan tujuan pembelajaran. Metode apapun 

yang dipilih dalam kegiatan belajar mengajar hendaklah memperhatikan 

ketepatan (efektifitas) metode pemebelajaran yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar. 

Acuan memilih metode pembelajaran untuk anak usia 0 sampai 6tahun 

menurut Penasehat Himpunan Tenaga kependidikan Usia Dini, Anggani 

Sudono, adalah melibatkan anak dalam kegiatan belajar mengajar. 

Menurutnya ada beberapa metodepembelajaran yang disesuaikan dengantahap 

usia anak. Anak usia 0 sampai 3 tahun dapat mengikuti kegiatan di sekolah 

taman bermain. Adapun metodenya yang harus diperhatikan adalah hubungan 

komunikasi antara guru dengan anak dan bagaimana cara guru berkomunikasi. 

Ketika mengajar sebaiknya guru tidak mendominasi kegiatan anak. 

Sedangkan untuk usia 4 sampai 6 tahun dapat diberikan kegiatan yang dapat 

memberi kesempatan pada anak mengobservasi sesuatu. Sebaiknya pendidik 

tidak melulu mencontohkan lalu anak mengikutinya. Biarkan anak mencoba-

coba, misalnya anak menggambarbunga dengan warna hijau kuning atau 
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biru.Pendidik dapat memberikan kosakata baru pada anak dan membiarkan 

mereka merangkai kalimat.
43

 

Ketika seorang guru dalam memilih metode pembelajaran untuk 

digunakan dalam praktik mengajar, maka harus mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut:
44

 

a. Tidak ada metode yang paling unggul karena semua metode mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kelemahan serta 

keunggulannya masing-masing. 

b. Setiap metode hanya sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi 

tertentu dan tidak sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi 

lainnya. 

c. Setiap kompetensi memiliki karakteristik yang umum maupun yang 

spesifik sehingga pembelajaransuatu kompetensi membutuhkan metode 

tertentu yang mungkin tidak sama dengan kompetensi yang lain. 

d. Setiap siswa memiliki sensitifitas berbeda terhadap metode pembelajaran. 

e. Setiap siswa memiliki bekal perilaku yang berbeda serta tingkat 

kecerdasan yang berbeda pula. 

f. Setiap materi pembelajaran membutuhkan waktu dan saranayang berbeda. 

g. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan fasilitas lainnya yang lengkap. 

                                                 
43

http://www.inspiredkidsmagazine.com/ArtikelEducation.php?artikelID. (Pebruari, 2009), 

hlm.64. 
44

Ginting, Op. Cit. h. 82. 

http://www.inspiredkidsmagazine.com/ArtikelEducation.php?artikelID
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h. Setiap guru memiliki kemampuandan sikap yang berbeda dalam 

menerapkan suatu metode pembelajaran. 

Dengan alasan di atas, jalan terbaik adalahmenggunakan kombinasi 

dari metode yang sesuai dengankarakteristik materi yang diajarkan, 

karakteristik siswa, kompetensi guru dalam metode yang akan digunakan dan 

ketersediaan sarana prasarana dan waktu.Adapun prinsip-prinsip penentuan 

metode dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut:
45

 

a. Prinsip motivasi dan tujuan belajar.  

Motivasi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam proses belajar 

mengajar. Belajar tanpa motivasi seperti badan tanpa jiwa. Demikian juga 

tujuan, proses belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan yangjelas 

akan tidak terarah. 

b. Prinsip kematangan dan perbedaan individual. 

Semua perkembangan pada anak memiliki tempo yang berbeda-beda, 

karena itu setiap guru agar memperhatikan waktu dan irama 

perkembangan anak, motif, intelegensi dan emosi kecepatan menangkap 

pelajaran, serta pembawaan dan faktor lingkungan. 

c. Prinsip penyediaan peluang danpengalaman praktis. 

Belajar dengan memperhatikan peluang sebesar-besarnya bagi partisipasi 

anakdidik dan pengalaman langsung akan lebih memiliki makna dari pada 

belajar verbalistik. 
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Tahar Yusuf & Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1997), h. 56-59. 
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d. Integrasi pemahaman dan pengalaman. 

Penyatuan pemahaman dan pengalaman menghendaki suatu proses 

pembelajaran yang mampu menerapkan pengalaman nyata dalam suatu 

proses belajar mengajar.  

e. Prinsip fungsional. 

Belajarmerupakan proses pengalaman hidup yang bermanfaat bagi 

kehidupan berikutnya. Setiap belajar nampaknya tidak bisa lepas dari nilai 

manfaat,sekalipun bisa berupa nilai manfaat teoritis atau praktis bagi 

kehidupan sehari-hari. 

f. Prinsip penggembiraan. 

Belajarmerupakan proses yang terus berlanjut tanpa henti, tentu seiring 

kebutuhan dan tuntutan yang terus berkembang. Berkaitan dengan 

kepentingan belajar yang terus menerus, maka metode mengajar jangan 

sampai memberi kesanmemberatkan, sehingga kesadaran pada anak untuk 

belajar cepat berakhir. 

Dengan memperhatikanprinsip-prinsip penentuan metode 

pembelajaran di atas, diharapkan dalam proses belajar mengajar dapat lebih 

efektif dan efisien dan dapat mengoptimalkan tercapainya tujuan yang hendak 

dicapai, karena dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut seorang guru 

bisa mempertimbangkan mana metode yangsesuai yang akan digunakan 

dalam proses belajar mengajar. 
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H. Metode Bercerita dengan Media Visual 

1. Pengertian Metode Cerita 

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat, sangat menentukan 

keberhasilan sebuah pembelajaran. Metode dipilih dalam rangka 

mencapaitujuan program pembelajaran. Metode merupakan bagian dari 

strategi. Metode dipilihberdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih dan 

ditetapkan. Metode merupakan cara yang dalam bekerjanya merupakan alat 

untuk mencapaitujuan kegiatan.
46

 

Metode pembelajaran yang biasa diterapkan di taman kanak-kanakada 

beberapa macam, salah satunya adalah metode bercerita. Metode bercerita 

adalah pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan 

cerita kepada anak secara lisan, dengan cara yang menarik dan mengundang 

perhatian anak dengan memperhatikan tujuan pendidikan bagi anak TK. 
47

 

Metode bercerita sangat efektif untuk mempengaruhi jiwa manusia, 

dikarenakan beberapa hal,
48

antara lain: 

a. Cerita biasanya lebih berkesan daripada nasehat murni, sehinggapada 

umumnya cerita terekam jauh lebih kuat dalam memori manusia 

b. Melalui cerita manusia diajarkan untuk mengambil hikmah tanpa merasa 

digurui 

                                                 
46

 Mucslihatun, Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Cet. I, PT. Rineka Cipta, 

1999), h. 7. 
47

 Zaenal Fanani dan Bambang Bimo Suryono, Memahami Berbagai Aspek Bercerita 

(Yogyakarta: Yayasan SPA, 2008), h. 6. 
48

 Abi M.F, Yaqin, Mendidik Secara Islami (Jombang: Percetakan Lintas Media, t.th), h. 34. 
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c. Dengan cerita dapat menyentuh berbagai aspek pembentukan kepribadian 

anak-anak. 

2. Manfaat Metode Bercerita Bagi Anak TK 

a. Mengembangkan sikap mental yang sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 

b. Memahami perbuatan yang terpuji dan yang tercela. 

c. Menyiapkan anak dapat hidup sebagai makhluk sosial dalam 

masyarakat. 

d. Mengembangkan kemampuan untuk berimajinasi logis dan 

sistematis. 

e. Mengubah sikap anak untuk memahami diri sendiri dan 

lingkungannya. 

f. Membentuk akhlak yang mulia sesuai dengan aqidah Islamiyah.
49

 

3. Tujuan Kegiatan Bercerita Bagi Anak TK 

a. Memberi pengalaman belajar agar anak memperoleh penguasaan isi 

cerita yang disampaikan lebih baik. 

b. Melalui bercerita anak menyerap pesan-pesan yang dituturkan 

melalui kegiatan bercerita. 

c. Anak dibimbing mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan 

cerita guru yang bertujuan untuk memberikan informasi atau 

menanamkan nilai-nilai sosial, moral dan keagamaan.
50
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 Mohammad Fauziddin, Pembelajaran Paud, (Bandung,: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 20 
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4. Persiapan Dalam Membawakan Cerita  

a. Persiapan Pengambilan Judul/Tema 

1. Judul jangan terlalu panjang 

2. Judul harus menarik dan disenangi anak 

b. Pendahuluan 

1. Berisi pengenalan nama dan karakter serta pengalaman hidup para 

pelaku, juga menjelaskan arti dari judul cerita 

2. Memberikan gambaran suasana cerita yang akan disampaikan 

c. Isi cerita 

d. Penutup.
51

 

5. Jenis-Jenis Cerita 

a. Bercerita tanpa menggunakan alat 

b. Cerita dengan menggunakan alat
52

 

6. Kelebihan dan Kekurangan Metode Cerita 

a. Kelebihan Metode Cerita 

a. Organisasi kelas lebih sederhana, tidak perlu pengelompokan murid-

murid seperti pada metode lain. 

                                                                                                                                           
50

 Mucslihatun, Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Cet. I, PT. Rineka Cipta, 

1999), h. 170-171. 

 
51

 Mohammad Fauziddin, Pembelajaran Paud, (Bandung,: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 21-22 
52

Mohammad Fauziddin, Pembelajaran Paud, (Bandung,: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 17 
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b. Guru dapat menguasai kelas dengan mudah walaupun murid dalam 

jumlah yang cukup besar apabila cerita yang disampaikan mampu 

menarik perhatian murid. 

c. Bila guru dalam bercerita berhasil dengan baik, maka dapat 

menimbulkan semangat, kreasi yang konstruktif dan bisa merangsang 

para murid untuk melakukan tugas atau pekerjaan. 

d. Metode ini lebih fleksibel dalam arti jika waktu terbatas materi cerita 

dapat dipersingkat dengan mengambil garis besarnya saja, jika waktu 

yang tersedia cukup banyak materi cerita yang diberikan dapat 

diperluas dan diperdalam. 

e. Guru dapat menguasai seluruh arah pembicaraan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

b. Kekurangan Metode Cerita 

2. Guru sulit mengetahui sampai dimana batas kemampuan murid dalam 

memahami materi cerita yang disampaikan. 

