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ABSTRAK 

Masturo. 2017. Penerapan Teknik Bercerita dalam Pengembangan Bahasa Anak 

Usia Dini di TK Pertiwi II Kota Jambi. Skripsi. Program Pendidikan Anak 

Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, 

Pembimbing (1) Dr. Drs. H. Hendra Sofyan, M.Si (II) Nyimas Muazzomi 

S.Ag., M.Pd.I. 

 

Kata Kunci : Teknik Bercerita, Pengembangan Bahasa. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan teknik 

bercerita dalam pengembangan bahasa anak usia dini di TK Pertiwi II Kota Jambi. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan Menggunakan Observasi dan Wawancara. Analisis data observasi 

menggunakan teknik statistik (Kuantitatif) dan wawancara menggunakan analisis 

interaktif (Kualitatif).Data di analisis mengikuti teori Miles and Huberman yaitu 

melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek dalam 

penelitian ini adalah seluruh guru kelas yang mengajar di TK Pertiwi II Kota 

Jambi. Terdapat 4 guru kelas yang mengajar disekolah tersebut dan Kepala 

Sekolah, semua dijadikan subjek dalam penelitian ini.  

Hasil penelitian ini bahwa Penerapan Teknik Bercerita dalam 

Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini di TK Pertiwi II Kota Jambi sebagai 

berikut; Pada indikator teknik memilih dan mempersipakan tempat hasil observasi 

berada pada kualitas “Baik” (86%), pada indikator teknik bercerita dengan alat 

peraga hasil observasi berada pada kualitas “Baik” (75%), pada indikator teknik 

bercerita tanpa alat peraga hasil observasi berada pada kualitas “Baik” (80%), 

pada indikator teknik mengekspresikan karakter tokoh hasil observasi berada pada 

kualitas “Baik” (80%), pada indikator teknik menirukan bunyi dan karakter suara 

hasil observasi berada pada kualitas “Baik” (80%), pada indikator teknik 

menghidupkan suasana bercerita hasil observasi berada pada kualitas “Baik” 

(80%), dan pada indikator teknik memilih diksi dan struktur kalimat hasil 

observasi berada pada kualitas “Baik” (70%). 

Sedangkan hasil wawancara menunjukkan bahwa TK Pertiwi II Kota Jambi 

sudah menerapkan teknik-teknik bercerita dalam pengembangan bahasa anak usia 

dini diantaranya memilih dan mempersiapkan tempat, menggunakan teknik 

bercerita dengan alat peraga, bercerita tanpa alat peraga, mengekspresikan 

karakter tokoh, meniru bunyi dan karakter suara, bercerita sesuai dengan tema, 

menghidupkan suasana bercerita serta memilih diksi dan struktur kalimat.  

 

 

 



PENDAHULUAN  

Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Masa anak 

usia dini sering disebut dengan istilah “golden age” atau masa emas. Pada masa 

ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan 

berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak sama karena 

setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. 

Anak usia dini adalah  sosok yang sangat istimewa. Mereka adalah 

individu yang sedang menjalani proses perkembangan yang pesat dan 

fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Mereka memiliki dunia dan karakteristik 

tersendiri yang jauh berbeda dengan orang dewasa. Anak yang selalu aktif, 

dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya, 

seolah-olah tak pernah berhenti belajar. anak juga bersifat agosentris, memiliki 

rasa ingin tahu yang  alamiah, merupakan makhluk sosial, unik dan kaya dengan 

fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling 

potensial untuk belajar.  

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang  Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratif serta bertanggung 

jawab.  Secara tegas Undang-undang ini (pasal 28)  menggambarkan ada empat 

unsur yang harus dipenuhi didalamnya antara lain, pertama: pembinanaan anak 

usia dini merupakan pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

usia enam tahun, kedua: pengembangan anak usia dini dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan, ketiga: pendidikan anak usia dini bertujuan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut secara holistik, 

keempat; pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk 

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.   

Pengembangan berbahasa pada peserta didik di Taman Kanak-kanak lebih 

menekankan pada mendengar dan berbicara bukan pada membaca dan menulis. 



