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ABSTRAK 

UPAYA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BAHASA PADA  

ANAK USIA DINI (3-4 TAHUN) MELALUI METODE BERCERITA  

DI PAUD KHADIJAH SUKARAME BANDAR LAMPUNG 

 

OLEH : ROSMIYATI / NPM. 1111 0 70090 

 

Bahasa sebagai salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan 

pada usia dini 3 sampai 4 tahun karena bahasa merupakan media komunikasi agar 

anak dapat menjadi bagian dari kelompok sosialnya. Bahasa dapat berbentuk lisan, 

gambar, tulisan, isyarat. Karakteristik Perkembangan bahasa anak usia 3-4 tahun 

antara lain,1) Menerima bahasa Menyimak perkataan orang lain 2) Mengungkapkan 

bahasa, 3)Senang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan 

urut dan mudah dipahami. Metode Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang 

harus disampaikan dalam bentuk pesan,informasi atau hanya sebuah dongeng yang 

untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan. oleh karena tujuan dari penelitian ini 

adalah bagaimana mengembangkan kemampuan bahasa melalui metode bercerita.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif. Subyek 

penelitian  adalah orang yang berhubungan langsung dalam memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian kualitatif yaitu guru dan murid sedangkan 

obyek penelitiannya adalah bagaimana upaya guru dalam mengembangkan bahasa 

anak dengan menggunakan metode bercerita. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara observasi dan wawancara. Adapun  jenis observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah  observasi non partisipan yaitu observer tidak ikut dalam 

kehidupan orang yang diobserver dan secara terpisah berkedudukan selaku 

pengamat.yang diobservasi dan diwawancarai adalah bagaimana upaya guru dalam 

mengembangkan kemampuan bahasa melalui metode bercerita 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat tiga cara yang dilakukan oleh 

guru dalam mengembangkan kemampuan bahasa dengan menggunakan metode 

bercerita adalah: Pertama, upaya yang dilakukan guru dengan cara Membacakan 

langsung dari buku cerita, . Kedua, upaya yang dilakukan guru Bercerita degan 

menggunakan ilustrasi gambar dari buku . Ketiga,uapaya yang dilakukan guru 

Menceritakan Dongeng.  Hasil yang didapat dalam mengembangkan Bahasa diPAUD 

Khadijah Bandar Lampung dengan menggunakan metode bercerita, anak dapat, 1) 

Menerima bahasa, anatara lain : a) dapat mengerti perkataan orang lain, b) 

Memahami cerita yang dibacakan oleh guru, d) dapat menegenal kata-kata seperti, 

baik, jujur dan sabar. 2) Mengungkapkan bahasa, antara lain, a) anak dapat 

mengulang kata-kata yang didengar, b) anak dapat  menjawab pertanyaan sederhana, , 

c) anak dapat menyebutkant kata kata benda yang dikenal, e) anak dapat 

mengucapkan keinginan, f) anak dapat menceritakan kembali cerita dongeng yang 

pernah didengar. 

 

Kata kunci : Pengembangan Bahasa Anak Melalui Metode Bercerita 
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MOTTO 

             

       

Artinya: 

 

(1). bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,(2). Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah.(3). Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah,(4). yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589],(5). 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.(QS.Al-Alaq:1-5)
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. Latar Belakang Masalah 

Dalam menstimulus perkembangan anak usia dini, seorang guru harus 

memahami bagaimana peran dan fungsi metode bercerita dalam mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak, seperti kemampuan berbahasa secara reseptif 

(understanding) artinya, menerima bahasa anak mampu memahahami kata-kata dan 

kemampuan berbahasa secara ekspresif, artinya anak-anak mampu mengungkapkan 

kata-kata atau bahasa yang mencakup pengertian, dan kemampuan berbahasa secara 

ekspresif (producing) yang bersifat pernyataan. Anak usia dini berada dalam fase 

perkembangan bahasa secara ekspresif. Hal ini berarti anak telah dapat 

mengungkapkan keinginannya, penolakannya, maupun pendapatnya dengan 

menggunakan bahasa lisan
2
. 

Bahasa merupakan alat komunikasi sebagai wujud dari kontak social dalam 

menyatakan gagasan atau ide-ide dan perasaan-perasaan oleh setiap individu sehingga 

dalam mengembangkan bahasa yang bersifat ekspresif, seorang anak memerlukan 

cara yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini  dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi anak tersebut
3
. Melalui 

bercerita, dapat membantu mereka dalam mengembangkan dan melatih kemampuan 

bahasa yang anak-anak miliki dan dengan melalui cerita anak lebih dituntut aktif 

                                                 
2
 Elizabeth B., Perkembangan Anak, Jilid 1, (Jakarta, Tunggal Putra Press, 2009), h. 86 

3
 Ibid, h. 108 
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dalam mengembangkan bahasanya khususnya bahasa ekspresif dibantu oleh arahan 

dan bimbingan guru. 

Perkembangan bahasa anak usia 3-4 tahun menurut DepDikNas, 

perkembangan dan konsep dasar anak usia dini adalah kemampuan menyimak dan 

kemampuan berbicara. Hal ini diperkuat dengan Permen 58 tahun 2009, tingkat 

pencapaian perkembangan bahasa anak umur 3-4 tahun merupakan suatu perubahan 

yang berlangsung pada diri anak dalam menerima dan mengungkapkan sesuatuyang 

dilihat dan didengar sehingga perkembangan bahasa anak dapat dirangsang atau 

distimulus secara maksimal, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan 

kemandirian diri sang anak. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan bahasa anak 

dapat dilihat dengan memahami kata-kata dan cerita serta dapat mengungkapkan 

kejadian kedalam suatu cerita. Dalam hal ini dapat diperhatikan penjelasan sebagai 

berikut  

1. Kemampuan anak dalam menerima bahasa.  

Diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. Anak-anak berpura-pura membaca cerita bergambar dalam buku 

dengan kata kata sendiri 

b. Mulai memahami dua perintah yang diberikan bersamaan.  

2. Mengungkapkan  bahasa 

Dalam hal ini berkaitan dengan hal-hal berikut ini  

a. Anak mulai menyatakan keinginan dengan mengucapkan kalimat 

sederhana. 

b. Mulai menceritakan pengalaman yang dialami dengan cerita 

sederhana
4
 

  

Disamping itu, menurut kurikulum tahun 2010, ada beberapa kriteria 

kemampuan anak dalam mengembangkan bahasa. Antara lain sebagai berikut : 

                                                 
4
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009, Standar Pendidikan Anak Usia Dini, 

(Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan TK dan SD, 2014) 
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1. Menerima bahasa 

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

b. Mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan 

c. Memahami cerita yang dibacakan oleh guru 

d. Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat 

2. Mengungkapkan bahasa 

a. Mengulang kalimat sederhana 

b. Menjawab pertanyaan sederhana 

c. Mengungkapkan kata-kata sifat 

d. Menyebut kata kata benda yang dikenal 

e. Mengutarakan pendapat kepada orang lain 

f. Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau yang tidak 

setuju 

g. Menceritakan kembali cerita dongeng yang pernah didengar
5
. 

 

 

Perkembangan berbicara pada awal dari anak yaitu menggumam maupun 

membeo. Menurut pendapat Dyson bahwa perkembangan berbicara terkadang 

individu dapat menyesuaikan dengan keinginannya sendiri, anak-anak bisa 

mempelajari prihal kosa kata pembicaraan ketika pulang dari sekolah. Hal ini tidak 

sama dengan menulis
6
. Ada beberapa teori tentang perkembangan kemampuan 

bahasa Anak usia dini, khususnya usia 3-4 tahun yang dapat mengembangkan kosa 

kata secara mengagumkan setelah dibantu dan dibimbing oleh guru mereka.  

Owens juga mengemukakan bahwa ―anak usia tersebut memperkaya kosa 

katanya melalui pengulangan‖. Mereka sering mengulangi kosa kata yang baru dan 

unik sekalipun belum memahami artinya. Dalam mengembangkan kosa kata tersebut, 

anak menggunakan fast wrapping (menyerap cepat) maksdungya suatu proses dimana 

anak menyerap arti kata baru setelah mendengarnya sekali atau dua kali dalam dialog. 

                                                 
5
 Departemen Pendidikan Indonesia, Kurikulum Pendidikan, Tahun 2010 

6
 Yayuk Nila, Pendidikan Anak Usia Dini: Menyiapkan Anak Usia Tiga, Empat,  dan  Lima  Tahun  

Masuk  Sekolah, (Jakarta, Indeks, 2013), h. 92   
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Pada masa dini inilah anak mulai mengkombinasikan suku kata menjadi kata, dan 

kata menjadi kalimat
7
. 