3. Para murid lebih cenderung bersifat pasif dan menganggap bahwa 

yang diceritakan itu benar, sehingga dengan demikian bentuk 

pelajaran menjadi bersifat verbalisme. 

4. Guru dalam bercerita sering tidak memperhatikan segi psikologis dan 

didaktis, pembicaraan dapat tidak terarah sehingga membosankan 
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para murid, atau kadang terlalu banyak humor sehingga tujuan 

utamanya terabaikan.
53

 

7. Fungsi Cerita Bagi Anak TK 

a. Memberi pengalaman batin 

b. Memberi hiburan bagi anak 

c. Kontak batin antara anak, orang tua dan guru 

d. Media pesan moral 

e. Bekal identifikasi diri 

f. Memberikan pendidikan emosi 

g. Pendidikan fantasi, imajinati, kratifitas dan daya cipta 

h. Pengembangan bahasa. 

8. Fungsi Cerita dalam Pendidikan 

a. Menyampaikan nilai-nilai kehidupan dan pendidikan 

Sebagaimana kita ketahui, di dalam Al-Qur‟an, dalam rangka 

menyampaikan nilai-nilai pendidikan dengan melalui cerita. Kisahkisahumat 

terdahulu, kisah para nabi dalam mendakwahkan agama banyak diceritakan di 

dalam Al-Qur‟an, hal ini disampaikan dalamrangka menyampaikan nilai-nilai 

kehidupa agar menjadi cermin.
54

 

Sebagaimana firman Allah: 
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Fathurrohman, Sutikno, Op. Cit, h. 61. 
54

 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata, (Cet. ke-3, 2009), h. 235. 
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Artinya: “Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakankepadamu, ialah 

kisah-kisah yang dengannya Kamiteguhkan hatimu; dan dalam surat ini 

telah datangkepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatanbagi 

orang-orang yang beriman” (Q.S. Huud: 120) 

 

b. Memberi nasehat atau pengaruh positif dalam jiwa 

Memberikan cerita pada dasarnya adalah memberikan nasehatatau 

pengaruh positif ke dalam jiwa pendengarnya. Cerita merupakansalah satu 

bentuk sastra yang memiliki keindahan dalam memberipengaruh baik kepada 

orang dewasa maupun anak-anak. Karena dapatmengasah rasa dan akal.
55

 

Tugas guru disamping menyampaikan materi pelajaran, hal lainyang 

tak kalah pentingnya adalah memberikan nasehat dan arahankepada siswa. 

Memberikan nasehat adalah tuntutan syar‟i sebelummenjadi tuntutan 

pengajaran dan pendidikan. Dari Tamim bin Aus ad-Dari bahwa Nabi 

bersabda: 

 

Artinya: “Agama adalah nasehat”. Kami bertanya “untuk siapa wahai 

Rasulullah?” Beliau menjawab, “untuk Allah, kitabNya, Rasul-

Nya dan para pemimpin kaum muslimin serta kalangan umum 

mereka”.
56
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 Abdul Aziz Abdul Majid, Mendidik dengan Cerita (Bandung: Cet. Ke-2, PT. Remaja 

Rosdakarya, t.th), h. 8. 
56

 Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, Begini Seharusnya menjadi Guru Panduan Lengkap 

Metodologi Pengajaran cara Rasulullah (Jakarta,: Darul Haq, 2009), h. 58. 
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c. Cerita merupakan bagian penting pendidikan anak-anak 

Melalui cerita anak-anak tidak hanya memperoleh kesenanganatau 

hiburan saja, tetapi mendapatkan pendidikan yang jauh lebih luas. Bahkan 

cerita mampu menyentuh berbagai aspek pembentukan kepribadian serta 

pembentukan karakter anak-anak. Hal ini dapatdilihat karena cerita 

mempunyai fungsi dan manfaat yang besar dalampendidikan anak-

anak.Fungsi dan manfaat tersebut antara lain:
57

 

a. Sebagai sarana kontak batin antara pendidik (termasuk orangtuanya) 

dengan anak didik 

b. Sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan moral atau nilai-

nilaiajaran tertentu 

c. Sebagai metode untuk memberikan bekas kepada anak didik agar 

mampu melakukan proses identifikasi diri maupun identifikasi 

perbuatan (akhlak) 

d. Sebagai sarana pendidikan emosi (perasaan) anak didik 

e. Sebagai sarana pendidikan fantasi/imajinasi/kreativitas (daya 

cipta)anak didik 

f. Sebagai sarana pendidikan bahasa anak didik 

g. Sebagai sarana pendidikan daya pikir anak didik 

h. Sebagai sarana untuk memperkaya pengalaman batin dan 

khasanahpengetahuan anak didik 
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 Zaenal Fanani, Bambang Bimo Suryono, Op.Cit, h. 7. 
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i. Sebagai sarana satu metode untuk memberikan terapi pada anak-

anakyang mengalami masalah psikologi 

j. Sebagai sarana hiburan dan pencegah kejenuhan  

Berdasarkan uraian di atas, metode bercerita sangat efektif diterapkan 

di lembaga pendidikan TK, mengingat usia anak TK adalah usia yang penuh 

dengan daya fantasi, usia yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai baik 

nilai-nilai agama, sosial, emosi, kemandirian, maupun sikap perilaku. 

Dengan menerapkan metode bercerita dengan media visual kita bisa 

menyampaikan materi pembelajaran juga menananmkan nilai-nilai agama, 

sosial, kemandirian maupun sikap-sikap perilaku dengan suasana yang 

menarik dan menyenangkan bagi anak. Dengan suasana yang menarik dan 

menyenangkan materi akan mudah diterima juga nilai-nilai yang hendak 

disampaikan bisa tertanamkan. 

9. Pengertian Media Visual 

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang artinya 

tengah, perantara atau pengantar. Kata media, merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium”, yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar. 

Kamus Besar Ilmu Pengetahuan media merupakan perantara/penghubung 

yang terletak antara dua pihak, atau sarana komunikasi seperti koran, 

majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk.
58

 Sedangkan Media visual 
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Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan 

Nusantara, 2006), h. 634. 
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adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini 

menampilkan gambar diam seperti foto, gambar atau lukisan, dan cetakan.
59

 

Peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat 

memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan.
60

 

10. Media visual untuk melatih kemampuan anak mengenal huruf dan kata 

Sebelum anak siap untuk memulai belajar membaca, guru dapat 

membantu mereka untuk menyadari secara umum adanya huruf dan kata-kata 

yang tertulis,dan kegunaannya dalam semua situasi. Mereka hanya dapat 

memahami kata-kata yang mereka lihat tercetak jika mereka telah menemui 

kata-kata tersebut dalam pembicaraan. Permainan yang melibatkan anak-anak 

membayangkan diri dalam peran atau situasi adalah “permainan fantasi”. 

Untuk melatih anak murid bicara dapat dilakukan permainan 

deskriptif, yaitu permainan yang menuntut anak-anak untuk menguraikan 

benda mendorong mereka untuk mencari kata-kata dan membantu mereka 

berbicara serta berfikir dengan lebih jelas. Berikut ini adalah kegiatan anak 

dalam menggunakan buku sebagai media visual dalam mengenal huruf dan 

kata:  

1. Label dan penjelasan gambar 

2. Mengenal huruf dan kata yang tercetak dalam buku 

3. Kegiatan memasak bersama 

4. Tanda dan peta 
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Djamarah & Zain. Strategi belajar mengajar ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 124. 
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Prof. Dr. Azhar Arsyad , Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 91. 
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5. Kegiatan permainan kata 

6. Permainan kartu tunggal kata-kata 

7. Permainan huruf jendela 

8. Permainan huruf tiga berderet 

9. Permainan kata orak arik 

10. Permainan huruf lilin 

11. Bahan bacaan lain
61

 

11. Kelebihan dan KekuranganMedia Visual 

A. Kelebihan Media Visual: 

1. Analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi 

berita dengan analisa yang lebig mendalam dan dapat membuat 

orang berfikir lebih spesifik tentang isi tulisan 

2. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh 

peserta didik 

3. Media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungan sekitarnya 

4. Dapat menanamkan konsep yang benar 

5. Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru 

6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa 

B. Kekurangan Media Visual 

1. Lambat dan kurang praktis 

2. Tidak adanya audio, media visual hanya berbentuk tulisan dan tidak 

dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan 
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Nurbaini Dhieni, Metode Pengembangan Bahasa (Jakarta: UT, 2005), h. 9.14-9.19  
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3. Visual yang terbatas, media ini hanya dapat memberikan vistual 

berupa gambar yang mewakili isi berita 

4. Biaya produksi cukup mahal karna media cetak harus menyetak dan 

mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat
62

 

 

I. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya 

teknologiinformasi, sangat berpengaruh terhadap penyusunandan implementasi 

strategipembelajaran. Melalui kemajuan tersebut para guru dapat 

menggunakanberbagai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatuproses 

komunikasi selalu melibatkantiga komponen pokok, yaitu komponenpengirim 

pesan (guru), komponen penerima pesan (siswa), dan komponenpesan itu sendiri 

yang biasanya berupa materi pelajaran. Kadang-kadangdalam proses 

pembelajaran terjadi kegagalan komunikasi. Untuk menghindarisemuaitu, maka 

guru dapat menyusun strategi pembelajaran denganmemanfaatkan berbagai 

media dan sumber belajar.
63

 

Kata media berasal dari bahasa LatinMediusyang secara harfiahberarti 

tengah, perantara, atau pengantar. Tetapi secara lebih khusus,pengertian media 

dalam proses pembelajaran diartikan sebagai alat-alat grafis,fotografis, atau 
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http://berbagikabarterbaru.blogspot.com/2014/01/kelebihan-dan-kekurangan-media.html (diakses 

tangga l3 Oktober 2016)  
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elektronis untuk menangkap, memproses,dan menyusunkembali informasi visual 

atau verbal. Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan,merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan siswa, sehingga dapatterdorong terlibat dalam proses 

pembelajaran.
64

 

Secara umum media merupakan kata jamak dari “medium”, yangberarti 

perantara atau pengantar. Kata media berlaku untuk berbagai kegiatanatau usaha, 

seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantar magnetatau panas 

dalam bidang teknik. Istilah media digunakan juga dalam bidangpengajaran atau 

pendidikan sehingga istilahnya menjadi media pendidikanatau media 

pembelajaran.Berdasarkan uraian beberapa batasan tentang media diatas, 

berikutciri-ciri umum yang terkandung pada tiap batasan itu. 

a. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yangdewasa ini dikenal sebagai 

hardware(perangkat keras) yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat,didengar 

atau diraba dengan pancaindera. 

b. Media pendidikan memiliki pengertian non fisik yang dikenal 

sebagaisoftware(perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang 

terdapatdalamperangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan 

kepadasiswa.
65
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Satu konsep lain yang sangat berkaitan dengan media 

pembelajaranadalahistilah sumber belajar, memang dalam pengertian yang 

sederhana(hingga dewasa ini dunia pengajaran praktis masih berpandangan) 

sumberbelajar (learning resources) adalah guru dan bahan-bahan belajar/ 

pengajaranbaik buku-buku pelajaran maupun semacamnya. Dalam desain 

pengajaranyang biasa disusun guru terdapat salah satu komponen pengajaran 

yangdirancang berupasumber belajar/ pengajaran yang umumnya diisi 

denganbuku-buku rujukan (buku bacaan wajib/ anjuran). Pengertian sumber 

belajarsesungguhnya tidak sesempit itu, sumber belajar bisa berupa pesan 

(message),orang (people), bahan (materials), alat (device), teknik (teqnique), dan 

latar/lingkungan (setting).
66

 

2. Macam – Macam Media Pembelajaran dan Karakteristiknya 

Dalamperkembangannya media pembelajaran mengikutiperkembangan 

teknologi. Teknologi yang paling tua di manfaatkan dalamproses belajar 

mengajar adalah percetakan yang bekerja atas dasar mekanis.Kemudian lahir 

teknologi audiovisual yang menggabungkan penemuanmekanis dan elektronis 

untuk tujuan pembelajaran. Teknologi yang terakhirmuncul adalah 

teknologimikroprosesor(otak komputer)yangmelahirkanpemakaian komputerdan 

pencipta teknologi iniadalah orang no 1 terkaya didunia yaituBill 

Gatessekaligusmerupakan pemilik perusahaanmikroprosesor terbesar Microsoft. 
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Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran dapat 

dikelompokkan dalam empat kelompok,yaitu: 

a. Media hasilteknologi cetak,Teknologi cetakadalah 

carauntukmenghasilkan atau menyampaikan materi, seperti buku dan 

materivisual statis terutama melalui proses pencetakan makenis atau 

fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, 

grafik,foto atau representasi fotografik dan reproduksi. Materi cetak 

danvisual merupakan dasar pengembangan dan penggunaan 

kebanyakanmateri pembelajaran lainnya. Dua komponen pokok teknologi 

iniadalah materi teks verbal dan materi visual yang 

dikembangkanberdasarkan teori yang berkaitan dengan persepsi visual, 

membaca, memproses informasi dan teori belajar. Teknologi cetak 

memiliki ciri-ciri berikut: 

1. Teks dibaca secara linear, sedangkan visual diamati berdasarkan ruang. 

2. Baik teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah dan 

reseptif. 

3. Teks dan visual ditampilkan statis (diam). 

4. Pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip kebahasan 

dan persepsi visual.Baik teks maupun visual berorientasi (berpusat) 

pada siswa. 

5. Informasi dapat diatur kembali atau ditata ulang pemakai.
67
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b. Media hasilteknologi audio-visual,Teknologi audio-

visualcaramenghasilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggunakanmesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan 

pesan-pesanaudio dan visual. Pengajaran melalui audio-visual jelas 

bercirikanpemakaian perangkat keras selama proses belajar, 

sepertimesinproyektor film, tape recorder, radio, alat perekam magnetic, 

piringanhitam, laboratorium bahasa, televisi, video dan proyektor visual 

yanglebar.
68

 

Jadi, pengajaran melalui audio visual adalah produksi dan 

penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan 

danpendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman 

kata atau simbol-simbol yang serupa. 

Ciri-ciri utama teknologi mediaaudio-visual adalah sebagai 

berikut: 

1. Mereka biasanya bersifat linear. 

2. Mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. 

3. Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnyaoleh 

perancang /pembuatnya. 

4. Mereka menggunakan representasi fisik darigagasan real ataugagasan 

abstrak. 
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5. Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorismedan 

kognitif. 

6. Umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkatpelibatan 

interaktif murid yang rendah. 

c. Media hasilteknologi yang berdasarkankomputer, merupakan 

caramenghasilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggunakansumber-sumber yang berbasis mikro-prosesor. Perbedaan 

antara mediayang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan 

yangdihasilkan dari dua teknologi yang lainnya adalah karena 

informasi/materi disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk 

cetakan atau visual. Aplikasi tersebut apabila dilihat dari carapenyajian 

dan tujuan yang ingin dicapai meliputi tutorial (penyajian materi 

pelajaran secara bertahap),drills and practice(latihan untukmembantu 

siswa menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya),permainan dan 

simulasi (latihan mengaplikasikan pengetahuan danketrampilan yang baru 

dipelajarai), dan basis data (sumber yang dapatmembantu siswa 

menambah informasi dan pengetahuannya sesuaidengan keinginan 

masing-masing). Beberapa ciri media yang dihasilkan teknologi berbasis 

komputer (baik perangkat keras maupunperangkat lunak) adalah sebagai 

berikut: 

2. Mereka dapat digunakan secara acak, non-sekuansial, atau 

secaralinear. 
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3. Mereka dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atauberdasarkan 

keinginan perancang/pengembang sebagaimanadirancang. 

4. Biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gayaabstrak dengankata, 

simbol dan grafik. 

5. Prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. 

6. Pembelajaran dapat berorientasi siswa dan melibatkaninteraktivitas 

siswa yang tinggi. 

d. Media hasil gabungan teknologi cetak dankomputer. Teknologi gabungan 

adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materiyang 

menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yangdikendalikan 

oleh komputer. Perpaduan beberapa jenis teknologi inidianggap teknik 

yang paling canggih apabila dikendalikan olehkomputer yang memiliki 

kemampuan yang hebat seperti jumlahrandom access memoryyang 

besar,hard diskyang besar, dan monitoryang beresolusi tinggi ditambah 

dengan piperial (alat-alat tambahansepertivideo disk player, perangkat 

keras untuk bergabung dalam satu jaringan dan sistem audio). 

Beberapaciri utama teknologi berbasiskomputer adalah sebagai berikut: 

1. Ia dapat digunakan secara acak, sekuensial, secara linear. 

2. Ia dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa bukan sajadengan 

cara yang direncanakan dan diinginkan oleh perancangnya. 
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3. Gagasan-gagasan sering disajikan secara realistikdalam 

kontekspengalaman siswa, menurut apa yang relevan dengan siswa, 

dan dibawah pengendalian. 

4. Prinsip ilmu kognitif dan kontruktivisme diterapkan 

dalampengembangan dan penggunaan pelajaran. 

5. Pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif 

sehinggapengetahuan dikuasai jika pelajaran itu digunakan. 

6. Bahan-bahan pelajaran melibatkan banyak interaktivitas siswa. 

7. Bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai 

sumber. 

Media pembelajaran dapatdiklasifikasikan menjadi beberapa 

klasifikasi tergantung dari sudut manamelihatnya. 

a. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 

1. Media Auditif, yaitumedia yang hanya dapat didengar saja,atau media 

yang hanya memilikiunsursuara, seperti radio danrekaman suara. 

2. Media Visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, 

tidakmengandungunsur suara. Yang termasuk kedalam media ini 

adalah film slide, foto, tranparansi, lukisan, gambar, danberbagai 

bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis danlain sebagainya. 

3. Media Audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandungunsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat,misalnya 

rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, danlain sebagainya. 
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Kemampuan media ini dianggap lebih baikdan lebih menarik, sebab 

mengandung kedua unsur jenis mediayang pertama dan kedua. 

b. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat pula dibagi 

kedalam: 

1. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak sepertiradio 

dan televisi. Melalui media ini siswa dapat mempelajarihal-halatau 

kejadian-kejadian yang aktual secara serentaktanpa harus 

menggunakan ruangan khusus. 

2. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu 

seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. 

c. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi 

kedalam: 

1. Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, 

transparansi dan lain sebagainya. Jenis media yang 

demikianmemerlukan alat proyeksi khusus seperti film projector 

untuk memproyeksikan film, slide projector untuk 

memproyeksikanfilm slide, operhead projector (OHP) untuk 

memproyeksikantranparansi. Tanpa dukungan alat proyeksi 

semacam ini, makamedia semacam ini, makamedia semacam ini 

tidak akanberfungsi apa-apa. 

2. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan,radio, 

dan lain sebagainya.
69
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK).yaitu 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan 

tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan yang diperoleh gurudari 

penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara kolaboratif 

dimanapenelitian ini dilakukan secara bekerjasama antara peneliti dengan 

gurudalam satukelas.
70

Penelitian tindakan kelas dipilih dengan alasan berikut: 

1. PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka dan tanggap terhadap 

dinamika pembelajaran dikelas. 

2. PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi propesional. 

3. Dengan melaksanakan tahap-tahap dalam PTK, guru mampu memperbaiki 

proses pembelajaraan di dalam kelas. 

4. Pelaksanan PTK  tidak mengganggu tugas pokok seorang  guru karna tidak 

perlu meninggalkan tugas pokok di dalam kelas.  

5. Dengan melakasanakan PTK guru menjadi kreatif karna dituntut melakukan 

upaya inofasi dalam pembelajaran.
71
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B. Subyek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelaas B1 TK Perintis Tunas 

Bangsa Way Tebu Lampung Barat. Subyek penelitianya adalah siswa B1 dan 

guru kelas pada sekolah Taman Kanak-Kanak Perintis Tunas Bangsa Way Tebu 

Lampung Barat Tahun Pelajaran 2016-2017. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas artinya semua siswa kelas B1 sebanyak 18 anak menjadi subyek 

penelitian. 

 

C. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian pada penelitian tindakan kelas ini adalahsebagai 

berikut: 

1. Kegiatan pra siklus; yaitu melakukan kegiatan pre tes untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa serta mengamati tingkat keaktifan siswa. 

2. Menyusun rencana penelitian meliputi: membuat perangkat pembelajaran, 

meliputi rencana pembelajaran (RKH), menyiapkan sumber, alat, dan media 

pembelajaran, menyusun lembar observasi, serta menyusun alat evaluasi. 

3. Melaksanakan proses pembelajaran siklus I 

4. Observasi pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti yang 

berkolaborasi dengan teman sejawat yang ditunjuk sebagai observasi. 

