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ABSTRAK 

Tujuan artikel penelitian ini untuk menganalisis penerapan metode bercerita dalam 

mengembangkan kemampuan bahasa ekspresif anak kelompok B di PAUD Yapis Konda yang 

dilaksanakan pada semester 1,pada bulan September 2020. Subjek penelitian ini adalah anak 

kelompok B PAUD Yapis Konda kendari yang berjumlah 7 anak yaitu 6 anak laki-laki dan 1 anak 

perempuan. Fokus dalam artikel penelitian ini adalah menganalisis penerapan metode bercerita 

dalam mengembangkan kemampuan bahasa ekspresif anak usia 5-6 tahun dengan tujuan kemampuan 

bahasa ekspresif anak menjadi lebih baik  jika menggunakan metode bercerita . Berdasarkan hasil 

dari artikel penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode bercerita efektif dalam mengembangkan 

kemampuan bahasa ekspresif anak pada kelompok B PAUD Yapis Konda Kendari. Saran yang 

peneliti berikan sebaiknya guru menggunakan media yang menarik untuk meningkatkan bahasa 

ekspresif anak, kemudian bagi sekolah menyediakan fasilitas yang mendukung untuk meningkatkan 

bahasa ekspresif anak. 

ABSTRACT 

The purpose of this research article was to analyze the application of the storytelling method 

in developing the expressive language skills of group B children at PAUD Yapis Konda which was 

carried out in semester 1 in september 2020. The subjects of this study were 7 children of Yapis 

Konda PAUD Group B namely 6 childrens. The fokus of this research article is to analyze the 

application of the storrytelling method in developing the expressive language skills of children aged 

5-6 years with the aim that the childrens expressive language skills are better when using the 

storytelling method. Based on the results of this research article it can be concluded that storytelling 

method is effective in developing children’s expressive language skills in group B PAUD Yapis 

Konda. The suggestion that the researcher gave, that the teacher should use interesting media to 
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improve childrens  expressive language, provide facilities that support to improve children’s 

expressive language   
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A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Upaya yang mampu memfasilitasi 

anak dalam masa tumbuh kembangnya 

berupa kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran sesuai dengan usia, kebutuhan 

dan minat anak. Peran guru sangat penting 

dalam memilih model yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran yang harus 

menyesuaikan dengan keadaan,kebutuhan, 

dan kemampuan anak didik. Guru 

dihadapkan pada sejumlah metode 

pembelajaran yang ada serta media 

pendukung untuk memperlancar proses 

pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu 

mengenali karakteristik anak terlebih dahulu 

sebelum memilih metode-metode  

pembelajaran  dan  media  pendukung yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

Segala upaya yang dilakukan guru agar 

dapat mengembangkan seluruh aspek  

perkembangan  pada  anak  salah  satunya  

yaitu  aspek  kemampuan  bahasa  Melalui 

bahasa anak dapat memperoleh 

pembelajaran secara maksimal. 

Kemampuan berbahasa di PAUD 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

anak untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar. Dalam 

berbahasa ada empat kemampuan berbahasa 

yaitu kemampuan mendengar, berbicara, 

membaca dan menulis. Sesuai dengan 

perkembangan mental anak, maka pada usia 

TK anak hanya dituntut untuk mampu 

mendengar dan berbicara secara baik dan 

benar sesuai dengan perkembangan usianya. 

Semua itu akan terwujud salah satunya 

mengajarkan kemampuan berbahasa dengan 

baik di PAUD. 