Selain itu, menurut Hasan dan Halim, anak usia 3-4 tahun rata-rata dapat 

menggunakan 900-1000 kosa kata yang berbeda. Mereka menggunakan lima sampai 

tujuh kata dalam satu kalimat yang dapat berbentuk kalimat pernyataan, negative, 

Tanya, dan perintah. Anak usia 3-4 tahun sudah mulai menggunakan kalimat yang 

beralasan seperti ―saya menangis karena sakit‖.
8
 Bahkan seorang guru dapat 

mempersilahkan anak usia 3-4 tahun untuk :  

1. Menyatakan sesuatu yang mereka inginkan 

2. Menceritakan kepada mereka tentang cerita dan dongeng dalam bentuk 

peragaan di hadapan mereka.
9
  

 

Namun, pada kenyataannya, dalam perkembangan berbahasa, dapat 

diperhatikan bahwa seorang anak-anak dari hari ke hari akan mengalami 

perkembangan bahasa dan kemampuan bicara, namun tentunya tiap anak tidak sama 

persis pencapaiannya, ada yang cepat berbicara ada pula yang membutuhkan waktu 

agak lama
10

. Untuk membantu perkembangannya ibu dapat membantu memberikan 

stimulasi yang disesuaikan dengan keunikan masing-masing anak. Sejalan dengan 

perkembangan kemampuan serta kematangan jasmani terutama yang bertalian dengan 

proses bicara, komunikasi tersebut makin meningkat dan meluas, misalnya dengan 

                                                 
7
 Rita Kurnia, Mengenal Perkembangan Anak, (Surabaya, Cipta Pusaka, 2009), h. 77 

8
 Hasan dan Halim, Perkembangan Bahasa Anak, (Jakarta, Indo Press, 2009), h. 43 

9
 Ibid, h. 56 

10
 Ibid, h. 76 
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orang di sekitarnya lingkungan dan berkembang dengan orang lain yang baru dikenal 

dan bersahabat dengannya. Maka perkembangan tubuh manusia sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan kemampuan berbahasa anak.
11

  

Dalam pengembangan bahasa pada anak usia dini menekankan pada 

―bagaimana agar anak mampu menggunakan dan mengekspresikan bahasa dengan 

kata-kata seperti ucapan yang dapat difahami oleh orang lain. Sehingga fungsi bahasa 

bisa tercapai sebagai alat komunikasi. Berdasarkan dimensi perkembangan bahasa 

anak usia 3-4 tahun memiliki karakteristik perkembangan antara lain 

1. Dapat berbicara dengan menggunakan kalimat sederhana  

2. Mampu melaksanakan tiga perintah lisan secara berurutan dengan benar 

3. Senang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan 

urut dan mudah difahami
12

 

 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pengertian bahasa dan berbicara. 

Bahasa mencakup segala bentuk komunikasi, baik yang‘diutarakan dalam bentuk 

lisan. tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh, ekspresi wajah pantomim atau seni.  

Sedangkan bicara adalah bahasa lisan yang merupakan bentuk yang paling efektif 

untuk berkomunikasi, dan paling penting serta paling banyak dipergunakan.
13

 

Perkembangan bahasa tersebut selalu meningkat sesuai dengan meningkatnya usia 

anak. Maka, seorang guru sebaiknya selalu memperhatikan perkembangan tersebut, 

                                                 
11

 Mulyono Juhri, Perkembangan Anak Didik, (Semarang, Global Karya, 2011), h. 88 
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Bidang Pengembangan Berbahasa Di Taman Kanak-

kanak, (Jakarta, 2007, h. 5 
13

  Suyadi. Psikologi Belajar Pendidikan Anak Usia Dini. (Yogyakarta: PT Pustaka Intan Madani, 

2011), h. 65 
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sebab pada masa ini, sangat menentukan proses belajar. Hal ini dapat. dilakukan 

dengan memberi contoh yang baik, memberikan motivasi pada anak untuk lebih 

mengembangkan kemampuan bahasa mereka
14

. Dan seorang guru dapat 

mengembangkan kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun dengan bermain, bercerita, 

dan bercakap-cakap bersama mereka.  

Mengacu pada persoalan tersebut, berdasarkan hasil prasurvey, permasalahan 

yang terjadi di PAUD Khodijah, tempat peneliti kemampuan bahasa pada anak didik 

usia 3-4 tahun masih kurang berkembang karena peran orang tua dan lingkungan 

keluarga dalam menstimulus kemampuan bahasa anak belum maksimal. Kurang 

berkembangnya kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun di PAUD Khodijah ini 

disebabkan oleh  pengaruh yang bersifat internal dan eksternal.  Perkembangan 

kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun di PAUD ini belum maksimal karena 

beberapa hal dibawah ini  

1. Fungsi instrumental; bahasa di gunakan sebagai alat perpanjangan 

tangan‖tolong ambilkan pensil’’. belum terbiasa dilakukan oleh guru 

2. Fungsi regulative; bahasa di gunakan untuk mengatur orang lain‖ jangan 

ambil buku itu!” tidak sering dilakukan oleh guru 

3. Fungsi interaksional; bahasa di gunakan untuk bersosialisasi “ apa 

kabar?” belum terbiasa dilakukan oleh guru 

4. Fungsi personal; bahasa di gunakan untuk mengungkapkan perasaan, 

pendapat, dan sebagainya. “saya senamg sekali!” jarang dilakukan oleh 

guru 

5. Fungsi heuristic / mencari informasi; bahasa di gunakan untuk bertanya. 

“Apa itu?” Belum terbiasa dilakukan oleh guru 

6. Fungsi imajinatif; bahasa digunakan untuk memperoleh kesenangan, 

misalnya, bermain-main dengan bunyi, irama belum terbiasa dilakukan. 

7. Fungsi representative; bahasa di gunakan untuk memberikan informasi 

atau fakta. “sekarang hujan” Belum terbiasa diaplikasikan oleh guru.
15
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 Mulyono Juhri, Op.cit., h. 93 
15

 Rita Kurnia, Ibid, h. 99 
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Dalam pengembangan bahasa anak usia dini, banyak hal yang perlu difahami 

oleh guru dan orang tua, karena bahasa berperan penting bagi kehidupan. Oleh karena 

itu pentingnya bahasa bagi anak usia dini harus dibina dan distimulus sebaik-baiknya.  

Di sekolah guru hendaknya memahami bahwa perkembangan bahasa tidak 

terpisahkan dengan perkembangan berfikir anak. Dengan menggunakan kemampuan 

berfikirnya mereka mengenal segala aspek kehidupan disekitarnya. Untuk dapat 

membangun pikirannya dengan cara mengungkapkan bahasa. Proses tersebut 

berlangsung secara perlahan dari ucapan yang sederhana sampai ke ucapan yang 

paling kompleks. Dalam pengembangan bahasa, guru harus menstimulus 

pengembangan dengan menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengna 

perkembangan anak usia 3-4 tahun dan karakteristik anak usia dini. 

Maka, program pendidikan harus mampu memberikan bekal kepada anak 

didik khususnya di PAUD  untuk memiliki daya saing yang baik dalam 

mengembangkan kemampuan bahasa pada usia dini, sehingga dapat menyesuaikan 

perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan sekolah, masyarakat, terutama 

kemampuan bahasa anak usia dini dalam kehidupan berkeluarga. Maka peneliti akan 

menggunakan metode bercerita.  

Metode bercerita adalah penyampaian atau penyajian materi pembelajaran 

secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik di PAUD. Oleh karena 

itu materi yang disampaikan berbentuk cerita yang awal dan akhirnya hubungan erat 

dalam kesatuan yang utuh, maka cerita tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu. 

Pada dasarnya, metode bercerita ini padanan dari metode ceramah, dengan kata lain 
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untuk anak usia dini dipergunakan istilah metode cerita sedangkan untuk anak usia 

sekolah dan orang dewasa menggunakan istilah metode ceramah.
16

  

Metode bercerita kepada  anak memainkan permainan penting bukan saja 

dalam menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca, tetapi juga dalam 

mengembangkan bahasa dan fikiran anak‖ Dengan demikian, fungsi kegiatan 

bercerita bagi anak 3-4 tahun adalah membantu perkembangan bahasa anak. Dengan 

bercerita pendengaran anak dapat difungsikan dengan baik untuk membantu 

kemampuan bercerita,dengan menambah pembendaharaan kosakata, kemampuan 

mengucapkan kata-kata, melatih merangkai kalimat sesuai dengan tahap 

perkembanganya. Rangkaian kemampuan mendengar ,berbicara, membaca, menulis, 

dan menyimak adalah sesuai dengan tahap perkembangan anak, karena tiap anak 

berbeda latar belakang dan cara belajarnya
17

 

Dengan tujuan agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa 

yang disampaikan ornag lain,anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya, anak 

dapat menjawab pertanyaan, selanjutnya anak dapat menceritakan dan 

mengekpresikan terhadap apa yang didengar dan diceritakanya, sehingga hikmah dari 

isi cerita dapat dipahami dan lambat laun di dengarkan, diperhatikan, dilaksanakan 

dan di ceritakanya kepada orang lain.  

Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada 

orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam 

bentuk pesan,informasi atau hanya sebuah dongeng yang untuk didengarkan dengan 

                                                 
16

 Jasni Herlani, Pengaruh Metode Bercerita Terhadap, (Skripsi PGTK UPI Bandung, 2011), Bab 2 
17

 Jasni Herlani, Ibid 
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rasa menyenangkan oleh karena orang yang menyajikan cerita tersebut 

menyampaikan dengan menarik .Menikmati sebuah cerita mulai tumbuh pada 

seorang anak ia mengerti akan peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan setelah 

memorinya merekam beberapa kabar berita masa pada.  

Adapun Pengembangan kemampuan bahasa anak yang ingin dicapai melalui 

metode bercerita adalah sebagai berikut: 

1. Agar anak dapat mengolah kata secara komprehensif 

2. Agar anak dapat mengekspresikan kata-kata dalam bahasa tubuh sebagai 

bantuan dari mengungkapkan bahasa lisan anak PAUD agar dapat cepat  

dipahami oleh orang lain. 

3. Agar anak mengerti setiap kata yang didengar dan diucapkan, mengartikan 

dan menyampaikan secara utuh kepada orang lain. 

4. Agar anak dapat berargumentasi, meyakinkan orang melalui kata-kata 

yang diucapkannya
18

. 