5. Melakukan analisa pelaksanaan proses pembelajaran siklus I untuk 

menemukan kelebihan dan kekurangan yang dijadikan acuan untuk 

pelaksanaan siklus selanjutnya atau disebut dengan refleksi. 
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6. Pelaksanaan siklus II kegiatannya sama dengan siklus I yang 

meliputiperencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Prosedur pelaksanaan penelitian yang meliputi empat tahapanperencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan atau observasi dan refleksi.Digambarkan sebagai 

berikut:
72

 

Gambar 1. Alur PTK 

 

Siklus I dan siklus II sebagaimana digambarkan di atas saling terkait dan 

berkelanjutan. Siklus II dilaksanakan bila masih ada hal-hal yang kurang berhasil 

dalam siklus I. Siklus III dilaksanakan karena siklus II belum mengatasi 

masalah.
73

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua siklus penelitian, 

dengan alasan siklus I dan siklus II sudah mengatasi permasalahan sebagaimana 

dipaparkan di depan.siklus I peneliti menggunakan tema tumbuhan dengan sub 

tema buah buahan pisang dan belimbing. Dilanjutkan dengan siklus dua dengan 
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tema yang sama tetapi sub tema yang berbeda.yaitu tema tumbuhan dengan sub 

tema buah sirsak  dan apel. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen untuk mengumpulkan data ini adalah: 

1. Dokumentasi berupa: Rencana Kegiatan Harian (RKH), buku absen daftar 

nilai siswa, catatan anekdot 

2. Lembar obervasi: yaitu lembar pengamatan yang digunakan untuk 

mengamati guru dan siswa selama proses pembelajaran. 

3. Catatan anekdot: catatan kejadian selama proses pembelajaran. 

 

E. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data diambil dengan menggunakan dokumentasi dan 

observasi dengan tehnik mencatat dan merekap seluruh aktifitas selama proses 

belajar mengajar berlangsung. Disamping itu data juga diambil melalui 

penugasan (test) yang diberikan kepada siswa padasiklus I maupun siklus II 

 

F. Analisa Data 

Analisis data dari penelitian ini menggunakan tehnik analisa deskriptif 

kualitatif: 
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1. Diskriptif: penyelidikan yang menuturkan, menggambarkan, menganalisa dan 

mengklasifikasikan penyelidikan dengan teknik survey, interview dan 

observasi.
74

 

2. Kualitatif: penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.
75

 Dalam 

melaksanakan analisa, peneliti bergerak diantara tiga komponen yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk 

interaksi dengan proses siklus. 

Untuk mengetahui gejala yang muncul digunkana rumus prosentase, yaitu: 

 

Keterangan : 

P : Prosentase 

N : Jumlah obyek 

F : Frekuensi 

Tujuan prosentase adalah untuk memperlihatkan dengan tegas besarnya 

secara relatif antara dua angka atau lebih, atau dengan kata lain: untuk 

menyederhanakan gambaran dari hubungan antara dua angka ataulebih.
76

 

Sedangkan analisis dilakukan untuk membuktikan pernyataan yang dikemukakan 

dalam hipotesis tindakan.  
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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Taman Kanak-Kanak Perintis Tunas Bangsa Way 

Tebu Lampung Barat 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Taman Kanak-Kanak Perintis Tunas 

Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

Penelitian dilakukan di TK Perintis Tunas Bangsa, yang terletak di 

Dusun Muara Jaya 1 Desa Campang raya, Kecamatan Way Tebu, Lampung 

Barat. TK Perintis Tunas Bangsa adalah lembaga pendidikan yang menerima 

dan memberikan binaan kepada anak sejak usia (0-6). TK Perintis Tunas 

Bangsa ini berada di jalan Harapan  No 2 RT03 RW02  Campang  Raya 

Pekon Muara Jaya 1. TK Perintis Tunas Bangsa memiliki 2 kelas terdiri dari 

TK A dan B. Adapun penelitian berada di kelompok B yang berjumlah 1 

siswa terdiri dari 10 siswa putri dan 8 siswa putra. 

Secara umum letak geografis TK Perintis Tunas Bangsa ini cukup 

strategis dan mudah dijangkau karena berada di tengah-tengah lingkungan 

masyarakat kampung Campang Raya Desa Muara Jaya 1 dan sangat kondusif 

dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga anak merasa nyaman dalam 

melaksanakan proses belajar. Pendidikan TK Perintis Tunas Bangsa Way 

Tebu Lampung Barat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian 

pihak yayasan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini yaitu TK 

Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat. 
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Ketua penyelenggara/ yayasan adalah bapak Yoesrizal S.Pd dan 

pertama kali yang dipercaya menjadi kepala sekolah adalah Harnilawati S.Pd. 

2. Visi dan Misi TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

a. Visi 

1) Berprestasi berdasarkan iman dan taqwa 

2) Disiplin dan hidup bermoral (santun, bersih, tertib dan sehat) 

b. Misi  

1) Melengkapi sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang 

terselenggaranya pendidikan. 

2) Meningkatkan profesional guru 

3) Menciptakan lingkungan sekolah tertib bersih dan nyaman 

4) Menyelenggarakan pembelajaran dengan menerapkan disiplin 

waktu  

5) Menjalin kerjasama dengan masyarakat agar dapat meningkatkan 

kepedulian dan perhatian terhadap pendidikan 

c. Tujuan 

1) Menghasilkan sisiwa berprestasi, beriman dan bertaqwa 

2) Menghasilkan siswa yang bersikap santun tertib dan disiplin 

3) Siswa terbiasa menerapkan hidup bersih dan sehat. 
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3. Data Tenaga Pengajar dan Siswa TK Perintis Tunas Bangsa Way 

Tebu Lampung Barat  

Berdasarkan Tahun Ajaran 2016/2017, TK Perintis Tunas Bangsa 

Way Tebu Lampung Barat dipimpin oleh bapak Yoesrizal S.Pd dan memiiki 3 

guru kelas dan Satu kepala sekolah dan satu guru merangkap sekaligus TU. 

Satu kelas A diampu 1 guru dan kelas B diampu 2 guru. 

Tabel 3 

Data Tenaga Pengajar TK Perintis Tunas Bangsa 

Way Tebu Lampung Barat 

 

No Nama Pendidikan Jabatan 

1 Harnilawati   S1 Kepala Sekolah  

2 Miftahul Jannah SMA Guru/ TU 

3 Lutfiyah SMA Guru 

4 Sumilah  SMA Guru 

Sumber: Dokumentasi TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

Disimpulkan bahwa pendidikan guru TK Perintis Tunas Bangsa Way 

Tebu Lampung Barat sebagian gurunya masih menempuh pendidikan S1 

namun bukan S1 pendidikan anak usia dini atau PGRA dan sederajat, jadi bisa 

dikatakan masih harus memperbaiki tenaga pengajar, kemudian diharapkan 

semua guru menempuh pendidikan S1 (Strata 1) agar lebih ideal lagi dan 

memberikan kualitas pengajaran yang lebih baik.  

Keadaan anak didik di TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung 

Barat dalam belajar tidak jauh aktivitasnya dengan sekolah-sekolah yang lain 

sehari-hari berlajar dari pagi sampai menjelang siang dan dalam satu minggu 

6 hari pertemuan. Anak-anak belajar didalam ruangan dan di halaman 
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sekolah. Keadaan anak didik TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung 

Barat Tahun Ajaran 2016/2017 terdiri dari 30 anak didik sebagai berikut:  

Tabel 4 

Keadaan Peserta Didik TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu 

Lampung Barat Tahun Ajaran 2016/2017 

 

No Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 A 12 

2 B 18 

 Jumlah Seluruhnya 30 

Sumber: Dokumentasi Data Peserta Didik TK Perintis Tunas Bangsa Way 

Tebu Lampung Barat     Tahun Ajaran 2016/2017 

 

4. Saran dan Prasarana TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung 

Barat 

Sarana dan prasarana adalah penunjang keberhasilan dalam 

pembelajaran danperkembagan anak didik, karena sarana dan prasarana yang 

baik tentu akan menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif 

sehingga anak-anak belajar dalam keadaan nyaman dan akan mendukung 

perkembangan dn pertumbuhan anak.  

TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat telah memiliki 

sarana dan prasarana yang cukup untuk dilakukanya proses belajar mengajar. 

Seperti: gedung yang mendukung untuk melaksanakan proses belajar 

mengajar, luas lokasi untuk kegiatanbermain anak, namun hanya alat 

permainan yang kurang mendukung . TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu 

Lampung Barat memiliki sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam 

proses belajar mengajar seperti tabel dibawah ini:  
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Tabel 5 

Data Sarana dan Prasarana TK Perintis Tunas Bangsa 

Way Tebu Lampung Barat 

 

No Nama Ruangan Jumlah Kondisi 

1 Ruang Kelas 2 Ruangan Baik 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 Ruangan  Baik 

3 Ruang Guru 1 Ruangan Baik 

4 Area Bermain 1 Kurang Baik 

5 Meja Siswa 25  Baik 

6 Kursi Siswa 40 Baik 

7 Papan Tulis 2 Baik 

Sumber: Dokumentasi Sarana dan Prasarana TK Perintis Tunas Bangsa Way 

Tebu Lampung Barat Tahun  Ajaran 2016/2017 

 

 

B. Hasil Penelitian Meningkatkan Kemampuan Mengenal Kata Melalui 

Metode Bercerita Dengan Media Visual Di Taman Kanak Kanak Perintis 

Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

 

Kondisi awal anak sebelum dilakukan penelitian menunjukan bahwa 

padaa saat proses pembelajaran berlangsung kemampuan mengenal kata anak 

masih kurang. 

Upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan 

mengenal kata  peserta didik seperti menuliskan huruf abjad di papan tulis dan 

membacanya bersama-sama, membaca tulisan yang ada digambar. Namun 

belum dapat meningkatkan kemampuan mengenal kata anak secara 

signifikan.Untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengenal kata anak 

melalui metode bercerita dengan media visual, kegiatan awal yang dilakukan 

peneliti dalam meningkatkan kemampuan mengenal kata anak adalah dengan 

cara observasi terhadap anak pada saat anak melakukan kegiatan. Kegiatan 
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anak yang dilakukan pada saat itu adalah dengan, mengenal huruf abjad 

menggunakan gambar, menulis 3-5 kata, mewarnai gambar dan menebalkan 

huruf dan menyebutkan hurufnya. Dari 15 anakhanya 4 anak yang tidak 

dibantu oleh gurunya, masihbanyak anak-anak yang dibantu guru. 