Oleh karena aspek berbahasa yang utuh itu diawali dengan memperkuat kekuatan 

sensori motor terkait dengan kesiapan organ-organ berbicara. Melihat pentingnya 

perkembangan berbahasa pada anak, maka Pemerintah merancang kurikulum 

Taman Kanak-kanak yang mengerahkan agar para guru Taman Kanak-kanak 

dapat memotivasi anak, agar anak sejak dini mampu mendengarkan dan berbahasa 

secara baik dan benar serta senang belajar menulis meskipun masih dalam bentuk 

gambar-gambar atau simbol-simbol yang dapat mengekspresikan minat dan 

kemampuannnya. Tetapi pada kenyataannya pengajaran berbahasa saat ini kurang 

mendapat perhatian. Sementara itu kemampuan berbahasa merupakan salah satu 

kompetensi yang harus dikembangkan di Taman Kanak-kanak karena termasuk 

dalam pengembangan kemampuan dasar. 

Kegiatan di Taman Kanak-kanak yang mampu mengembangkan bahasa 

anak diantaranya melalui kegiatan bercerita. Dengan bercerita pendengaran anak 

dapat difungsikan dengan baik untuk membantu kemampuan berbicara, dengan 

menambah pembendaharaan kosa kata, kemampuan mengucap kata-kata, melatih 

merangkai kalimat sesuai dengan tahap perkembangannya, selanjutnya anak dapat 

mengekspresikannya melalui bernyanyi, bersyair, menulis ataupun menggambar 

sehingga pada akhirnya anak mampu membaca situasi, gambar, tulisan atau 

bahasa isyarat. 

Metode bercerita merupakan salah satu metode yang banyak dipergunakan 

di Taman Kanak-kanak, yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak 

dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan oleh 

guru harus menarik, dan mengandung perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan 

pendidikan anak. Bila isi cerita dikaitkan dengan dunia kehidupan anak, maka 

mereka dapat memahami isi cerita itu, mereka akan mendengarkannya dengan 

penuh perhatian, dan dengan mudah dapat menagkap isi cerita. 

Dunia kehidupan anak penuh dengan suka cita, maka kegiatan bercerita 

harus diusahakan dapat memberikan perasaan gembira, lucu, dan mengasikkan. 

Dunia kehidupan anak-anak berkaitan dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan 

luar sekolah. Kegiatan bercerita harus diusahakan menjadi pengalaman bagi anak, 

berifat unik dan menarik, menggetarkan perasaan anak, dan memotivasi anak 

untuk mengikuti cerita sampai tuntas. 



Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di beberapa sekolah Taman 

Kanak-kanak (TK): TK Pertiwi, TK Pembina I, TK Fatmawati, TK Mutmainnah 

di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, bahwa para guru masih mengalami 

kendala  dalam menerapkan teknik bercerita dalam pengembangan bahasa anak. 

Penyebabnya adalah para guru belum sepenuhnya menguasai teknik-teknik 

bercerita secara baik, media yang digunakan guru juga kurang bervariasi hanya 

menggunakan media yang sama dalam setiap bercerita seperti buku cerita 

bergambar, sehingga kurang menarik minat anak untuk mendengarkan cerita yang 

disampaikan oleh guru dan sulitnya guru dalam memilih media yang digunakan 

untuk bercerita. Hal ini menyebabkan anak menjadi bosan dengan cerita yang 

diceritakan oleh guru. Sehingga sulit untuk memotivasi anak dalam 

pengembangan bahasanya dan teknik bercerita yang dilakukan guru belum 

sepenuhnya dapat mengembangkan bahasa anak.  

Namun secara khusus, pengamatan mendalam peneliti lakukan di TK 

Pertiwi II Kota Jambi ketika peneliti melakukan Praktek Pengalaman Lapangan 

(PPL) di TK tersebut. Hasil pengamatan tersebut diketahui  pada teknik bercerita 

dalam pengembangan bahasa anak di sekolah cukup menarik bagi anak, teknik 

guru dalam bercerita menarik perhatian anak, gurunya lebih ceria, media yang 

digunakan bervariasi, dalam hal tingkat pendidikan guru di TK Pertiwi II Kota 

Jambi lulusan sarjana pendidikan guru Taman Kanak-kanak. Berdasarkan 

permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji mengenai bagaimanakah teknik bercerita dalam pengembangan bahasa 

anak dengan judul “Penerapan Teknik Bercerita dalam Pengembangan Bahasa 

Anak Usia Dini di TK Pertiwi II Kota Jambi”. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang 

menggambarkan suatu kedaan atau data yang ada pada masa sekarang. Menurut 

Sukmadinata (2013:73) “Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, 

manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan 

suatu kondisi apa adanya”.  



Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:26-27) “metode 

penelitian kuantitatif dan kualitatif keberadaannya tidak perlu dipertentangkan 

karena justru keduanya saling melengkapi (complementeachother). Metode 

penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian yang masalahnya sudah 

jelas, dan umumnya dilakukan pada populasi yang luas sehingga hasil penelitian 

kurang mendalam. Sementara itu penelitian kualitatif cocok digunakan untuk 

meneliti dimana masalahnya belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak 

luas, sehingga hasil penelitian lebih mendalam dan bermakna. 

Penelitian kuantitatif dapat menggabungkan penggunaan teknik 

pengumpulan data (bukan metodenya), sepertinya penggunaan triangulasi dalam 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif misalnya, teknik pengumpulan 

data yang utama misalnya menggunakan kuesioner, data yang diperoleh adalah 

data kuantitatif. Untuk memperkuat data hasil kuesioner tersebut, maka dapat 

dilengkapi dengan observasi atau wawancara kepada responden yang telah 

memberikan angket tersebut, atau orang lain yang memahami terhadap masalah 

yang diteliti. 

Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya tentang Penerapan Teknik Bercerita dalam Pengembangan Bahasa 

Anak Usia Dini di TK Pertiwi II Kota Jambi, dengan pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dan kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian tentang teknik bercerita dalam pengembangan bahasa 

anak di TK Pertiwi II Kota Jambi dapat diimplikasikan bahwa teknik pelaksanaan 

bercerita yang digunakan oleh guru dapat menarik perhatian anak dan dapat 

merangsang pengembangan bahasanya dan guru menggunakan teknik bercerita 

dengan alat peraga gambar seri, cerita bergambar, membacakan buku cerita, 

bercerita dengan boneka tangan, bercerita dengan wayang dan juga bercerita tanpa 

alat peraga dengan ekspresi dan pantonim guru. Dan juga dalam teknik 

pelaksanaan bercerita guru dengan memilih dan mempersiapkan tempat, bercerita 

dengan alat peraga, bercerita tanpa alat peraga, mengekspresikan karakter tokoh, 



menghidupkan suasana bercerita, menirukan bunyi dan karakter suara, dan sruktur 

bahasa yang mudah dimengerti anak.  

A. Hasil 

Berdasarkan hasil observasi dari 17 item kepada 5 guru, kemudian diolah 

dengan menggunakan tehnik statistik, maka diperoleh hasil penelitian yang akan 

disajikan pada tabel 4.1 berikut ini : 

a. Penerapan Teknik Bercerita dalam Pengembangan Bahasa Anak Usia 

Dini di TK Pertiwi II Kota Jambi 

Tabel 4.1 

Distribusi hasil observasi penerapan teknik bercerita dalam pengembangan 

bahasa anak usia dini di TK Pertiwi II Kota Jambi 

No 

Observasi 

Hasil Pengamatan  Bobot 

Ya % Tidak % B % 

1 5 100 0 0 5 100 

2 5 100 0 0 5 100 

3 3 60 2 40 3 60 

4 4 80 1 20 4 80 

5 3 60 2 40 3 60 

6 4 80 1 20 4 80 

7 1 20 4 80 4 80 

8 4 80 1 20 4 80 

9 4 80 1 20 4 80 

10 4 80 1 20 4 80 

11 4 80 1 20 4 80 

12 4 80 1 20 4 80 

13 3 60 2 40 3 60 

14 4 80 1 20 4 80 

15 5 100 0 0 5 100 

16 3 60 2 40 3 60 

17 5 100 0 0 5 100 

Jumlah 68 

Rata-Rata 80% 

Sumber : Data Sekunder 

Berdasarkan hasil observasi pada tabel 4.1 mengenai penerapan teknik 

bercerita dalam pengembangan bahasa anak usia dini di TK Pertiwi II Kota Jambi 

secara umum berada pada kualitas “Baik”. Terbukti dari hasil rata-rata bobot 80%. 