 

Kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan bagi anak usia 

dini. Dengan kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar dan melatih 

mendengarkan melalui metode bercerita anak memperoleh bermacam-macam 

informasi tentang pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 

indikator pencapaian perkembangan dibawah  

 

                                                 
18

 Direktorat Pendidikan Nasional, Konsep Pembinaan TK dan SD, (Jakarta, Sumber Agung Karya, 2007), 

h. 76 
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Tabel 1 

Indikator Pencapaian Perkembangan Bahasa AUD 3-4 Tahun 

PAUD Khadijah Sukarame Bandar Lampung 

 

Lingkungan Perkembangan Anak 

 
Tingkat Perkembangan AUD 3-4 Tahun 

1. M

menerima Bahasa 

a. P

pura – pura membaca cerita bergambar 

dalam buku dengan kata kata sendiri 

b. M

mulai memahami dua perintah yang 

diberikan bersamaan 

2. M

mengungkapkan Bahasa 

a. M

mulai mengatakan keinginan dengan 

mengucapkan kalimat sederhana 

b. M

mulai menceritakan pengalaman yang 

dialami dengan erita sederhana 

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, Standar 

Pendidikan Nasional Anak Usia Dini, (Direktorat Pembinaan TK dan SD, 2009) 

 

Akan tetapi, pada kenyataannya, berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan 

oleh peneliti, ternyata guru telah melakukan berbagai usaha untuk mengenmbangkan 

kemampuan bahasa anak dengan menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran 

dengan memberikan stimulus dan bimbingan serta melakukan assesmen terhadap 

pembelajaran anak akan tetapi usaha tersebut belum maksimal. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel prasurvey dibawah ini : 

Tabel 2 

Data Prasurvey Perkembangan Anak Usia Dini 3 – 4 Tahun  

PAUD Khodijah B. Lampung 

 

No Nama 
Perkembangan 

Penilaian 
1 2 3 4 

1 Amanda  MB MB BSH BSH BSH 

2 Aqueta MB BSH BSH MB BSH 

3 Amelia MB MB MB MB MB 
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4 Bintang  BB BSH BSH BSH BSH 

5 Carissa Meyla BB MB MB MB MB 

6 Dzulfa BSH BSH BSH MB BSH 

7 Fatir  MB MB MB MB MB 

8 Gina MB MB MB MB MB 

9 Finalia BB MB MB MB MB 

10 Hailal Rayyan BSH BSH MB BSH BSH 

11 Jihad MB MB MB MB MB 

12 Kalila MB MB MB MB MB 

13 M. Zaki BSH BSH BSH BSH BSH 

14 M. Jaya MB MB MB MB MB 

15 Nadira MB MB MB MB MB 

16 Tegar MB BSH BSH BSH BSH 

17 Rafasyah BSH BSH MB BSH BSH 

18 Zahira MB MB MB MB MB 

    Sumber : Data Dokumentasi Guru PAUD Khodijah B. Lampung 

 Keterangan Huruf : 

 BB : Belum Berkembang 

 MB : Mulai Berkembang 

 BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

Keterangan Angka 

 

1 : Pura-pura membaca cerita bergambar dalam buku dengan kata-kata 

sendiri 

2 : Memahami dua perintah yang diberikan bersamaan 

3 : Menyatakan keinginan dengan mengucapkan kalimat sederhana 

4 : Menceritakan pengalaman yang dialami dengan bahasa yang 

sederhana 

 

Dari data diatas, dengan jumlah peserta didik 18 orang, diketahui bahwa 0 

siswa belum berkembang (BB), 10 Siswa mulai berkembang (MB), dan 8 Siswa 

berkembang sesuai harapan (BSH) 

BB  = 0/18 X 100%  = 0% 

MB = 10/18 X 100% = 55% 

BSH = 8/18 X 100% = 45% 
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Dengan data diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

―Upaya Mengembangkan Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini 3-4 Tahun Dengan 

Melalui Metode Bercerita Di PAUD Khadijah Sukarame Bandar Lampung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang tersebut, dalam makalah ini penulis dapat merumuskannya 

menjadi beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1. Terkait dengan kemampuan perkembangan bahasa melalui metode 

bercerita pada anak didik usia 3-4 tahun. 

2. Proses perkembangan kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan indetifikasi masalah tersebut diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah ―Bagaimanakah upaya guru mengembangkan kemampuan bahasa pada anak 

usia dini melalui metode bercerita di PAUD Khodijah Sukarame Bandar Lampung?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan kemampuan bahasa anak 

melalui metode bercerita  di PAUD Khodijah Sukarame Bandar Lampung. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1.       Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat 

dijadikan bahan kajian bagi pembaca khususnya dengan cara 
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mengembangkan kemampuan bahasa anak usia didik 3-4 tahun melalui 

metode bercerita  di PAUD Khodijah Sukarame Bandar Lampung 

2.      Manfaat Praktis 

a. Bagi guru agar guru dapat melaksanakan proses pengembangan 

kemampuan bahasa anak melalui metode bercerita di PAUD 

Khodijah Sukarame Bandar Lampung. 

b. Bagi Institusi dapat lebih meningkatkan kreatifitas dalam 

mengembangkan kemampuan bahasa anak melalui metode 

bercerita  di PAUD Khodijah Sukarame Bandar Lampung sebagai 

pendukung dalam kegiatan pembelajaran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengembangan  Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta yang 

diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kemampuan 

diartikan kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan. Menurut Chaplin ability 

(kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya 

kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan.
19

  

Sedangkan menurut Robbins kemampuan bisa merupakan kesanggupan bawaan 

sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau praktek.
20

 Ada pula pendapat lain 

menurut Akhmat Sudrajat menghubungkan kemampuan dengan kata kecakapan. 

Setiap individu memiliki kecakapan yang berbeda-beda dalam melakukan suatu 

tindakan. Kecakapan ini mempengaruhi potensi yang ada dalam diri individu 

tersebut. 

Aspek Perkembangan Bahasa Hart & Risley  mengatakan umur 3-4  tahun, anak-

anak memproduksi rata-rata dari 338 ucapan yang dapat dimengerti dalam setiap jam, 

cakupan lebih luas adalah antara rentangan 42 sampai 672. 3 tahun lebih tua anak-

anak dapat mengunakan kira-kira 134 kata-kata pada jam yang berbeda, dengan 

rentangan 18 untuk 286. Membaca dan menulis merupakan bagian dari belajar 

                                                 
19

 . Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Jakarta: Depdiknas. 
20

 Robbbins  dan Judge. 2007. Perilaku Organisasi, Buku 1 dan 2. Jakarta : Salemba Empat. 

Jakarta : Indeks 
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bahasa. Untuk bisa membaca dan menulis, anak perlu mengenal beberapa kata dan 

beranjak memahami kalimat. Dengan membaca anak juga semakin banyak 

menambah kosak ata. Anak dapat belajar bahasa melalaui membaca buku cerita 

dengan nyaring. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan anak tentang bunyi bahasa.  

Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang harus 

dimiliki anak, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. 

Bahasa adalah suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi (unit 

suara), morfologi (unit arti), sintaksis (tata bahasa), semantik (variasi arti), dan 

pragmatik (penggunaan) bahasa. Dengan bahasa, anak dapat mengkomunikasikan 

maksud, tujuan, pemikiran, maupun perasaannya pada orang lain.  

Menurut pandangan Piaget dan Vygotsky seperti dikutip Martini Jamaris, 

menyatakan bahwa ―perkembangan bahasa berhubungan dengan perkembangan 

kognitif‖. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan bahasa anak usia dini. Berdasarkan 

fase perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, anak tersebut berada 

dalam fase praoperasional. Fungsi simbolis anak berkembang pesat. Fungsi simbolis 

berkaitan dengan kemampuan anak untuk membayangkan tantang sesuatu benda atau 

objek lainnya secara mental, tanpa kehadiran benda atau objek secara konkret. Oleh 

sebab itu, perkembangan bahasa anak usia dini pada fase ini juga diwarnai oleh 

fungsi simbolis
21

 

Bahasa sebagai salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan 

pada usia dini 3 sampai 4 tahun karena bahasa merupakan media komunikasi agar 

                                                 
21

 Martini Jamaris, Perkembangan Anak Usia Dini, (Surabaya, Cipta karya Utama, 2011), h. 43 
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anak dapat menjadi bagian dari kelompok sosialnya. Bahasa dapat berbentuk lisan, 

gambar, tulisan, isyarat. Kemampuan berbahasa meliputi kemampuan menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

edisi ke-3 adalah ―sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota 

suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri‖. 

Perkembangan kemampuan berbahasa anak nantinya juga akan mempermudah kita 

dalam mengenali emosi si anak itu sendiri. Jika kita sudah dapat mengenali emosi si 

anak maka kita dapat dengan mudah menanggapi emosi tersebut.  Badudu 

menyatakan bahwa bahasa adalah ‗alat penghubung atau komunikasi antara anggota 

masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, 

dan keinginannya‘
22

. Sedangkan Bromley mendefinisikan bahasa sebagai ‗sistem 

simbol yang teratur untuk mentransfer sebagai ide maupun informasi yang terdiri dari 

simbol-simbol visual maupun verbal
23

‘. 

Bahasa merupakan sesuatu yang menakjubkan. Bahasa adalah salah satu 

prestasi tertinggi yang dicapai manusia. Meskipun beberapa hewan memiliki 

semacam sistem komunikasi, namun hanya manusia yang mengembangkannya dalam 

bentuk verbal/lisan, atau ucapan lisan. Ada beragam pendapat para ahli mengenai 

pengertian bahasa. Perbedaan pandangan dan pendapat ini tergantung pada latar 

belakang keilmuan para ahli tersebut. Berikut dikemukakan beberapa definisi bahasa: 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3 (Jakarta, 2005), h. 88 
23

 Dhieni, Nurbiana dkk, Metode Pengembanga Bahasa, (Jakarta, Universitas Terbuka, 

2009), h. 18 
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1. John W. Santrock Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, baik berupa 

ujaran, tulisan atau tanda-tanda yang didasarkan pa asuatu sistem simbol. 

2. Robert Lado Bahasa adalah sistem komunikasi yang terikat dengan 

perasaan dan aktivitas manusia —sesuai lingkup lingkungannya. 

3. Chaedar Al-Wasilah Bahasa adalah suatu sistem komunikasi ―manasuka‖ 

yang menggunakan simbol vokal yang memungkinkan semua orang dalam 

lingkup budaya tertentu dapat berinteraksi. 