Berdasarkan hasil observasi awal kelompok B sebagaiberikut: 

Tabel6 

Hasil Obsevasi Awal Peningkatan Kemampuan Mengenal Kata Melalui 

Metode Bercerita Dengan Media Visual Di TK Perintis Tunas 

BangsaWay Tebu Lampung Barat 

 

No Pencapain Jumlah Presentase 

1 BB 8 46,67% 

2 MB 5 27,8% 

3 BSH 5 27,8% 

 Jumlah  18 100% 

 

Keterangan: 

BB    : BelumBerkembangan 

MB   : MulaiBerkembang 

BSH  :BerkembangSangatBaik 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap 

kemampuan mengenal kata anak yang mendapat kriteria BSB (Berkembang 

Sangat Baik) masih rendah, hal ini menunjukan bahwa kemampuan mengenal 

kata anak masih belum berkembang secara secara maksimal. 
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Kegiatan pratindakan ini dijadikan acuan bagi peneliti untuk 

melakukan tindakan selanjutnya guna meningkatkan kemampuan mengenal 

kata anak melalui metode bercerita dengan media visual. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian tindakan kelas( 

PTK ) untuk meningkatkan kemampuan mengenal kata anak, 

kemudiandilaksanakanyapenelitian di Taman Kanak- KanakPerintis Tunas 

Bangsa. Peneliti melakukan penelitian tindakan kelas mulaitanggal 4 januari 

2017 sampai dengantanggal 4 febbuary 2017. Pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas terdiri dari dua siklus, masing –masing siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan. Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari kegiatan 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berikut merupakan gambaran 

penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan. 

1. PelaksanaanPenelitianSiklus 1 

a. Siklus 1 PertemuanPertama 

1) TahapPerencanaan 

Tahapperencanaan yang dilakukan guru 

danpenelitiadalahmenentukantemapembelajaran, menyusun rencana kegiatan 

harian ( RKH), mempersiapkan instrument penelitian, menyiapkan media 

yang digunakan, lembar observasi aktivitas anak, dan menyiapkan alat untuk 

mendokumentasikan kegiatan yang berupafoto. 

Temapembelajaran yang digunakan pada saat penelitian di sesuaikan 

dengan tema yang sudah ada disekolah tersebut. Tema yang digunakan adalah 
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tanaman dengan sub tema buah-buahan. Pada pertemuan pertama anak-anak 

mengenal huruf dengan menggunakan media huruf dari kertas origami dan 

mendengarkancerita. 

2) TahapPelaksanaan 

Pada pertemuan pertama tema yang digunakan adalah tanaman dengan 

sub tema buah-buahan. Berikut adalah gambaran hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti: 

Pukul 07-30 WIB anak-anak berbasis dihalaman, kemudian anak-anak 

masuk kedalam kelas yang dilanjutkan dengan pembiasaan yaitu membaca 

doa sebelum belajar membaca surat-surat pendek. Setelah membaca doa dan 

dilanjutkan tanya jawab. 

Memasuki kegiatan awal, guru mengucapkan salam kepada anak-anak 

dan mengajak anak-anak berdoa. Setelah selesai berdoa kemudian dilanjutkan 

dengan bernyanyi tanda siap mengikuti pembelajaran pada hari itu. Anak 

ditanya tentang tanggal, bulan, serta tahun pada hari tersebut dan guru 

menulisnya pada papan tulis dipojok kanan atas.  

Kegiatan inti dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mengenal 

kata anak melalui metode bercerita dengan media visual adalah menyebutkan 

macam-macam buah-buahan dan menyebutkan huruf apa saja yang ada pada 

kata buah-buahan. Sebelum megajak anak untuk mengenal kata buah-buahan, 

guru terlebih dahulu menjelaskan kepada anak kegiatan yang anak dilakukan 

pada hari itu. Kegiatan pertama adalah bernyanyi sambil mengekspresikan 
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lagu buah-buahan. Kegiatan kedua adalah bercerita tentang monyet yang 

serakah, kemudian menyusun huruf menjadi kata pisang. Jika anak sudah 

selesai pada kegiatan satu kemudian dilanjutkan menyelesaikan kegiatan 

kedua dan ketiga sampai semua kegiatan diselesaikan oleh anak-anak.  

Kegiatan bercerita, guru menceritakan tentang monyet yang serakah 

dan anak-anak mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru. Dalam 

kegiatan ini semua anak merasa sangat senang. Kegiatan akhir anak-anak 

membuat kolase pisang menggunakan kertas origami danmenyusun kata 

menjadi huruf pisang, kemudian dilanjutkan dengan mengulas kembali materi 

dan menginformasikan kegiatan hari esok. 

3.) Observasi 

Pada saat observasi semua kegiatan berjalan dengan lancar dan anak-

anak sangat antusias saat mengikuti pembelajaran. Kemudian penulis 

melakukan pengamatan saat anak menyusun kata pisang yaitu bagaimana 

anak mencari huruf-huruf dan menyusun huruf menjadi kata pisang. Pada saat 

menyusun kata anak-anak sudah mampu mencari huruf pertama dalam kata 

pisang dilanjutkan huruf kedua ketiga dan seterusnya namun ada beberapa 

anak yang masih belum dapat menyusun secara berurut hurufP-I-S-A-N-G, 

masih banyak anak-anak yang masih bingung dan ragu-ragu menyusunya dan 

perlu bantuan guru. 

 Berdasarkan pengamatan kegiatan selanjutnya yaitu bagaimana anak 

anak membuat kolase pisang menggunakan kertas origami. Ketika dilakukan 



 

73 

 

kegiatan ini masih ada beberapa anak yang terbolak-balik menempel kolase 

pisang. 

4.) Refleksi 

Tahap refleksi ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui 

bagaimana perkembangan anak. Dari kegiatan refleksi ini diharapkan adanya 

peningkatan kemampuan mengenal kata yang dimiliki siswa kelompok B di 

TK Perintis Tunas Bangsa . pada siklus 1 pertemuan pertama banyak anak-

anak yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun huruf-huruf abjad 

hingga menjadi kata pisang. Hasil refleksi ini dijadikan dasar untuk perbaikan 

metode pada pertemuan selanjutnya 

b. Siklus 1 pertemuan kedua 

1). Tahap Perencanaan 

Peneliti sebelum melakukan pelaksanaan penelitian haruslah 

mempersiapkan apa saja yang yang perlu disiapkan sebelum penelitian. 

Dalam perencanaan di pertemuan kedua siklus 1, guru mempersiapkan segala 

yang di butuhkan dalam kegiatan mengenal kata, yaitu RKH ( Rencana 

Kegiatan Harian). Media kartu huruf yang dibuat seperti wayang, lembar 

kegiata anak. Tema pada pertemuan kedua ini masih sama yaitu tumbuh-

tumbuhan dengan sub tema buah apel 

2). Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini dengan tema tumbuhan dan sub tema buah-

buahan(apel). 
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Seperti biasa pada hari itu anak-anak masuk jam 7:30 WIB, kemudian 

anak-anak berbaris didepan kelas dengan rapi, setelah itu anak-anak bernyanyi 

dan menggerakan badan bersama untuk melatih motorik halus dan kasar anak. 

Selanjutnya anak-anak masuk kelas, dilanjutkan dengan berdoa sebelum 

belajar, bernyanyi, tepuk semangat, membaca surat-surat pendek dan absen.  

Setelah itu guru menjelaskan kegiatan hari ini, tanya jawab tentang 

kegiatan hari ini.Kegiatan yang pertama anak-anak mendengarkan guru 

membawakan cerita anak yang jujur, kemudian dilanjutkan dengankegiatan 

selanjutnya yaitu anak-anak menyusun huruf sehingga menjadi kata apel 

menggunakan media kartu huruf yang dibuat seperti wayang dengan bentuk 

buah-buahan. Pada kegiatan menyusun huruf menjadi kata apel, guru pertama-

tama menuliskan kata apel di papan tulis agar anak-anak tidak kesulitan dalam 

menyusun huruf menjadi kata apel. Anak-anak pun maju kedepan satu-satu 

sambil mencari dan memegang huruf yang mereka cari.  

Kegiatan akhir yang dilakukan pada hari itu adalah guru dan anak-

anak bersama menyanyikan lagu ayo makan buah dan mengulas kembali 

kegiatan yang sudah dilakukan dan pemberian informasi yang akan dilakukan 

esok hari. 

3) 0bservasi 

Pada tahap ini peneliti mengamati bagaimana cara anak mencari huruf 

A-P-E-L  dan bersusun sesuai huruf hingga menjadi kata APEL, dalam 

kegiatan ini banyak anak-anak masih bingung dan ragu dalam mengambil 
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huruf yang sesuai di papan tulis. Namun sebagian anak sudah mulai paham 

huruf mana yang harus mereka susun terlebih dahulu. 

Selanjutnya yaitu metode cerita bagaimana anak mendengarkan guru 

membawakan cerita tentang anak yang jujur. Masih banyak anak-anak yang 

tidak mendengarkan ketika guru bercerita sehingga ketika guru melakukan 

kegiatan tanya jawab seputar cerita yang dibawakan anak masih ragu-ragu 

untuk menjawab.tapi sudah ada beberapa anak yang dapat menjawab apa yang 

guru tanyakan seputar cerita. 

Hasil observasi kemampuan mengenal kata anak di Taman Kanak-

Kanak Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat. 