Bahasa adalah alat penghubung atau 

komunikasi antar anggota masyarakat yang 

terdiri dari individu-individu yang 

menyatakan pikiran, perasaan, dan 

keinginannya. Bahasa juga merupakan alat 

komunikasi sebagai wujud dari kontak 

sosial dalam menyatakan gagasan atau ide-

ide atau perasaan oleh setiap individu 

sehingga dalam mengembangkan bahasa 

yang bersifat ekspresif, seorang anak 

memerlukan cara yang sesuai dengan 

tingkat pengembangan usia taman kanak-

kanak dengan memperhatikan faktor yang 

mempengaruhi pribadi anak tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa bahasa merupakan alat 

komunikasi antar beberapa individu (anak) 

yang diungkapkan sesuai dengan tingkat 

perkembangan usianya masing-masing. 

bahasa ekspresif merupakan cara seorang 

anak dalam mengungkapkan perasaan, kata-

kata, mimik, intonasi, gerakan, dan 

keinginan secara sederhana namun 

bermakna kepada orang lain yang berada 

disekitarnya. 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 

Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini menjelaskan 

bahwa bahasa ekspresif mencapai 

puncaknya ketika anak mulai berusia 5-6 

tahun, anak sudah mulai mengungkapkan 

keinginan, perasaan, dan pendapat dengan 

kalimat sederhana dalam berkomunikasi 

dengan anak atau dengan orang   dewasa, 

mengungkapkan perasaan, ide dengan 



 

pilihan kata yang sesuai ketika 

berkomunikasi, menceritakan kembali isi 

cerita secara sederhana. Pengungkapan dan 

pemahaman bahasa ekspresif pada PAUD 

ditunjukan melalui keterampilan bercerita. 

Dalam  pembelajaran  pendidikan  

di  Taman Kanak-kanak, seorang guru harus 

memahami bagaimana  peran  dan  fungsi  

metode yang digunakan dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa 

anak,  seperti  kemampuan  berbahasa  

secara reseptif (understanding) yang bersifat 

pengertian, dan kemampuan berbahasa 

secara ekspresif (producing) yang bersifat 

pernyataan.  Anak usia Taman Kanak-kanak 

berada dalam fase perkembangan bahasa 

secara ekspresif. Hal ini berarti anak telah 

dapat mengungkapkan keinginannya,  

penolakannya,  maupun pendapatnya 

dengan menggunakan bahasa lisan 

(Santrock, John W 2007). Menurut Giliwati,   

Desak   Made,dkk.2013   Melalui bercerita, 

dapat membantu mereka dalam 

mengembangkan dan melatih kemampuan 

bahasa yang anak-anak miliki dan dengan 

melalui cerita anak lebih dituntut aktif 

dalam mengembangkan bahasanya  

khususnya  bahasa  ekspresif  dibantu oleh  

arahan  dan  bimbingan  guru.  Metode 

bercerita  memang  sesuatu  yang sangat  

menarik, karena metode d  tersebut  sangat  

digemari  anak- anak,   apalagi   jika   

metode yang digunakan ditunjang dengan 

penggunaan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami anak-anak, sehingga anak 

lebih berpotensi dalam mengembangkan  

bahasa  yang sifatnya  ekspresif (Jasmine, 

2011). 

Berdasarkan observasi yang 

dilakukan oleh penulis/peneliti di PAUD 

Yapis Konda bahwa perkembangan bahasa 

ekspresif dalam kelompok B PAUD Yapis 

Konda yakni kelompok anak usia 5-6 tahun 

masih ada beberapa anak yang sulit 

mengeluarkan gagasan ataupun perasaannya 

terhadap oranglain/guru (bahasa 

ekspresifnya belum berkembang dan harus 

ditingkatkan)contohnya mereka kurang 

berkomunikasi pada saat proses 

pembelajaran berlangsung lebih banyak 

diam dan ketika ditanya pun mereka susah 

untuk mengeluarkan apa yang ada dipikiran 

mereka. Salah satu faktor yang dapat 

mengembangkan bahasa ekspresif anak 

adalah dengan menggunakan metode 

bercerita hal ini perkuat oleh wawancara 

yang dilakukan peneliti kepada guru, ibu 

Cici Mariani, S.Pd mengatakan bahwa 

penggunaan metode bercerita cukup bagus 

dalam mengembangkan bahasa ekspresif 

anak namun alat yang digunakan masih 

minim hal ini dikarenakan guru hanya 

memanfaatkan media yang ada di sekolah 

dan PAUD Yapis Konda merupakan taman 

kanak-kanak yang baru didirikan sehinggat 

fasilitas masih sangat kurang serta 

kemampuan guru masih banyak yang perlu 

ditingkatkan. 