Dari ketiga pengertian bahasa tersebut tampak 5 ciri-ciri bahasa, yaitu: 

a. Awalnya berupa simbol verbal 

b. Berupa sistem [sistem bunyi/fonologi; sistem makna/semantik; sistem 

tatabahasa /morfologi-sintaksis] 

c. Sebagai alat komunikasi [untuk menyampaikan pesan] 

d. Ada kesepakatan diam [silent agreement] 

e. Manusiawi [digunakan manusia]
24

 

 

Para pendidik sangatlah penting mengetahui bagaimana cara belajar berbahasa 

anak, hal ini berkaitan dengan pembelajaran bahasa pada anak. Banyak para ahli 

berpendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berbahasa individu. Para ahli 

teori nativis menyatakan bahwa manusia secara natural memiliki kemampuan untuk 

memahami bahasa dan komunikasi. Chomsky ia berpendapat bahwa ―… that regards 

language as a uniquely human accomplishment, etched into the structure of the 

brain…all children have a language acquisition device‘.
25

 Belajar bahasa tidak 

dipengaruhi oleh intelegensi ataupun pengalaman individu, individu mempunyai alat 

penguasaan bahasa. Pada teori kognitif, kajiannya bertolak pada pendapat bahwa 

                                                 
24

 Ibid, h. 104 
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anak dilahirkan dengan kemampuan berperan aktif terhadap lingkungannya. Piaget  

menyatakan, ‗…that language is our most flexible means of mental representation. 

By detechting thought from action, it permits far more adept thinking than was 

possible earlier’.
26

  

Perkembangan bahasa terjadi pada setiap tahap perkembangan, perkembangan 

anak secara umum dan perkembangan bahasa awal anak berkaitan erat dengan 

berbagai kegiatan anak, objek dan kejadian yang dialami secara langsung
27

. Clara dan 

Stern membagi-bagikan perkembangan bahasa menjadi empat masa, di mana setiap 

masa setengah tahun lamanya: 

a. Kalimat satu kata: satu tahun sampai satu tahun enam bulan. 

Kata pertama yang diucapkan anak dimulai dari suara-suara raban, seperti 

yang kita dengar keluar dari mulut bayi. Meraban merupakan permainan 

dengan tenggorokan, mulut, dan bibir, supaya selaput suara menjadi lebih 

lembut. Pada masa ini anak cenderung mengucapkan pengulangan suara 

(ta-ta, mi-mi, da-da). Kemudian anak terus belajar berbicara karena 

dirangsang oleh ―dorongan sewajarnya‖, yaitu dorongan meniru suara-

suara yang didengarnya (suara kucing ―meong-meong, maka bila anak 

melihat kucing, anak akan bersuara meong-meong). Anak menghubung-

hubungkan kata-kata raban dan tiruan itu dengan benda-benda lainnya 

sehingga diperoleh nama-nama. 
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 Mustakim Nur dkk, Metode Pengembangan Bahasa, (Jakarta : Mulia Press, 20013), h. 110 
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Sebagian besar dari kata-kata yang diucapkan anak itu belum dapat 

diartikan dalam arti sebenarnya. Anak menggunakan kata-kata itu untuk 

menyatakan keinginan dan perasaannya dengan satu-kata yang telah 

mempunyai arti sebagai satu kalimat (anak berkata ―mama‖ sambil 

menunjuk bola, maksudnya ―mama ayo kita bermain bola‖). 

b. Masa memberi nama: satu setengah tahun s.d dua tahun. 

Selama beberapa bulan, perkembangan bahasa ini seakan-akan terhenti 

karena anak memusatkan perhatiannya untuk berjalan. Sesudah 

pertengahan tahun kedua, timbullah dorongan untuk mengetahui nama-

nama benda. Dalam masa ini anak menyadari bahwa setiap benda 

mempunyai nama, sehingga anak mempunyai pertanyaan banyak sekali 

(apa ini? apa itu? siapa itu? kenapa?).  

Kalimat yang semula terdiri dari sepatah kata itu semakin lama semakin 

bertambah sempurna. Selanjutnya kalimat dua-kata, kalimat tiga-kata, 

sampai akhirnya anak dapat mengucapkan kalimat sempurna. 

Kadang-kadang ada gejala kesukaran berbicara, hal itu disebabkan 

kemajuan pikiran dan perasaannya lebih cepat berkembang dari 

perkembangan bahasanya, ketika jumlah perbendaharaan kata belum 

cukup untuk menyatakan kekayaan pikiran dan perasaannya. Untuk 

mengatasi hal itu, anak melengkapi bahasanya dengan gerak tangan, 

muka dan sebagainya. Setelah perkembangan bahasa mengalami 

kemajuan, pemakaian tanda-tanda itu menjadi berkurang. Bagi anak, 
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perkataan yang termudah adalah kata benda, disusul dengan kata kerja, 

kemudian kata sifat. Kata sambung baru dikenal anak sesudah ia 

mencapai usai tiga tahun. 

c. Masa kalimat tunggal: 3 sampai 4 tahun. 

Bahasa dan bentuk kalimat semakin baik dan sempurna. Anak telah 

menggunakan kalimat tunggal. Dalam masa ini anak menggunakan 

awalan dan akhiran yang membedakan bentuk dan warna bahasanya, 

sehubungan dengan bentuk dan warna itu, anak memerlukan waktu untuk 

mempelajarinya. Selanjutnya anak mulai mampu menyatakan 

pendapatnya tentang perbandingan (lebih besar, lebih enak). 

d. Masa kalimat majemuk: dua tahun enam tahun  dan seterusnya. 

Anak mengucapkan kalimat yang makin panjang dan makin bagus. Anak 

telah mulai menyatakan pendapatnya dengan kalimat majemuk. Dalam 

hal ini, anak sering berbuat kesalahan namun tidak berputus asa, semakin 

banyak pertanyaannya (menanyakan siapa, di mana, dari mana, 

bagaimana, apa sebabnya). Lingkungan hidup turut mempengaruhi 

perkembangan bahasa, sehubungan dengan hal itu, jangan menirukan 

bahasa anak usia dini yang salah diucapkan
28

. 
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Bahasa sebagai sarana kegiatan berkomunikasi memegang peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai ungkapan hasil pemikiran 

seseorang kepada orang lain agar dapat dipahami. Depdiknas,  pungsi pengembangan 

kemampuan berbahasa pada anak usia 3 sampai 4 tahun antara lain sebagai berikut :  

a. Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan. 

b. Sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak 

c. Sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak 

d. Sebagai alat untuk mengembangkan perasaan dan buah pikiran kepada 

orang lain. 

e. Bahasa dapat berupa bahasa lisan, yaitu bahasa yang dihasilkan dengan 

menggunakan alat ucap (organ of speech) dengan fonem sebagai unsur 

dasarnya
29

. Sugono dan bahasa tulisan, yaitu bahasa yang dihasilkan 

dengan menggunakan alat tulis.
30

 

 

B. Aspek-Aspek Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang harus 

dimiliki anak, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. 

Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan 

dipengaruhi oleh berbagai factor yang saling berinteraksi seperti biologis, kognitif, 

dan sosio-emosional. Bahasa adalah suatu system symbol untuk berkomunikasi yang 

meliputi fonologi (unit suara), morfologi (unit arti), sintaksis (tata bahasa), semantic 

(variasi arti), dan pragmatic (penggunaan) bahasa. Dengan bahasa, anak dapat 

mengkomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran, maupun perasaannya pada orang 

lain 
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Anak usia taman kanak-kanak berada dalam fase perkembangan bahasa secara 

ekspresif. Hal ini berarti bahwa anak telah dapat mengungkapkan keinginananya, 

penolakannya, maupun pendapatnya dengan menggunakan bahasa lisan. Bahasa lisan 

sudah dapat di gunakan anak sebagai alat berkomunikasi. Aspek-aspek yang 

berkaitan dengan perkembangan bahasa anak usia dini tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Kosa kata 

Seiring dengan perkembangan anak dan pengalamannya berinteraksi 

dengan lingkungannya, kosa kata anak berkembang dengan pesat. 

2. Sintaksis (tata bahasa) 

Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi melalui 

contoh-contoh berbahasa yang di dengar dan di lihat anak di 

lingkungannya, anak telah dapat menggunakan bahasa lisan dengan 

susunana kalimat yang baik. Misalnya: ―Rita memberi makan kucing‖ 

bukan  ―kucing Rita makan memberi‖. 

3. Semantik 

Semantik maksudnya penggunaan kata sesuai dengan tujuannya. Anak di 

taman kanak-kanak sudah dapat mengekspresikan keinginan, penolakan 

dan pendapatnya dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang tepat. 

Misalnya: ―tidak mau‖ untuk menyatakan penolakan. 
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4. Fonem (satuan bunyi terkecil yang membedakan kata) 

Anak di taman kanak-kanak sudah memilki kemampuan untuk 

merangkaikan bunyi yang di dengarnya menjadi satu kata yang 

mengabdung arti. Misalnya: i.b.u menjadi ibu.
31

 

 

Berdasarkan permendiknas no. 58 tahun 2009 tentang standar tingkat 

pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia. Tingkat pencapaian 

menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diharapkan dicapai pada 

rentang tertentu.Dibawah ini adalah tabel perkembangan bahasa anak secara umum 

menurut Child Development Institute (2006), dan tingkat pencapaian perkembangan 

bahasa anak berdasarkan pengelompokan usia pada lingkup perkembangan bahasa 

yang termuat dalam PERMENDIKNAS no. 58 tahun 2009 pengelompokan usia pada 

lingkup perkembangan bahasa yang termuat dalam PERMENDIKNAS no. 58 tahun 

2009 : Lingkup Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan : 

a. Menerima bahasa Menyimak perkataan orang lain (bahasa ibu atau bahasa 

lainnya)mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan memahami cerita 

yang dibacakan mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat (nakal, 

pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb) Mengerti beberapa perintah secara 

bersamaan mengulang kalimat yang lebih kompleks memahami aturan dalam 

suatu permainan. 
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b. Mengungkapkan bahasa . Mengulang kalimat sederhana menjawab 

pertanyaan sederhanamengungkapkan perasaan dengan kata sifat (baik, 

senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb)menyebutkan kata-kata 

yang dikenal mengutarakan pendapat pada orang lain menyatakan alasan 

terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuanmenceritakan kembali 

cerita/dongeng yang pernah didengar Menjawab pertanyaan yang lebih 

kompleks menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama 

berkomunikasi secara lisan memiliki perbendaharaan kata serta mengenal 

simbol -simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung menyusun 

kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimat-predikat-

keterangan)memiliki lebih banyak kata untuk mengekspresikan ide pada 

orang lain melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan. 