Tabel 7 

Tabel Hasil Kemampuan Mengenal Kata Peserta Didik Kelas B Di TK 

Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

  

NO Nama 
Indikator 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

1 Aditia Septian BSH BSB BSB MB BSB BSB 

2 Agus Heru Setiawan MB BSH BB MB MB MB 

3 Agustina BB BB BB BB BB BB 

4 Aldi Firmansyah BSH MB BSH MB BSH BSH 

5 Alma BB BB BB BB BB BB 

6 Anti Parwati BSH MB BSB BSB BSB BSB 

7 Ardi Haryadi BSB MB MB MB MB MB 

8 Defi Nur Setia Putri BSH BSH BSH BSH BSB BSB 

9 Dera Romanda BB BSB BSB BSB MB BSB 

10 Dewi Parlena BB BB BB BB BB BB 

11 Febriansyah MB BSH BSB BSH MB BSH 

12 Gea Nita BB BB BB MB MB MB 

13 Gufron BSH MB MB BSH MB BSH 

14 Halimah  BSB BSB MB BSB MB BSB 

15 Hanif  BSB MB BSB MB BSB BSB 

16 Irpan Pasaribu BSB BSB BSB MB BSB BSB 

17 Izmi Sukmawati  BSH MB BB MB MB MB 
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18 Jauharotun Nafisah BSB BSB BSB BSH MB BSB 

Presentase : 

BB : 16,7% 

MB : 22,2% 

BSH : 16,7% 

BSB : 44,4% 

 

 

Keterangan:  

1. Memahami aturan dalam suatu permainan 

2. Menyebutkan nama benda yang diperhatikan 

3. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap 

4. Membaca beberapa kata berdasarkan gambar, tulisan, dan benda yang dikenal 

atau dipilihnya 

5. Membaca dan menulis nama sendiri 

BB:  Belum berkembang, bila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda 

awalPrilaku yang dinyatakan dalam indikator dengan skor 50-59 diberi nilai ( 

* ) 

MB:  Mulai berkembang, bila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya 

tanda-tanda awal prilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum 

konsisten dengan skor 60-69 diberi nilai ( * * ) 

BSH: Berkembang sesuai harapan, bila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 

berbagai tanda-tanda prilaku yang dinyatakan dalam indikator  dan mulai 

konsisten dengan skor 70-79 ( *** ) 

BS:Berkembang sangat baik, bila peserta didik terus menerus memperlihatkan  
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 Prilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten atau telah  

Membudaya dengan skor 80-100 diberi nilai ( **** ) 

2. Pelaksanaan  Penelitian Siklus II 

a. Siklus II Pertemuan Pertama 

1). Perencanaan Pelaksanaan 

Setelah melakukan refleksi, peneliti dan guru kelas 

bekerjasama untuk menyusun perencanaan kegiatan yang akan 

dilakukan di siklus II. Refleksi pada siklus 1 adalah anak-anak masih 

kesulitan dalam menysun huruf menjadi sebuah kata, kemudian dalam 

mendengarkan dan memahami cerita yang disampaikan anak –anak 

masih kurang, sehingga anak-anak belum mampu menjawab tanya 

jawab seputar cerita.Di siklus II ini, peneliti dan guru kelas melakukan 

perencanaan yang akan dilakukan pada siklus II. 

Perencanaan yang dilakukan peneliti dan guru kelas adalah 

kemampuan mengenal kata dengan baik, bagaimana anak dapat 

menyusun huruf menjadi kata yang dicontohkan peneliti, anak dapat 

menunjukan huruf yang guru tanyakan dan mengambilkan huruf yang 

guru tanyakan. Kemudian anak dapat mendengarkan dan memahami 

cerita dengan baik sehingga anak dapat menceritakan ulang cerita yang 

peneliti sudah sampaikan, serta dapat menjawab tanya jawab tentang 

cerita yang disampaikan oleh peneliti. 
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Siklus II pertemuan pertama ini dengan tema yang sama 

dengan siklus sebelumnya, yaitu tumbuhan. Pada pertemuan pertama 

sub tema yang digunakan adalah buah pisang dan buah apel, pada 

pertemuan kedua sub tema yang digunakan adalah buah wortel dan 

buah apel. setelah menentukan tema, guru dan penelitimenyusun RKH 

yang digunakan sebagai acuan saat proses pembelajaran. RKH 

disesuaikan dengan tingkat pencapaian perkembangan anak kelompok 

B. Saat proses pembelajaraan, peneliti mendokumentasikan kegiatan 

anak saat melakukan kegiatan mengenal kata yang berupa foto.  

2). Pelaksanaan siklus II Pertemuan Pertama 

Dalam pelaksanaan  siklus II pertemuan pertama yaitu 

gambaranya sebagai berikut: kegiatan awal yang guru lakukan adalah 

mengajak anak-anak seperti biasa berbaris didepan kelas kemudian 

menyanyi sambil menggerakan badan lompat untuk melatih motorik 

kasar. Setelah selesai anak-anak masuk kelas, berdoa sebelum belajar, 

membaca surat-surat pendek lalu absen. Selanjutnya yaitu tanya jawab 

hari tanggal dan kegiatan hari itu, 

Kegiatan inti pada saat itu adalah guru mengajak anak-anak 

melakukan empat kegiatan sekaligus yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal kata anak . 

Kegiatan pertama adalah membawakan cerita tentang kelinci 

yang sehat,kegiatan kedua anak menyebutkan kata wortel dan 
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menyusun kata wortel serta kegiatan ketiga tanya jawab huruf abjad 

menggunakan media kartu huruf yang dibuat seperti wayang dengan 

bentuk buah-buahan. Dan kegiatan yang keempat mewarnai gambar 

kelinci.pada kegiataan akhir  guru mengajak anak tanya jawab seputar 

kegiatan hari ini. Guru menanyakanpada anak-anak apakah senang 

melakukan kegiatan mengenalkan kata dengan media dan metode 

bercerita.ada juga anak yang menceritakan kembali pengalaman saat 

melakukan kegiatan mengenal kata dan saat mendengarkan guru 

bercerita, guru juga menginformasikan kegiatan untuk esok hari. 

3) Observasi  

Dalam tahap ini hal-hal yang di observasi oleh peneliti yaitu 

bagaimana kemampuan mengenal kata anak meningkat menjadi lebih 

baik, kemudian kemampuan anak menyusun huruf menjadi kata yang 

dicontohkan oleh guru, dan mencari huruf-huruf yang guru sebutkan. 

4) Refleksi 

Berdasarkan pengamatan pada siklus ke II pertemuan pertama 

membahas tentang kemampuan mengenal kata siswa selama 

mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dan kegiatan-kegiatan 

siswa selama melakukan kegiatan mengenal kata. Saat melakukan 

kegiatan mengenal kata anak-anak sangat antusias dan senang, namun 

masih ada kekurangan dalam pelaksanaan siklus II pertemuan pertama, 

masih ada saja siswa yang membutuhkan bantuan guru dan masih ada 
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siswa yang dalam menyusun huruf terbolak balik tidak sesuai dengan 

contoh yang guru berikan. 

 

b. Siklus II Pertemuan Kedua 

1) Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan refleksi pertemuan siklus II maka harus dilakukan 

pertemuan kedua karena masih ada beberapa siswa yang masih belum 

sesuai pencapaianya dilanjutkan dengan pertemuan kedua. Pada 

pertemuan kedua sub tema yang digunakan adalah buah apel. Setelah 

menentukan tema, guru dan peneliti menyusun RKH (rencana kegiatan 

harian) yang digunakan sebagai acuan saat proses pembelajaran. 

Rencana kegiatan harian disesuaikan dengan tingkat pencapaian 

perkembangan anak kelompok B . peneliti juga mempersiapkan 

instrumen penelitian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

mengenal kata anak dalam metode cerita dan media visual. Peneliti 

mendokumentasikan kegiatan anak saat melakukan pembelajaran 

mengenal kata yang berupa foto. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan kedua ini tema yang 

digunakan masih sama dengan tindakan sebelumnya yaitu 

tumbuhan.Berikut adalah gambaran pada saat tindakan dilakukan: 

kegiatan dimulai pukul 07:30 seperti biasa anak-anak diajak baris 
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didepan kelas dan bernyanyi sambil melakukan gerakan untuk melatih 

motorik kasar anak. 

Kegiatan awal yang dilakukan adalah anak-anak berdoa 

sebelum belajar,menyanyikan lagu ayo makan buah dan 

mengeksperesikanya, dilanjut dengan tanya jawab seputar kegiatan 

yang akan dimulai hari ini. 

Dalam kegiataninti pertama-tama guru menjelaskan apa saja 

kegiatan hari itu. Saaat itu adalah guru mengajak anak-anak untuk 

mengerjakan 4 kegiatan. Kegiatan pertama adalah  guru membawakan 

cerita putri yang tertidur, kegiatan kedua anak-anak dibagi menjadi 

dua kelompok setelah itu anak-anak berlomba menyusun huruf-huruf 

menjadi kata jeruk dan apel. kegiatan ketiga dilanjutkan dengan anak 

menunjukan huruf yang guru sebutkan. Dan kegiatan keempat adalah 

anak mewarnai gambar apel. 

3). Observasi 

Selama melakukan penelitian, peneliti mengamati kegiatan 

yang dilakukan anak-anak dari awal sampai akhir untuk mendapatkan 

hasil yang memuaskan.proses pembelajaran berjalan dengan lancar 

terutama saat melakukan kegiatan mengenal kata. Guru dan peneliti 

bekerjasama dalam menentukan kegiatan yang  akan dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan  mengenal kata anak melalui metode cerita 

dan media visual. 
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Pada siklus I peningkatan kemampuan mengenal kata anak 

masih kurang dan kebanyakan anak-anak yang lain masih berada pada 

kriteria bintang 3, namun pada sikus II ini anak-anak sudah sudah 

berada di kriteria bintang empat atau BSB(berkembang sesuai baik). 

Dan yang diamati selama obsevasi yaitu bagaimana kemampuan anak 

dalam mengenal kata yang baik dan benar, bagaimana anak dapat 

menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata yang dicontohkan oleh 

guru, seperti kata A-P-E-L, J-E-R-U-K, W-O-R-T-E-L. Anak dapat 

menunjukan huruf-huruf yang guru sebutkan. Data hasil observasi di 

sajikan sebagai berikut: 

  

Tabel 8 

Tabel Hasil Kemampuan Mengenal Kata Peserta Didik Kelas B Di TK 

Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

  

NO Nama 
Indikator 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

1 Aditia Septian BSH BSB BSB MB BSB BSB 

2 Agus Heru Setiawan BSB BSB BSH MB BSH BSB 

3 Agustina BSH BSH MB MB MB MB 

4 Aldi Firmansyah BSH MB BSH MB BSH BSB 

5 Alma BSH BSH BSH MB MB BSH 

6 Anti Parwati BSH MB BSB BSB BSB BSB 

7 Ardi Haryadi BSB BSB BSH BSB BSH BSB 

8 Defi Nur Setia Putri BSH BSH BSH BSH MB BSB 

9 Dera Romanda BB BSB BSB BSB BSH BSB 

10 Dewi Parlena BSB BSH MB BSH BSH BSH 

11 Febriansyah BSB BSB BSB BSH MB BSB 

12 Gea Nita BSB BSB BSB BSH BSH BSB 

13 Gufron BSB BSH BSB BSH BSB BSB 

14 Halimah  BSB BSB MB BSB MB BSB 

15 Hanif  BSB MB BSB MB BSB BSB 

16 Irpan Pasaribu BSB BSB BSB MB BSB BSB 
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17 Izmi Sukmawati  BSH BSH MB BSH BSH BSB 

18 Jauharotun Nafisah BSH BSB BSB BSH BSH BSB 

Presentase : 

BB : 0 % 

MB : 5,6% 

BSH : 11,1% 

BSB : 83,3% 

 

Berdasarkan tabel di atas, kemampuan mengenal kaata anak setelah 

dilakukan tindakan pada siklus II mengalami peningkatan, anak yang masuk 

kriteria BSB: 83,3%, anak yang masuk kriteria BSH: 11,1%, anak yang 

masuk kriteria MB: 5,6%, dan anak yang masuk kriteria BB: 0%. Kemudian 

data tersebut dijadikan acuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal kata 

anak pada siklus I dan siklus II. 