 mengingat betapa pentingnya 

perkembangan bahasa ekspresif anak usia 

dini dan masih ada beberapa peserta didik 

yang perlu dikembangkan bahasa 

ekspresifnya di PAUD Yapis Konda serta 

untuk mengetahui bagaimana peranan 

metode bercerita dalam mengembangkan 

bahasa ekspresif anak, maka penulis 

termotivasi untuk mengadakan penelitian 



 

dengan judul “ Analisis Peranan Metode 

Bercerita Dalam Mengembangkan 

Kemampuan Bahasa Ekspresif Anak Pada 

Anak Dikelompok B PAUD Yapis Konda”  

Tujuan kegiatan Penelitian ini yaitu 

untuk menganalisis peranan metode 

bercerita dalam mengembangkan 

kemampuan berbahasa ekspresif anak 

dikelompok B PAUD Yapis Konda. 

KAJIAN LITERATUR 

Berbicara termasuk dalam 

kemampuan bahasa ekspresif. Bromley 

menyatakan kemampuan berbicara 

merupakansuatu ungkapan dalam bentuk 

kata-kata.Ada yang bersifat reseptif 

(dimengerti dan diterima) maupun ekspresif 

(dinyatakan). Contoh bahasa ekspresif 

adalah berbicara dan menuliskan informasi 

untuk dikomunikasikan dengan orang lain. 

Gordon dan Browne dalam Dhieni 

menambahkan bahwa penguasaan berbahasa 

ekspresif   adalah semakin seringnya anak 

menyatakan keinginan, kebutuhan dan 

perasaan kepada orang lain secara lisan. 

Definisi secara umum bahasa dapat 

diartikan suatu penyampaian maksud ( ide, 

pikiran, gagasan, atau isi hati) seseorang 

kepada orang lain menggunakan bahasa 

lisan sehingga maksud tersebut dapat 

dipahami oleh orang lain (Depdikbud dalam 

Suhartono, 2005:20).Pengertian bicara 

secara khusus juga dikemukakan oleh 

Tarigan dalam Suhartono (2005:20) 

mengemukakan bicara atau bahasa ekspresif 

adalah kemampuan mengucapkan bunyi-

bunyi artikulasi atau kata- kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta 

menyampaikan pikiran, gagasan dan 

perasaan. 

Menurut Vygotsky mulanya bahasa 

dan pikiran anak berbeda, kemudian 

perlahan  sesuai  tahap  perkembangan  

mentalnya,  bahasa  dan  pikiran  menyatu 

sehingga bahasa merupakan ungkapan dari 

pikiran. Anak secara alami belajar bahasa 

dari interaksinya dengan orang lain untuk 

berkomunikasi, yaitu menyatakan pikiran 

dan keinginannya dan memahami pikiran 

dan keinginan orang lain. Oleh karena itu 

belajar bahasa yang paling efektif ialah 

dengan bergaul dan berkomunikasi dengan 

orang lain. 

Berdasarkan  uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan bahasa 

ekspresif  muncul dalam bentuk kemampuan 

berbicara dan menulis. Kemampuan yang 

utama untuk dikembangkan diusia dini 

adalah kemampuan berbicara. Berbahasa 

ekspresif atau mengungkapkan bahasa bagi 

anak artinya bukan hanya mengeluarkan 

suara atau bunyi tetapi bagaimana anak 

menyatakan keinginan, kebutuhan, pikiran 

dan perasaan kepada orang lain secara lisan. 

Perkembangan bahasa terjadi pada 

setiap tahap perkembangan, perkembangan 

anak secara umum dan perkembangan 

bahasa awal anak berkaitan dengan berbagai 

kegiatan anak.Objek kejadian yang dialami 

scara langsung. Clara dan Stern membagi 

perkembangan bahasa menjadi 4 masa 

dimana setiap bahasa setengah tahun 

lamanya.  