 Dari uaraian  di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa anak 

khususnya usia 3-4 tahun dilihat dari aspek perkembangannya adalah sebagai berikut: 

1. Aspek perkembangan menerima bahasa: mengerti beberapa perintah secara 

bersamaan, mengulang kalimat yang lebih kompleks dalam judul cerita, 

memahami atur an yang berlaku di rumah maupun di sekolah. 

2. Aspek mengungkap bahasa : menjawab pertanyaan yang lebih kompleks 

dalam judul cerita,menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang 

sama, berkomunikasi secara lisan; mampu menjawab pertanyaan yang 

diajukan, memiliki perbendaharaan kata serta mengenal simbol-simbol untuk 

persiapan membaca, menulis, dan berhitung; mampu menyebutkan nama dan 
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jumlah tokoh dalam cerita menyusun kalimat sederhana dalam struktur 

lengkap (pokok kalimat-predikat-keterangan); memiliki lebih banyak kata 

untuk mengekspresikan ide pada orang lain; melanjutkan sebagian 

cerita/dongeng yang telah diperdengarkan. 

Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini Perkembangan bahasa anak usia dini, 

khususnya anak TK memiliki karakteristik tersendiri. Jamaris membagi 

perkembangan bahasa anak usia dini  

menjadi 2, yaitu :  

1.Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 4 tahun  

a. Terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. 

Anak sudah dapat menggunakan kalimat dengan baik dan benar.  

b. Telah menguasai 90% dari fonem dan sintaksis bahasa yang 

digunakan.  

c. Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut.  

2.Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun  

a. Sudah dapat mengungkapkan lebih dari 2500 kosakata.  

b. Lingkup kosakata yang dapat diungkapkan anak menyangkut: warana, 

ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, 

perbandingan jarak dan permukaan (kasar-h.us).  

c. Anak usia 5-6 tahun dapat melakukan peran pendengar yang baik. 
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d. Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-kanak., 

Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan, anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut.  

e. Percakapan yang dilaku kan oleh anak usia 5-6 tahun telah 

menyangkut berbagai komentaranya terhadap apa yang dilakukan oleh 

dirinya sendiri dan orang lain, serta apa yang dilihatnya. Anak pada 

usia 5-6 tahun sudah dapat melakukan ekspresi diri, menulis, 

membaca bahkan berpuisi.  

Setelah mengetahui tentang perkembangan bahasa anak usia dini, ada 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan guru dan orang tua untuk mengetahui 

pengembangan dan kemampuan berbahasa anak. Prinsip-prinsip pengembangan 

kemampuan bahasa anak usia dini sebagaimana tertera dalam Depdiknas: 

a. Pendidik lebih mengutamakan pengembangan penguasaan kosakata, 

kemampuan menyimak dan berkomunikasi sebelum permainan membaca 

diberikan. 

b. Mendeteksi atau melacak kemampuan awal anak dalam berbahasa. Prinsip 

ini dilakukan agar pendidik dapat memperhatikan perkembangan bahasa 

anak usia dini secara individual. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat 

diperoleh kemampuan berbahasa anak serta mengelompokkan berdasarkan 

kemampuan yang relatif sama 

c. Merencanakan kegiatan bermain dan alat permainan sederhana melalui 

kegiatan bercakap-cakap, bercerita atau menyampaikan cerita (story 

telling), membacakan cerita (story reading) dan bermain peran (role play). 

d. Mengkomunikasikan kegiatan keberbahasaan anak pada orang tua 

termasuk kegiatan permainan membaca permulaan 

e. Menentukan sarana permainan yang diambil dari lingkungan sekitar dan 

dikenal anak. 

f. Menggunakan perpustakaan anak sebagai sarana yang dapat merangsang 

dan menumbuhkan minat baca anak. 
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g. Menata lingkungan kelas dengan berbagai kosakata dan nama benda yang 

memungkinkan anak melihat dan berkomunikasi tentang benda-benda itu. 

h. Menggunakan gambar-gambar sederhana yang dikenal anak untuk 

mengenalkan berbagai bentuk kata atau kalimat sederhana
32

. 

 

 

D. Pengembangan bahasa melalui metode bercerita  

Dunia kehidupan anak-anak itu dapat berkaitan dengan lingkungan keluarga, 

sekolah, dan luar sekolah. Kegiatan bercerita harus diusahakan menjadi pengalaman 

bagi anak usia dini yang bersifat unik dan menarik yang menggetarkan perasaan anak 

dan memotivasi anak untuk mengikuti cerita sampai tuntas. Cerita adalah salah satu 

cara untuk menarik perhatian anak. Biasanya cerita disukai anak, yaitu cerita yang 

berkaitan dengan dunia binatang
33

. 

Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada 

orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam 

bentuk pesan,informasi atau hanya sebuah dongeng yang untuk didengarkan dengan 

rasa menyenangkan oleh karena orang yang menyajikan cerita tersebut 

menyampaikan dengan menarik .Menikmati sebuah cerita mulai tumbuh pada 

seorang anak ia mengerti akan peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan setelah 

memorinya merekam beberapa kabar berita masa pada usia 3-4 tahun
34

 

Bercerita adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan 

atau suatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan 
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pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain .
35

 Bercerita adalah menuturkan 

sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman atau sesuatu kejadian yang 

sungguh-sungguh terjadi maupun yang rekaan belaka. Metode bercerita merupakan 

salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak usia dini dengan membawakan 

cerita kepada anak secara lisan.  

Menurut Moeslichatoen ―Metode bercerita Metode bercerita merupakan salah 

satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK/RA dengan membawakan cerita 

kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik dan tidak lepas 

dari tujuan pendidikan anak TK
36

. Metode bercerita adalah penyampaian atau 

penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak 

didik usia dini. Oleh karena itu materi yang disampaikan berbentuk cerita yang awal 

dan akhirnya hubungan erat dalam kesatuan yang utuh, maka cerita tersebut harus 

dipersiapkan terlebih dahulu.  

Pada dasarnya metode bercerita sangat efektif ini padanan dari metode ceramah, 

dengan kata lain untuk anak usia dini Taman Kanak-kanak dipergunakan istilah 

metode cerita sedangkan untuk anak usia sekolah dan orang dewasa menggunakan 

istilah metode ceramah.
37
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Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

metode bercerita adalah menuturkan atau menyampaikan cerita secara lisan kepada 

anak didik sehingga dengan cerita tersebut dapat disampaikan pesan-pesan yang baik. 

Dengan adanya proses belajar mengajar, maka metode bercerita merupakan suatu 

cara yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pesan atau materi pelajaran yang 

disesuaikan dengan kondisi anak didik.  

Metode bercerita merupakan salah satu metode yang banyak dipergunakan di 

Taman Kanak-kanak. Metode bercerita merupakan salah satu strategi pembelajaran 

yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak usia dini dengan membawakan 

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

mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak usia 

dini 

a.Tujuan bercerita untuk anak usia dini 

Tujuan bercerita bagi anak usia 3 sampai 4 tahun adalah agar anak mampu 

mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan ornag lain,anak dapat 

bertanya apabila tidak memahaminya,anak dapat menjawab pertanyaan, selanjutnya 

anak dapat menceritakan dan mengekpresikan terhadap apa yang didengar dan 

diceritakanya, sehingga hikmah dari isi cerita dapat dipahami dan lambat laun di 

dengarkan, diperhatikan, dilaksanakan dan di ceritakanya kepada orang lain.   
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Tujuan bagi anak usia 3-4 tahun antara lain sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi atau menanamkan nilai-nilai sosial, moral dan 

keagamaan, pemberian informasi tentang lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial. 

b. Anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang 

disampaikan oleh orang lain. 

c. Anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya. 

d. Anak dapat menjawab pertanyaan. 

e. Anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang 

didengarkan dan diceritakannya,sehingga hikmah dari isi cerita dapat 

dipahami dan lambat laun didengarkan, diperhatikan, dilaksanakan dan 

diceritakannya pada orang lain
38

 

 

Adapun tujuan bercerita sebagai program belajar anak usia dini dari umur 3 

sampai 4 tahun adalah sebagai berikut. 

a. Mengembangkan kemampuan dasar untuk pengembangan bahasa anak 

usia dini melalui daya cipta, dalam pengertian membuat anak kreatif, yaitu 

lancar, fleksibel, dan orisinal dalam bertutur kata, berpikir, serta berolah 

tangan dan berolah tubuh sebagai latihan motorik halus maupun motorik 

kasar. 
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b. Pengembangan kemampuan dasar dalam pengembangan bahasa agar anak 

didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan 

b. Manfaat Metode Bercerita 

Metode bercerita dalam kegiatan pengajaran anak usia 3 sampai 4 tahun 

mempunyai beberapa manfaat penting bagi pencapaian tujuan pendidikan anak usia 

dini antara lain: 

a. Untuk menanamkan kejujuran, keberanian, kesetiaan, keramahan, 

ketulusan dan dan sikap-sikap positif yang lain dalam kehidupan 

lingkungan keluarga, sekolah dan luar sekolah. 

b. Dapat memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan 

keagamaan. 

c. Kegiatan bercerita dapat memberikan pengalaman belajar untuk berlatih 

mendengarkan.  

d. Kegiatan bercerita dapat memberikan pengalaman belajar yang unik dan 

menarik, serta dapat menggetarkan  perasaan, membangkitkan semangat 

dan dan menimbulkan keasyikan tersendiri maka kegiatan bercerita 

memungkinkan mengembangkan dimensi perasaan anak. 

e. Untuk memberikan informasi tentang kehidupan sosial anak dengan 

orang yang ada disekitarnya dengan bermacam pekerjaan. 

f. Dapat membantu anak membangun bermacam yang mungkin dipilih anak 

dan bermacam layanan jasa yang ingin disumbangkan anak kepada 

masyarakat. 