4). Refleksi 

Dari data  hasil observasi pada siklus II dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam penentuan tindakan selanjutnya. Pada siklus II kemampuan 

mengenal kata anak melalui metode bercerita dengan media visual sudah 

mengalami peningkatan dan sudah sesuai dengan indikator  keberhasilan yang 

dicapai dan peneliti beserta guru sepakat untuk tidak melanjutkan ke siklus 

berikutnya. Hal tersebut telah sesuai dengan pemeroleh kriteria BSB yaitu 

sebanyak anak (80%). 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut maka peneliti sudah mencapai 

tujuan yang diharapkan yaitu kemampuan mengenal kata anak sudah 

meningkat dengan baik. 
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C. Pembahasan 

Jenis peneliti yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis peneliti 

tindakan kelas.Peneliti tindakan kelas ini dilakukan secara kolaborasi dengan 

guru kelas. 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari 

dua kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Pengambilan data di lapangan menggunakan lembar 

observasi yang berupa BB(belum berkembang), MB(mulai berkembang), 

BSH(berkembang sesuai harapan), BSB(berkembang sangat baik) dan 

dokumentasi. Pengambilan data tersebut dilakukan untuk mengetahui 

peningkatankemampuan mengenal kata anak melalui metode cerita dengan 

media visual. 

 Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan Rencana Kegiatan 

Harian (RKH) yang telah disusun bersama oleh peneliti dan guru kelas. 

Metode cerita dengan media visual yang digunakan pada siklus I adalah jenis 

metode dengan membawakan cerita kepada anak-anak dan media visual yang 

digunakan menggunakan media kartu huruf. Pada siklus dua anak-anak 

menggunakan media kartu huruf  yang dibuat seperti wayang-wayangan 

dengan bentuk buah-buahan. 

Setiap anak memiliki kemampuan mengenal kata yang berbeda-beda 

antara satu anak dengan anak yang lainya, begittu juga pada siswa kelompok 

B di TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat. Ada anak yang 
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mengalami peningkatan, ada anak yang mengalami penurunan, dan ada anak 

yang hasilnya sama disetiap siklusnya. Kegiatan pertama yang dilakukan 

peneliti adalah untuk mengetahui kondisi awal sebelum tindakan. Dari hasil 

pra- tindakan data dan hasil pengamatan pada siklus 1 dapat dilihat dari 

presentase yang diperoleh anak pada kriteria BB 16,7%, kriteria MB 22,2%, 

kriteria BSH 16,7%, dan kriteria BSB yaitu 44,4%. Maka dibuat tabel yang 

memuat hasil rekapitulasi dari pra tindakan, siklus 1 sebagai berikut:  

Tabel 9 

Presentase Rekapitulasi Pra Tindakan Dan Siklus 1 

 

No Hasil Standar Penilaian Jumlah  

Anak Didik 

Presentase 

 

1 

Pra  

Siklus  

Belum Berkembang 8 44,4% 

Mulai Berkembang 5 27,8% 

Berkembang Sesuai 

Harapan 

5 27,8% 

Berkembang Sangat Baik 0 0% 

2 

 

Siklus I Belum Berkembang 3 16,7% 

Mulai Berkembang 4 22,2% 

Berkembang Sesuai 

Harapan 

3 16,7% 

Berkembang Sangat Baik 7 44,4% 

 

Proses pembelajaran pada siklus II masih menggunakan tema yang 

sama yaitu tumbuhan dengan sub tema yang berbeda disetiap 

pertemuanya.pertemuan pertama dengan sub tema buah pisang dan apel, 

pertemuan kedua dengan sub tema buah wortel dan apel, dan anak-anak 
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sangat antusias mengikuti pembelajaran. Berdasarkan data hasil pengamatan, 

kemampuan mengenal kata anak setelah diberikan tindakan pada siklus II 

mengalami peningkatan. Anak yang masuk dalam kriteria bintang empat BSB 

sebanyak 15 anak(83,3%), anak yang masuk dalam kriteria bintang tiga BSH 

sebanyak 2 anak (11,1%), anak yang masuk dalam kriteria MB (5,6%), dan 

tidak ada anak yang masuk dalam kriteria bintang 1.  

Tabel 10 

Presentasi Rekapitulasi Pra Tindakan, Siklus 1 dan Siklus II 

 

No Hasil Standar Penilaian Jumlah  

Anak Didik 

Presentase 

 

1 

Pra  

Siklus  

Belum Berkembang 8 44,4% 

Mulai Berkembang 5 27,8% 

Berkembang Sesuai Harapan 5 27,8% 

Berkembang Sangat Baik 0     0% 

2 

 

Siklus I Belum Berkembang 3 16,7% 

Mulai Berkembang 4 22,2% 

Berkembang Sesuai Harapan 3 16,7% 

Berkembang Sangat Baik 7 44,4% 

3 

 

Siklus II Belum Berkembang 0     0% 

Mulai Berkembang 1   5,6% 

Berkembang Sesuai Harapan 2 11,1% 

Berkembang Sangat Baik 15 83,3% 

 

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui kemampuan mengenal kata 

anak sebelum tindakan, kemudian tindakan siklus 1 dan siklus II menunjukan 

adanya peningkatan sangat signifikan. Dan peningkatan kemampuan 
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mengenal kata anak dipengaruhi oleh metode cerita dengan media visual, 

perubahan dari siklus 1 hingga siklus II sangat signifikan yaitu 83,3%. 

Maka penulis menyimpulkan  bahwa setelah dilakukanya penelitian 

tindakan kelas pada siklus 1 dan siklus II, kemampuan mengenal kata anak di 

TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat meningkat melalui 

metode cerita dengan media visual, dibuktikan dengan setiap siklusnya 

mengalami peningkatan. Untuk lebih jelas peneliti memasukan hasil data dari 

prasiklus, siklus 1 dan siklus II pada grafik berikut:  

 
 

Grafik 

Presentase Prasiklus, Siklus 1, Siklus 2 

  

Berdasarkan data diatas dapat diketahui kemampuan mengenal kata 

anak sebelum tindakan, kemudian tindakan siklus 1 dan siklus II menunjukan 
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adanya peningkatan sangat signifikan. Dan peningkatan kemampuan 

mengenal kata anak dipengaruhi oleh metode cerita dengan media visual, 

perubahan dari siklus 1 hingga siklus II sangat signifikan yaitu 83,3%. 

Maka penulis menyimpulkan  bahwa setelah dilakukanya penelitian 

tindakan kelas pada siklus 1 dan siklus II, kemampuan mengenal kata anak di 

TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat meningkat melalui 

metode cerita dengan media visual, dibuktikan dengan setiap siklusnya 

mengalami peningkatan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa metode 

bercerita dengan media visual dapat meningkatkan kemampuan mengenal kata anak 

di kelompok B1 TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat dalam dua 

siklus, hal ini dapat dilihat dari peserta didik yang memperoleh kriteria Berkembang 

Sangat Baik ( BSB) 15 anak yaitu 83,3%.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka 

saran yang diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Bagi siswa 

Kegiatan metode bercerita dengan media visual selain untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal kata anak, diharapkan juga mampu 

meningkatkan aspek perkembangan anak yang lain. 

2. Bagi guru 

Kegiatan metode bercerita dengan media visual hendaknya dimasukkan ke 

dalam pembelajaran lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kemampuan 

mengenal kata anak sehingga kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan 

kemampuan mengenal  kata lebih bervariatif 

C. Penutup 

Alhamdulillahirobbil‟alamin puji serta syukur kepada Allah SWT, 

karena berkat izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
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“Meningkatkan Kemampuan Mengenal Kata Anak Melalui Metode Bercerita 

Dengan Media Visual di TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung 

Barat”. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam skripsi ini baik dalam 

teknis penulisan dan penyajian, maka saran sangat dibutuhkan yang bersifat 

membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi 

penulis dan khususnya bagi pembaca. 
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Kisi-Kisi Observasi Guru 

Pelaksanaan Belajar di Dalam Kelas (Indoor Study) 

 

Sasaran Observasi Guru Pertemuan Ke 

 I II III IV 

Perencanaan     

a. Membuat RKH     

b. Menetapkan tujuan belajar di dalam kelas     

c. Menyiapkan alat dan bahan     

Pelaksanaan     

a. Menyiapkan kembali alat dan bahan yang akan 

di bawa 

    

b. Menyiapkan cerita yang akan disampaikan     

c. Membuat lingkaran     

Penilaian     

a. Melalukan evaluasi     

 

Pedoman Obser vasi Guru 

Pelaksanaan Belajar di Dalam Kelas (Indoor Study) 

 

No Pertanyaan Pertemuan Ke Ket 

  I II III IV  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

Guru mampu membuat RKH setiap 

harinya 

Guru mampu menetapkan tujuan 

belajar di dalam kelas 

Guru mampu menyiapkan alat dan 

bahan sebelum mengajar 

Guru mampu menyiapkan kembali 

alat dan bahan setelah di sekolah 

Guru mampu mengatur anak 

membentuk sebuah lingkaran  

Guru mampu menertibkan anak 

ketika berada di dalam kelas 

Guru mampu melakukan evaluasi 

setelah kegiatan berlangsung 

     

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

 

Kisi-Kisi Observasi Kegiatan Pembelajaran di TK Perintis Tunas Bangsa 

Way Tebu Lampung Barat 

No Aspek Indikator Belum 

Berkembang 

Mulai 

Berkembang 

Berkembang 

Sesuai 

Harapan 

Berkembang 

Sangat Baik 

Ket 

1 Mengenal Kata  Anakdapat menunjukan 

kata sesuai gambar perintah  

 Anak dapat menyebut kata 

dengan membaca 

tulisan/yang tertulis 

 Anak dapat menyebutkan 

symbol-simol dalam kata 

 Meniru huruf 

     

2 Metode Cerita  Menjawab pertanyaan yang 

lebih kompleks 

 Melanjutkansebagian 

cerita/dongeng yang telah 

diperdengarkan 

 Memiliki lebih banyak 

kata-kata untuk 

mengekspresikan ide pada 

orang lain 

     

3 Media Visual  Memahami hubungan 

antara bunyi dan bentuk 

huruf 

 Mengenal symbol-simbol 
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Kisi-Kisi Observasi  Kegiatan Pembelajaran Di TK Perintis Tunas Bangsa 

Way Tebu Lampung Barat 

 

 

 

 

Kisi –kisi pertanyaan Jawaban 

1. Kisi-kisi pertanyaan untuk 

guru Apakah yang guru 

ketahui tentang 

perkembangan bahasa 

pada anak usia dini? 