B. Pembahasan  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka peneliti akan 

mendeskripsikan pembahasan tentang Teknik Bercerita dalam Pengembangan 

Bahasa Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak Pertiwi II Kota Jambi. Penelitian 



ini  bersifat deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Maka 

teknik pengumplan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  Hasil penelitian yang telah diperoleh akan digunakan untuk 

mendapat hasil yang diharapkan, kemudian dengan relevansi-relevansi yang 

terkait dengan pembahasan tersebut. 

Adapun hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi adalah tentang Teknik Berceritadiantaranya teknik 

memilih dan mempersiapkan tempat, teknik bercerita dengan alat peraga, teknik 

bercerita tanpa alat peraga, teknik mengekspresikan karakter tokoh, teknik 

menirukan bunyi dan karakter suara, teknik menghidupkan suasana bercerita, dan 

teknik memilih diksi dan struktur kalimat dalam penerapan Pengembangan 

Bahasa Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak Pertiwi II Kota Jambibahwasanya 

guru sudah menerapkan teknik bercerita yang menarik bagi anak dan merangsang 

kemampuan anakdalam pengembangan bahasanya. Berdasarkan wawancara yang 

peneliti lakukan dengan Kepala Sekolah di Taman Kanak-kanak Pertiwi II Kota 

Jambi telah menggunakan teknik bercerita yang menarik bagi anak dalam 

pengembangan bahasa. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian sebagaimana yang telah 

diungkapkan pada bab IV, maka pada bagian ini penulis dapat mengutarakan 

beberapa kesimpulan dari judul penelitian Penerapan Teknik Bercerita dalam 

Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini di TK Pertiwi II Kota Jambi sebagai 

berikut : 

1. Penerapan teknik bercerita dalam pengembangan bahasa anak usia dini di 

TK Pertiwi II Kota Jambi  pada indikator teknik memilih dan 

mempersiapkan tempat dari hasil observasi berada pada kualitas “Baik”, 

diperkuat dengan hasil wawancara bahwa sekolah sudah menerapkan 

teknik memilih dan mempersiapkan tempat sebelum bercerita, dan dapat 

membantu dalam pengembangan bahasa anak meskipun masih terdapat 

kekurangan dalam penerapannya.  



2. Penerapan Teknik Bercerita dalam Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini 

di TK Pertiwi II Kota Jambi pada indikator teknik bercerita dengan alat 

peraga dari hasil observasi berada pada kualitas “Baik” diperkuat dengan 

hasil wawancara bahwa sekolah sudah menerapkan teknik bercerita 

dengan alat peraga seperti bercerita dengan alat peraga gambar seri, 

bercerita dengan gambar, bercerita dengan buku cerita, bercerita dengan 

boneka tangan, dan bercerita dengan boneka wayang.  

3. Penerapan Teknik Bercerita dalam Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini 

di TK Pertiwi II Kota Jambi pada indikator teknik bercerita tanpa alat 

peraga dari hasil observasi berada pada kualitas “Baik” diperkuat dengan 

hasil wawancara bahwa sekolah sudah menerapkan teknik bercerita tanpa 

alat peraga.  

4. Penerapan Teknik Bercerita dalam Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini 

di TK Pertiwi II Kota Jambi pada indikator teknik mengekspresikan 

karakter tokoh dari hasil observasi berada pada kualitas “Baik” diperkuat 

dengan hasil wawancara bahwa sekolah sudah menerapkan teknik 

mengekspresikan karakter tokoh dalam kegiatan bercerita.  

5. Penerapan Teknik Bercerita dalam Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini 

di TK Pertiwi II Kota Jambi pada indikator teknik menirukan bunyi 

karakter suara dari hasil observasi berada pada kualitas “Baik” diperkuat 

dengan hasil wawancara bahwa sekolah sudah menerapkan teknik 

menirukan bunyi dan karakter suara.  

6. Penerapan Teknik Bercerita dalam Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini 

di TK Pertiwi II Kota Jambi pada indikator teknik menghidupkan Susana 

bercerita dari hasil observasi berada pada kualitas “Baik” diperkuat dengan 

hasil wawancara bahwa sekolah sudah menerapkan teknik menghidupkan 

Susana bercerita.  

7. Penerapan Teknik Bercerita dalam Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini 

di TK Pertiwi II Kota Jambi pada indikator teknik memilih diksi dan 

struktur kalimat dari hasil observasi berada pada kualitas “Baik” diperkuat 

dengan hasil wawancara bahwa sekolah sudah menerapkan teknik memilih 

diksi dan struktur kalimat.  
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