g. Kegiatan bercerita dalam kaitan kehidupan sosial anak dapat 

dipergunakan guru untuk menuturkan bermacam pekerjaan yang ada 

dalam masyarakat yang beraneka ragam yang dapat menimbulkan sikap 

pada diri anak menghargai bermacam-macam pekerjaan. 

h. Melatih daya serap anak, artinya anak usia dini dapat dirangsang, untuk 

mampu memahami isi atau ide-ide pokok dalam cerita secara keseluruhan 

i. Melatih daya pikir anak, artinya anak dapat terlatih untuk memahami 

proses cerita, mempelajari hubungan sebab akibatnya termasuk 

hubungan-hubungan dalam cerita 

j. Melatih daya konsentrasi anak, untuk memusatkan perhatiannya kepada 

keseluruhan cerita
39
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Selain itu ada beberapa manfaat lainya yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Melatih daya serap atau daya tangkap bahasa anak usia 3 sampai 4 tahun 

b. Melatih daya fikir anak 

c. Melatih daya konsentrasi anak usia dini 

d. Mengembangkan daya imajenasi anak  

e. Menciptakan situasi yang menggembirakan serta mengembangkan suasan 

hubungan yang  akrab sesuai dengan tahap perkembanganya 

f. Membantu perkembangan bahasa anak usia dini dalam berkomunikasi 

secara efektif dan efisien sehingga proses percakapan menjadi 

komunikatif.
40

 

 

c. Macam-macam Metode Bercerita 

Ada beberapa macam penggunaan dalam metode bercerita ini antara lain 

sebagai berikut :  

a. Membaca langsung dari buku cerita 

b. Bercerita degan menggunakan ilustrasi gambar dari buku 

c. Menceritakan dongeng 

d. Bercerita dengan menggunakan papan flannel 

e. Bercerita dengan menggunakan media boneka 

f. Dramatisasi suatu cerita 

g. Bercerita sambil memainkan jari-jari tangan
41

 

 

 

d. Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Bercerita 

Kegiatan bercerita merupakan kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi 

perkembangan anak serta pencapaian tujuan pendidikan. Sebelum melaksanakan 

kegiatan bercerita guru terlebih dahulu harus merancang kegiatan bercerita berupa 

langkah-langkah yang harus ditempuh secara sistematis. 

Strategi pembelajaran melalui bercerita terdiri dari 5 langkah. Langkah-

langkah dimaksud adalah sebagai berikut: 
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a. Menetapkan tujuan dan tema cerita. 

b. Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih, misalnya bercerita dengan 

membaca langsung dari buku cerita, menggunakan gambar-gambar, 

menggunakan papan flannel, dst. 

c. Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita 

sesuai dengan bentuk bercerita yang dipilih.  

d. Menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita, yang terdiri 

dari: 

1. Menyampaikan tujuan dan tema cerita, 

2. Mengatur tempat duduk, 

3. Melaksanaan kegiatan pembukaan, 

4. Mengembangkan cerita, 

5. Menetapkan teknik bertutur,  

6. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. 

e. Menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita.
 42

 

 

 

Menurut Moeslichatoen, langkah -langkah dalam pelaksanaan metode 

bercerita bagi anak TK di bagi dalam tiga tahap: 

a. Kegiatan pra pengembangan 

Dalam kegiatan pra pengembangan ini terbagi dalam dua persiapan: 

1. Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang akan digunakan, untuk 

membantu anak meningkatkan keberanian mengungkapkan ide, gagasan, 

pikiran,perasaan, keinginan, dan sikap dalam kaitan tema yang 

diperbincangkan dan mendekatkan hubungan antar pribadi kelompok anak 

dalam kegiatan cerita. 

2. Kegiatan penyiapan siswa dalam pelaksanaan kegiatan bercerita antara 

lain sebagai berikut: 

a. Guru mengkomunikasikan kepada siswa tujuan kegiatan bercerita 

b. Untuk pemanasan guru mengajak siswa untuk menyanyi lagu sesuai 

dengan tema yang akan dibicarakan atau macam-macam tepuk. 

c. Guru memperjelaskan apa yang harus dilakukan anak-anak dalam 

kegiatan bercerita yakni keberanian berbicara dan kesungguhan 

mendengar cerita. 

b. Kegiatan pengembangan 

c. Kegiatan penutup 

Setelah bercerita berlangsung misalnya 20 menit, maka tiba saatnya guru 

membimbing anak-anak untuk merangkum hasil cerita yang dilaksanakan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam 

suatu penulisan, dengan kata lain dapat dikatakan suatu cara yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan skripsi ini guna memperoleh data dan 

informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang aktual dan relevan. 

Seperti pada penjelasan dibawah ini : 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini hanya 

menggambarkan dan melukiskan suatu peristiwa tertentu yang dalam hal ini adalah 

potret atau gambaran mengenai pengembangan kemampuan bahasa bagi anak 

melalui metode bercerita di PAUD Khodijah Sukarame Bandar Lampung.  Penelitian 

deskriptif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya
43

.   

Menurut Mukhlasin Sutoyo dalam bukunya, ia berpendapat bahwa Penelitian 

deskriptif kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang orang yang diamati
44

. Selain 

itu, ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa Penelitian deskriptif  bermaksud 

memberikan gambaran suatu gejala penelitian tertentu, sudah ada informasi 

mengenai gejala seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian 
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namun belum memadai.
45

  

Penelitian deskriptif menjawab pertanyaan apa dengan penjelasan yang lebih 

terperinci mengenai gejala seperti yang dimaksudkan  dalam suatu permasalahan 

penelitian yang bersangkutan. Dalam hal ini, berkaitan dengan kemampuan bahasa 

anak usia dini (3-4 tahun) di PAUD Khadijah Sukarame Bandar Lampung. 

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena penelitian ini mengungkap dan 

memahami proses pembelajaran dan mengembangkan kemampuan bahasa anak 

melalui metode bercerita di PAUD Khodijah Sukarame Bandar Lampung. 

Selanjutnya Mukhlasin Sutoyo kembali menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif ini 

adalah penelitian yang berlandaskan pada pada kondisi objek yang alamiah (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci
46

. 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J Moleong mengidentifikasikan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
47

 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berasumsi bahwa kenyataan itu 

berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang 

diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian jenis ini dipercayai bahwa 

kebenaran penelitian adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan 

terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.
48

 

Jenis penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang 
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berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti 

tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Sebagaimana 

dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu 

sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan 

wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi 

situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian kualitatif itu 

berakar pada latar ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat 

penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara 

induktif, mengarah sasaran penelitiannya. 

2. Subjek dan Obyek Penelitian 

 Subyek penelitian  adalah orang yang berhubungan langsung dalam memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian kualitatif. Subyek peneletian 

menurut Robert K Yin adalah ― manusia/ resfonden yang diminta untuk masuk 

kedalam labotarium ( pengamatan), yaitu suatu lingkungan yang hampir secara 

keseluruhan terkontrol olah peneliti.
49

  

Subyek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru. Guru 

dipilih sebagai subyek  karena merupakan responden yang diminta sebanyak mungkin 

informasi dan berbagai sumber sebagai bahan penelitian, karena guru yang dapat 

memberikan sumber informasi tentang sesuatu lingkungan yang diteliti. Sedangkan 

objek penelitian ini adalah,  masalah yang diteliti yaitu: "  Bangaimana Upaya Guru 

Mengembangkan kemamapuan bahasa Anak Melalui metode bercerita‖ 
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3. Cara Pengumpulan Data 

Adapun cara pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah sebagai 

berikut: 

1) Observasi (Pengamatan Langsung) 

Metode observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena yang diselidiki. Secara metodologis, pengamatan memugkinkan 

peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga 

memungkinkan pula sebagai peneliti menjadi sumber data, juga memungkinkan 

pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun 

pihak subyek.
50

  

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke 

lapangan menjadi partisipan (observer partisipatif) untuk menemukan dan 

mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu, mengamati dan 

mengetahui proses kegiatan pendidikan guru dalam mengembangkan 

kemampuan bahasa anak usia dini 3-4 tahun melalui metode bercerita di PAUD 

Khodijah Sukarame Bandar Lampung.  
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Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah : 

1. Menghimpun data penelitian melalui pegamatan bagaimana langkah-langkah 

yang dilakukan guru dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak 

melalui metode bercerita 

2. Menghimpun data penelitian melalui pengamatan kegiatan pengembangan 

dengan peserta didik dalam memahami isi cerita dan menceritakan kembali isi 

cerita. 

Disamping penghimpunan data diatas, observasi juga melakukan  pengamatan 

langsung terhadap fenomena-fenomena obyek yang diteliti secara obyektif dari 

hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih 

konkrit dan kondisi   di lapangan. Sebagaimana pendapat yang menyatakan 

bahwa "observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik terhadap berbagai macam fenomena-fenomena yang akan diselidiki 

dalam suatu penelitian".
51

 Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan 

yang dimainkan yaitu dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut: 

a. Observasi  partisipan  yaitu  peneliti  adalah  bagian  dari  keadaan alamiah, 

tempat dilakukannya observasi. 

b. Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah laku 

peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang di 

amati kurang dituntut.
52

 

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan. Adapun cara melaksanakan 

observasi non partisipan ini adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti belum menemukan masalah yang diteliti secara jelas 

                                                 
51

Sutrisno Hadi, Metode Research, (Jakarta, Gema Press, 2006) , h. 136.  
52

 Sutrisno Hadi, Ibid,  h. 189. 