2. Apakah guru sering 

melakukan observasi 

terhadap perkembangan 

mengenal kata anak di TK 

Perintis Tunas Bangsa 

Way Tebu Lampung 

Barat? 

3. Apa saja  media yang 

digunakan guru dalam 

meningkatkan kemampuan 

mengenal kata anak ? 

4. Apa saja metode yang 

digunakan guru dalam 

meningkatkan kemampuan 

mengenal kata anak? 

5. Adakah kendala-kendala 

yang dihadapi guru selama 

mengajarkan kegiatan 

mengenal kata? 

6. Apakah yang guru ketahui 

tentang metode bercerita?  

7. Apakah yang guru ketahui 

tentang media visual?  
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Instrumen Lembar Observasi anak/ peserta didik kelompok B   

TK Perintis Tunas Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

 

Nama:          

 Kelompok: B 

No Indikator Pencapaian Hasil Pengamatan  

BB MB BSH BSB Ket. 

1 Memahami aturan dalam 

suatu permainan 

     

2 Menyebutkan  nama 

benda yang diperhatikan 

     

3 Menyusun kalimat 

sederhana dalam struktur 

lengkap 

 

     

4 Membaca beberapa kata 

berdasarkan gambar, 

tulisan, dan benda yang 

dikenal atau dilihatnya 

     

5 Membaca dan menulis 

nama sendiri 

     

Keterangan: 

BB  : Belum Berkembang 

Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal      

prilaku yang dinyatakan indikator dengan baik skor 50-59 ( *) 

 

MB  : Mulai Berkembang 

 Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-

tanda awal  yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten  

skor 60-69 (**) 

 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

 Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan berbagai tanda-

tanda prilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten 

dengan  skor 70-79 ( *** ) 



 

98 

 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

 Apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan prilaku yang 

dinyatakan dalam indikator secara konsisten atau telah membudaya 

dengan skor 80-100 diberi nilai (****)  
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

Tema/Subtema : Tumbuhan/Buah-buahan (wortel) 

Semester/ Minggu :I (Satu)/ III 

Hari/ 

Tanggal 

Indikator KegiatanPembelajaran Alat/ sumber 

Pembelajaran 

Penilaian 

Alat Hasil 

Senin 16 

januari 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdo‟a sebelum dan sesudah melaksanakan 

kegiatan (2.1 relijius) 

 Memberi dan membalas salam ( 4.1 disiplin) 

 Senam fantasi misal: meniru berbagai gerakan 

hewan, gerakan tanaman terkena angin(sepoi-

sepoi) angin kencang, dan kencang sekali (2.3 

demokratis) 

 Menyebutkan perbuatan yang baik dan buruk 

(4.3 mandiri) 

 Mengungkapkan sebab akibat mengapa sakit gigi, 

mengapa tanaman mati?(4.3 rasa ingin tahu) 

 

  Mengenal suara  suara hewan/benda yang ada 

disekitarnya 

  Menyebutkan kata kata yang dikenal 

 

 

 Mengekpresikan diri dengan berkarya seni 

 

 

 

I. Pembukaan ( 30 menit) 

 Berdo‟a sebelum belajar 

 Bernyanyi lagu selamat pagi 

 Mengucapkan salam 

 Menirukan gerakan pohon tertiup angin 

kencang 

 Tanya jawab tentang perbuatan yang benar 

dan baik 

 Tanya jawab tentang terjadinya banjir 

 

II. KegiatanInti ( 60 menit) 

 Membawakan cerita kelinci yang sehat 

 

 Anak menyebut katawortel dan menyusun 

huruf menjadi kata wortel 

 

 Tanya jawab huruf abjad menggunakan 

media  

 

 Mewarnai gambar kelinci 

III. strahat ( 30 menit) 

 Bermain diluar, cucitangan, berdoa sebelum 

Gunting 

Kertas origami 

Gambarmatahari 

Hps (kata banjir, 

longsor, 

kebakaran) 

 

Observasi 

Observasi 

Observasi 

Observasi 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

Hasilkarya 

 

 

Hasilkarya 

 

 

Hasilkarya 
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Kelompok  : B 

 
                

     

Lampung Barat  16 januari 2017 
Guru I             Guru II 

   

 

 
  

Luthfiah            Novri Windu Wulan 

NUPTK.7847758300072           NPM.1211070028 

 

 

Mengetahui 

KepalaTK Perintis Tunas Bangsa  

Way Tebu, Lampung Barat 

 

 

 

Harnilawati,S.Pd.I 

NUPTK.1577754656200063 

 

 

 

 

 

 

dan sesudah makan 

 

IV. Penutup (  30 menit) 

 Tanya jawab kegiatan hari ini 

 Berdo‟a mau pulang 

 Mengucapkan salam 

 

 

 

 

 

Observasi 

Observasi 

Observasi 
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Hasil Pedoman Observasi Siklus 1 

Perkembangan Kemampuan Mengenal Kata Anak Di TK Perintis Tunas 

Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

 

No Item Keterangan 

1 2 3 4 5 BB MB BSH BSB 

1 3 4 4 2 4 - - - 17 

2 2 3 1 2 2 - 10 - - 

3 2 1 1 2 1 - 7 - - 

4 3 2 3 2 3 - - 13 - 

5 2 1 2 1 1 - 7 - - 

6 3 2 4 4 4 - - - 17 

7 4 2 2 2 2 - - 12 - 

8 2 2 2 3 2 - - 11 - 

9 1 4 4 4 2 - - 15 - 

10 2 1 2 1 1 - 7 - - 

11 2 3 4 3 2 - - 14 - 

12 4 2 4 2 2 - - 14 - 

13 3 2 2 3 2 - - 12 - 

14 4 4 2 4 2 - - - 16 

15 4 2 4 2 4 - - - 16 

16 4 4 4 2 4 - - - 18 

17 3 2 1 2 2 - 10 - - 

18 2 4 4 2 2 - - 14 - 

Jumlah Anak - 5 8 5 

                    Jumlah  Anak             X 100 

Jumlah Keseluruhan Anak 

0% 28% 44% 28% 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

Tema/Subtema :Tumbuhan/Buah-buahan 

Semester/ Minggu :I  (satu) / IV 

Kelompok  : B 

Hari/ 

Tanggal 

Indikator KegiatanPembelajaran Alat/ sumber 

Pembelajaran 

Penilaian 

Alat Hasil 

Rabu 25 

januari 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdo‟a sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan ( 

2.1relijius) 

 Memberi dan membalas salam ( 

4.1disiplin) 

 Menyanyi lagu keagamaan ( 1.3 

toleransi) 

 

 Memahami cerita yang dibacakan 

 

 Mengenal simbol simbol 

 

 Mengkoordinasikan mata tangan 

untuk 

 

 Melakukan gerakan yang rumit 

 

 

 Menunjuk kebanggan terhadap 

hasil karya (8.1 kerjakeras) 

V. Pembukaan ( 30 menit) 

 Berdo‟a sebelum belajar 

 Menyanyi lagu selamat pagi 

 Mengucapkan salam 

 

 Menyanyi lagu “pelangi-

pelangi” 

 

VI. KegiatanInti ( 60 

menit) 

  Guru membawakan  cerita 

putri yang tertidur 

  Anak menunjuk dan 

mengurutkan huruf menjadi 

kata apel dan jeruk 

 Mewarnai apel 

 Anak menunjukan huruf yang 

guru sebutkan 

 

VII. istirahat ( 30 menit) 

 Bermain diluar, cuci tangan, 

Gunting 

Gambar gajah 

Pensil 

Penghapus 

HP 

 

Observasi 

Observasi 

Observasi 

 

Observai 

 

 

 

Observasi 

 

Hasilkarya 

 

Hasilkarya 

 

 

 

 

 

observasi 

 

Observasi 
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LampungBarat25 

januari 2017 

 

  Guru I             Guru II 

 

 

  Luthfiah            Novri Windu 

Wulan 

NUPTK.7847758300072         

 NPM.1211070028  

 

Mengetahui 

Kepala TK Perintis Tunas Bangsa 

Way Tebu,Lampung Barat 

 

 

Harnilawati,S.Pd.I 

NIP.196905032000072001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berdoa sebelum dan sesudah 

makan 

 

VIII. Penutup (  30 menit) 

 Tanya jawab kegiatan hari ini 

 Berdo‟a mau pulang 

 Mengucapkan salam 

 

 

 

 

Observasi 

Observasi 

Observasi 
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Hasil Pedoman Observasi Siklus II 

Perkembangan Kemampuan Mengenal Kata Anak Di TK Perintis Tunas 

Bangsa Way Tebu Lampung Barat 

 

No 
Indikator Pencapaian Keterangan 

1 2 3 4 5 BB MB BSH BSB 

1 3 4 4 2 4 - - - 17 

2 4 4 3 2 3 - - - 16 

3 3 3 2 2 2 - - 12 - 

4 3 2 3 2 3 - - 13 - 

5 3 3 3 2 2 - - 13 - 

6 3 2 4 4 4 - - - 17 

7 4 4 3 4 3 - - - 18 

8 3 3 3 3 2 - - 14 - 

9 1 4 4 4 3 - - 12 - 

10 4 3 2 3 3 - - 15 - 

11 4 4 4 3 2 - - - 17 

12 4 4 4 3 3 - - - 18 

13 4 3 4 3 4 - - - 18 

14 4 4 2 4 2 - - - 16 

15 4 2 4 2 4 - - - 18 

16 4 4 4 2 4 - - - 18 

17 3 3 2 3 3 - - 14 - 

18 3 4 4 3 3 - - - 17 

Jumlah Anak - - 7 11 

 X 100% 0% 0% 39% 61% 
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