 

39 

 

b. Peneliti melakukan penjelajahan umum dengan melakukan deskripsi semua 

yang dilihat, semua yang didengar, yang terkait dengan pengembangan 

kemampuan bahasa anak.  

c. Observasi Terfokus : Observasi dipersempit pada aspek tertentu. Dalam hal 

ini fokus penelitian di pengembangan kemampuan bahasa. 

d. Observasi Terseleksi : Peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan, 

sehingga diperoleh data yang lebih rinci, peneliti telah menemukan 

karakteristik, perbedaan dan persamaan antar tehnik-tehnik pengembangan 

bahasa anak melalui metode bercerita  di PAUD Khadijah Sukarame Bandar 

Lampung.
53

 

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati langsung 

bagaimana cara guru mengembangkan kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun 

melalui metode bercerita  di PAUD Khodijah Sukarame Bandar Lampung. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah "suatu tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan dengan telinganya sendir'i".
54

  Berdasarkan pengertian diatas, jelas 

bahwa metode wawancara merupakan salah satu alat   untuk memperoleh informasi 

dengan jalan mengadakan komunikasi langsung antar dua orang atau lebih serta 

dilakukan secara lisan. Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka 

interview dapat dibagi atas tiga: 
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a. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok 

masalah yang diteliti.  

b. Wawancara tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana interviewer 

tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian 

dan interviewer.
55

 

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
56

 Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang menunjukkan pertanyaan itu dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ada 7 

langkah dalam melaksanakan metode wawancara ini, yaitu  

a. Menetapkan siapa yang akan diwawancarai 

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan dijadikan objek pembicaraan 

c. Melakukan prolog atau awal wawancara 

d. Menginformasikan hasil wawancara 

e. Menulis hasil wawancara  

f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara
57

 

Metode ini digunakan untuk mewawancarai guru-guru guna memperoleh data-

data yang berhubungan dengan mengembangkan kemampuan bahasa anak usia dini 

melalui metode bercerita di PAUD Khodijah Sukarame  Bandar Lampung.  
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3) Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa dokumentasi asal katanya adalah 

dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya 

peneliti harus meneliti benda-benda tertulis, dokumentasi-dokumentasi peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
58

  Metode dokumentasi adalah tekhnik 

pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya 

dengan jenis data yang diperlukan. Metode dokumentasi adalah cara yang efesien 

untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan metode interview dan observasi. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tertulis, arsip-arsip dan dokumen-

dokumen. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini diharapkan dapat 

membantu mengumpulkan informasi yang benar-benar akurat, sehingga dapat 

menambah kevalidan hasil penelitian seperti: 

a. Mencatat nama-nama Guru 

b. Mencatat sarana dan prasarana  

c. Mencatat jumlah siswa 

d. Dan mencatat hasil belajar  

4. Metode Analisa Data 

Analisa data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan satuan 

kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan data.
59

Analisis data kualitatif, menurut 

Bodgan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
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mengolah data yang sudah didapat, memilah-milah menjadi satuan dan disesuaikan 

dengan bahasan, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
60

 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat 

deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrument 

penelitian. Langkah-langkah yang diambil penulis dalam analisis data adalah:
61

 

 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi Data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada 

sesuatu yang penting, dan dicari tema dan pokoknya. Dengan demikian, data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

dalam penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan. 

2) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data di 

dalam penelitian kulaitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antara kategori. 

3) Data Verifiction (Verifikasi Data)  

Langkah ketiga dalam analisis ini menurut Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan dalam pemikiran kualitatif adalah penemuan baru yang 
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sebelumnya belum pernah dilakukan. Untuk menarik kesimpulan, penulis 

menggunakan analis pendekatan induktif, yaitu cara menganalisa data dengan 

mengangkat fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari 

fakta-fakta yang khusus itu dapat disimpulkan yang mempunyai sifat umum. Dari 

kutipan di atas dapat dipahami, analisis pendekatan induktif bertitik tolak pada hal 

yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
62
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan penulis uraikan tentang pengolahan dan analisa data hasil 

jawaban observasi dan wawancara yang penulis lakukan. Pengolahan dan analisa data 

ini dilakukan dengan cara mengecek hasil jawaban, lalu memberikan interpretasi dari 

hasil jawab interview tersebut. Upaya Mengembangkan Kemampuan Bahasa Pada 

Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita di PAUD Khadijah Sukarame Bandar 

Lampung 

A. Profil Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PAUD Khadijah yang beralamat di Jl. Pulau Sebesi 

Pondok Permata Biru Sukarame Bandar Lampung, izin Operasional  420.9 / P. 2594 / 

IV.40 / PAUD / 2013,  jenis program  kelompok bermain (KOBER) PAUD. Adapun 

penelitian di lokasi tersebut karena pulis berkepentingan dengan masalah ini dalam 

rangka penyusunan sripsi untuk meraih gelar sarjana pendidikan islam IAIN Raden 

Intan Bandar Lampung, dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi penulis sehingga 

memudahkan bagi penulis. 

A. Upaya Guru Dalam Mengembangkan Bahasa Melalui Metode bercerita 

Dari hasil wawancara dan Observasi yang didapat dalam pengembangan bahasa 

melalui metode bercerita di PAUD Khadijah adalah : bagaiman upaya guru dalam 

mengembangkan kemapuan bahasa. 

Dalam Melakukan pengamatan terhadap Upaya guru dalam 

pengembangan Kemampuan Bahasa Melalui Metode Bercerita, berdasarkan data 
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observasi dapat diketahui  bahwa guru dalam setiap pengembangan selalu 

menggunkan metode bercerita, hal ini sejalan dengan pembelajaran untuk anak usia 

dini dimana dalam setiap menstimulus perkembangan anak  menggunakan metode 

pengembangan dengan cara yang menyenangkan. Karena setiap guru harus dapat 

menguasai metode apa yang dilakukan ketika ingin mengembangankan kemampuan 

anak usia dini,  metode yang tepat dalam pengembangan kemampuan pengembangan 

bahasa anak adalah dengan cara bercerita sesuai dengan metode yang diungkapkan 

Moeslihatun bahwa metode yang tepat dan sesuai dengan karakteristik anak adalah 

dengan metode bercerita.  

Upaya guru dalam mengembangkan kemampuan bahasa dengan cara 

bercerita, dalam bercerita  anak dapat Kegiatan bercerita harus diusahakan menjadi 

pengalaman bagi anak usia dini yang bersifat unik dan menarik yang menggetarkan 

perasaan anak dan memotivasi anak untuk mengikuti cerita sampai tuntas. Cerita 

adalah salah satu cara untuk menarik perhatian anak. .  

Metode bercerita adalah suatu metode yang mempunyai daya tarik yang 

menyentuh perasaan anak. Islam menyadari sifat alamiah manusia untuk menyenangi 

cerita yang pengaruhnya besar terhadap perasaan. Oleh karenanya dijadikan sebagai 

salah satu teknik pendidikan. Oleh sebab itu di PAUD Khadijah upaya guru 

pengembangan kemampuan bahasa anak menggunkaan metode bercerita.
63

 

Menurut ibu Dian Wahyu PS dalam pengembangan bahasa anak diajak 

melaksanakan kegiatan bercerita, Metode bercerita adalah penyampaian atau 
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penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak 

didik usia dini. Oleh karena itu materi yang disampaikan berbentuk cerita yang awal 

dan akhirnya hubungan erat dalam kesatuan yang utuh, maka cerita tersebut harus 

dipersiapkan terlebih dahulu. Didalam  pengembangan bercerita guru, Membaca 

langsung dari buku cerita,Bercerita degan menggunakan ilustrasi gambar dari buku. 

Menceritakan dongeng. 

1. Membaca langsung dari buku cerita 

Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Bercerita 

 

a. Menetapkan tujuan dan tema cerita. 

b. Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih, misalnya bercerita dengan membaca 

langsung dari buku cerita, menggunakan gambar-gambar, menggunakan papan 

flannel, dst. 

c. Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai 

dengan bentuk bercerita yang dipilih.  

d. Menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita, yang terdiri dari: 

1. Menyampaikan tujuan dan tema cerita, 

2. Mengatur tempat duduk, 

3. Melaksanaan kegiatan pembukaan, 

e. Kegiatan pra pengembangan 

Dalam kegiatan pra pengembangan ini terbagi dalam dua persiapan: 

3. Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang akan digunakan, untuk 

membantu anak meningkatkan keberanian mengungkapkan ide, gagasan, 

pikiran, perasaan, keinginan, dan sikap dalam kaitan tema yang 
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diperbincangkan dan mendekatkan hubungan antar pribadi kelompok anak 

dalam kegiatan cerita. 

4. Kegiatan penyiapan siswa dalam pelaksanaan kegiatan bercerita antara lain 

sebagai berikut: 

B. Guru mengkomunikasikan kepada siswa tujuan kegiatan bercerita 

C. Untuk pemanasan guru mengajak siswa untuk menyanyi lagu sesuai 

dengan tema yang akan dibicarakan atau macam-macam tepuk. 

D. Guru memperjelaskan apa yang harus dilakukan anak-anak dalam 

kegiatan bercerita yakni keberanian berbicara dan kesungguhan 

mendengar cerita. 

5. Mengembangkan cerita, 

6. Menetapkan teknik bertutur,  

7. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. 

f. Menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita.
 
 

Hal ini sejalan dengan Strategi pembelajaran melalui bercerita terdiri dari 5 

langkah menurut Menurut Moeslichatoen langkah -langkah dalam pelaksanaan 

metode bercerita bagi anak TK di bagi dalam tiga tahap: 

g. Kegiatan pra pengembangan 

Dalam kegiatan pra pengembangan ini terbagi dalam dua persiapan: 

1. Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang akan digunakan, untuk 

membantu anak meningkatkan keberanian mengungkapkan ide, gagasan, 

pikiran,perasaan, keinginan, dan sikap dalam kaitan tema yang 
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diperbincangkan dan mendekatkan hubungan antar pribadi kelompok anak 

dalam kegiatan cerita. 

2. Kegiatan penyiapan siswa dalam pelaksanaan kegiatan bercerita antara 

lain sebagai berikut: 

h. Guru mengkomunikasikan kepada siswa tujuan kegiatan bercerita 

i. Untuk pemanasan guru mengajak siswa untuk menyanyi lagu sesuai dengan tema 

yang akan dibicarakan atau macam-macam tepuk. 

j. Guru memperjelaskan apa yang harus dilakukan anak-anak dalam kegiatan 

bercerita yakni keberanian berbicara dan kesungguhan mendengar cerita. 

k. Kegiatan pengembangan 

l. Kegiatan penutup. Setelah bercerita berlangsung misalnya 20 menit, maka tiba 

saatnya guru membimbing anak-anak untuk merangkum hasil cerita yang 

dilaksanakan. 

Menurut ibu Dian Wahyu PS pengembangan bahasa yang ingin dicapai dalam 

pengembangan bahasa yang sesuai dengan pengembangan anak usia dini adalah 

Mengembangkan kemampuan dasar untuk pengembangan bahasa anak usia dini 

melalui daya cipta, dalam pengertian membuat anak kreatif, yaitu lancar, fleksibel, 

dan orisinal dalam bertutur kata, berpikir, serta berolah tangan dan berolah tubuh 

sebagai latihan motorik halus maupun motorik kasar. Dan Pengembangan 

kemampuan dasar dalam pengembangan bahasa agar anak didik mampu 

berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan. 
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2. Bercerita degan menggunakan ilustrasi gambar dari buku 

Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Bercerita 

a. Menetapkan tujuan dan tema cerita. 

b. Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih, misalnya bercerita dengan 

membaca langsung dari buku cerita, menggunakan gambar-gambar, 

menggunakan papan flannel, dst. 

c. Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai 

dengan bentuk bercerita yang dipilih.  

d. Menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita, yang terdiri dari: 

1. Menyampaikan tujuan dan tema cerita, 

2. Mengatur tempat duduk, 

3. Melaksanaan kegiatan pembukaan, 

a. Kegiatan pra pengembangan 

Dalam kegiatan pra pengembangan ini terbagi dalam dua persiapan: 

1. Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang akan digunakan, 

untuk membantu anak meningkatkan keberanian mengungkapkan 

ide, gagasan, pikiran,perasaan, keinginan, dan sikap dalam kaitan 

tema yang diperbincangkan dan mendekatkan hubungan antar 

pribadi kelompok anak dalam kegiatan cerita. 

2. Kegiatan penyiapan siswa dalam pelaksanaan kegiatan bercerita 

antara lain sebagai berikut: 
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a. Guru mengkomunikasikan kepada siswa tujuan kegiatan 

bercerita 

b. Untuk pemanasan guru mengajak siswa untuk menyanyi lagu 

sesuai dengan tema yang akan dibicarakan atau macam-macam 

tepuk. 

c. Guru memperjelaskan apa yang harus dilakukan anak-anak 

dalam kegiatan bercerita yakni keberanian berbicara dan 

kesungguhan mendengar cerita. 

3. Mengembangkan cerita, 

4. Menetapkan teknik bertutur,  

5. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. 

e. Menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita.
 
 

Tujuan pengembangan bahasa yaitu menerima bahasa adalah :  

a. Memberikan informasi atau menanamkan nilai-nilai sosial, moral dan 

keagamaan, pemberian informasi tentang lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial. 

b. Anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan 

oleh orang lain. 

c. Anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya. 

d. Anak dapat menjawab pertanyaan. 

e. Anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang 

didengarkan dan diceritakannya,sehingga hikmah dari isi cerita dapat 
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dipahami dan lambat laun didengarkan, diperhatikan, dilaksanakan dan 

diceritakannya pada orang lain. 

3. Menceritakan Dongeng 

 

Prinsip-prinsip pengembangan kemampuan bahasa anak usia dini 

sebagaimana tertera dalam Depdiknas: 

a. Pendidik lebih mengutamakan pengembangan penguasaan kosakata, 

kemampuan menyimak dan berkomunikasi sebelum permainan membaca 

diberikan. 

b. Mendeteksi atau melacak kemampuan awal anak dalam berbahasa. Prinsip 

ini dilakukan agar pendidik dapat memperhatikan perkembangan bahasa 

anak usia dini secara individual. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat 

diperoleh kemampuan berbahasa anak serta mengelompokkan berdasarkan 

kemampuan yang relatif sama 

c. Merencanakan kegiatan bermain dan alat permainan sederhana melalui 

kegiatan bercakap-cakap, bercerita atau menyampaikan cerita (story 

telling), membacakan cerita (story reading) dan bermain peran (role play). 

d. Mengkomunikasikan kegiatan keberbahasaan anak pada orang tua 

termasuk kegiatan permainan membaca permulaan 

e. Menentukan sarana permainan yang diambil dari lingkungan sekitar dan 

dikenal anak. 

f. Menggunakan perpustakaan anak sebagai sarana yang dapat merangsang 

dan menumbuhkan minat baca anak. 
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g. Menata lingkungan kelas dengan berbagai kosakata dan nama benda yang 

memungkinkan anak melihat dan berkomunikasi tentang benda-benda itu. 

h. Menggunakan gambar-gambar sederhana yang dikenal anak untuk 

mengenalkan berbagai bentuk kata atau kalimat sederhana 

 

Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Bercerita yang diupayakan guru 

adalah 

a. Menetapkan tujuan dan tema cerita. 

b. Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih, misalnya bercerita dengan 

membaca langsung dari buku cerita, menggunakan gambar-gambar, 

menggunakan papan flannel, dst. 

c. Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai 

dengan bentuk bercerita yang dipilih.  

d. Menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita, yang terdiri dari: 

1. Menyampaikan tujuan dan tema cerita, 

2. Mengatur tempat duduk, 

3. Melaksanaan kegiatan pembukaan, 

Kegiatan pra pengembangan 

Dalam kegiatan pra pengembangan ini terbagi dalam dua persiapan: 

a. Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang akan digunakan, 

untuk membantu anak meningkatkan keberanian mengungkapkan 

ide, gagasan, pikiran, perasaan, keinginan, dan sikap dalam kaitan 
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tema yang diperbincangkan dan mendekatkan hubungan antar 

pribadi kelompok anak dalam kegiatan cerita. 

b. Kegiatan penyiapan siswa dalam pelaksanaan kegiatan bercerita 

antara lain sebagai berikut: 

a. Guru mengkomunikasikan kepada siswa tujuan kegiatan 

bercerita 

b. Untuk pemanasan guru mengajak siswa untuk menyanyi lagu 

sesuai dengan tema yang akan dibicarakan atau macam-macam 

tepuk. 

c. Guru memperjelaskan apa yang harus dilakukan anak-anak 

dalam kegiatan bercerita yakni keberanian berbicara dan 

kesungguhan mendengar cerita. 

c. Mengembangkan cerita, 

d. Menetapkan teknik bertutur,  

e. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. 

e. Menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita.
 
 

Dari penerapan pengembangan bahasa yang diterapkan di PAUD khadijah  

dengan menggunkan metode bercerita, kemampuan anak dalam mengembangkan 

bahasa dapat meningkat dan upaya yang dilakukan guru sudah sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku yaitu  sesuai peraturan pemerintah nomor 58  dengan. Antara 

lain sebagai berikut : 
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1. Menerima bahasa 

a. Menyimak perkataan orang lain  

b. Mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan 

c. Memahami cerita yang dibacakan oleh guru 

d. Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat 

2. Mengungkapkan bahasa 

a. Mengulang kalimat sederhana 

b. Menjawab pertanyaan sederhana 

c. Mengungkapkan kata-kata sifat 

d. Menyebut kata kata benda yang dikenal 

e. Mengutarakan pendapat kepada orang lain 

f. Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau yang tidak setuju 

g. Menceritakan kembali cerita dongeng yang pernah didengar 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dari hasil penelitian yang penulis 

lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Dalam mengembangkan kemampuan bahasa dengan menggunakan media 

bercerita, seperti yang dilakukan di PAUD Khadijah  Bandar Lampung adalah 

Pertama, mengembangkan kemampuan bahasa dengan Membaca langsung dari buku 

cerita, . Kedua, Bercerita degan menggunakan ilustrasi gambar dari buku . Ketiga, 

Menceritakan Dongeng.  Kemampuan Bahasa PAUD Khadijah Bandar Lampung 

dengan menggunakan metode bercerita diharapkan anak dapat, 1) Menerima bahasa, 

anatara lain : a) Menyimak perkataan orang lain, b) Mengerti dua perintah yang 

diberikan bersamaan, c) Memahami cerita yang dibacakan oleh guru, d) Mengenal 

perbendaharaan kata mengenai kata sifat. 2) Mengungkapkan bahasa, antara lain, a) 

Mengulang kalimat sederhana, b) Menjawab pertanyaan sederhana, c) 

Mengungkapkan kata-kata sifat, d) Menyebut kata kata benda yang dikenal, e) 

Mengutarakan pendapat kepada orang lain, f) Menceritakan kembali cerita dongeng 

yang pernah didengar. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan bahasa pada anak usia dini dapat berkembang 

dengan baik apabila menggunakan metode yang benar  dan menarik, sebagai 

salah satu alternatif pengembangan yaitu dengan menggunakan metode 

bercerita sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini. 

2. Dalam kegiatan pengembangan bahasa anak-anak membutuhkan suasana yang 

nyaman dan menyenangkan, oleh sebab itu  hendaknya menggunakan metode 

yang tepat dalam proses belajar mengajar agar mempermudah guru dalam 

menerangkan suatu materi, dan peserta didik dapat dengan mudah memahami 

apa yang disampaikan guru .  

3. Sebagai upaya guru dalam menciptakan suasana yang lebih menyenangkan 

dan tidak membuat anak bosan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan 

bahasa dengan menggunakan metode bercerita. Karna kreativitas guru yang 

menarik dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini sehingga 

tujuan pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

C. Penutup 

Penulis bersyukur kepada Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan 

rahmatnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini banyak kekeliruan dan 

kekurangannya, sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis 
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harapkan demi lebih baiknya penyusunan skripsi ini. Harapan penulis semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat, terutama bagi penulis pribadi maupun pembaca 

pada umumnya. Amin ya robbal’ alamin. 
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