1. 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. 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  menghubungkan  

kata-kata raban  dan  tiruan  itu  dengan  

benda-benda  lainnya  sehingga  

diperoleh nama-nama. 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”). 

2. Masa pemberin nama: satu setengah 

lima tahun sampai dua tahun Selama 

beberapa bulan, perkembangan bahasa 

ini seakan-akan terhenti karena anak  

memusatkan  perhatiannya  untuk  

berjalan.Sesudah  pertengahan tahun 

kedua, timbul dorongan untuk 

mengetahui nama-nama benda. Dalam 

masa ini anak menyadari bahwa setiap 

benda memiliki 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 

bertamah 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 

perkataan yang termudah adalah kata benda 

disusun dengan kata kerja kemudian kata 

sifat. Kata sambung baru dikenal sesudah 

anak mencapai 3 tahun. 

3. Masa kalimat tunggal  :tiga sampai 

empat 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 bahasa, sehubungan dengan 

bentuk dan warna itu anak memerlukan 

waktu untuk mempelajarinya. 

Selanjutnya anak mulai mampu 

menyatakan pernyataan tentang 

perbandingan (lebih besar, lebih enak). 

4. Masa  kalimat majemuk: dua  tahun, 

enam  tahun dan seterusnya  Anak 

selalu mengucapkan kalimat yang 

makin panjang dan makin bagus.Anak 

telah mulai menyatakan pendapatnya 

dengan kalimat majemuk, dalam hal ini  

anak  sering  berbuat  kesalahan  namun  

tak  berputus  asa,  semakin banyak 

pertanyaanya (menanyakan siapa, 

dimana, darimana, bagaimana dan 

sebabnya). Lingkungan hidup turut 



 

mempengaruhi perkembangan bahasa 

sehubungan dengan hal itu jangan 

menirukan bahasa anak usia dini yang 

salah diucapkan. 

Pencapaian perkembangan bahasa 

ekspresif anak taman kanak- 

kanakkelompok A rentang usia  5-6 tahun 

dalam Permendiknas no. 58  tahun2009    

yaitu:  1)  mengulang    kalimat  sederhana;  

2)  menjawab pertanyaan sederhana;  3)  

mengungkapkan  perasaan  dengan  kata  

sifat  (baik senang ,nakal, pelit, baik hati, 

berani, baik, jelek, dsb.); 4) menyebutkan 

kata- katayang dikenal; 5) mengutarakan 

pendapat kepada orang lain; 6) menyatakan 

alasan terhadap sesuatu yang diinginkan 

atau ketidak setujuan; 7)menceritakan 

kembali cerita/dongeng yang pernah 

didengar. 

Menurut musfiroh berpendapat 

bahwa bercerita dipandang sebagai salah 

satu metode pengembangan kosa kata anak 

yang tepat untuk diterapkan di PAUD. 

Metode bercerita salah satunya untuk 

mengembangkan bahasa anak, sedangkan 

fungsi bercerita juga adalah membantu 

perkembangan kemampuan bahasa anak 

dengan menambah pembendaharaan kosa 

kata, mengucapkan kata-kata, melatih 

merangkai kalimat yang sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

Bercerita sangat bermanfaat sekali 

bagi guru, bercerita dapat menjadi motivasi 

untuk mengembangkan daya kesadaran, 

memperluas imajinasi anak, orang tua atau 

menggiatkan kegiatan bercerita pada 

berbagai kesempatan. Maksud pada 

berbagai kegiatan misalnya pada saat anak-

anak sedang bermain, anak menjelang tidur 

atau guru sedang membahas tema dengan 

menggunakan metode bercerita. Hal yang 

paling utama bahwa bercerita dapat 

memperkaya wawasan yang dimiliki anak 

berkembang dan menjadi perilaku insani, 

yang dapat mempertimbangkan baik dan 

buruknym tindakan yang dilakukan. 

Bercerita dapat memberi berbagai 

pengalaman baru termasuk didalamnya 

masalah kehidupan yang ada dilingkungan 

anak. Dengan demikian anak akan 

merasakan bahwa dirinya tidak sendirian 

dalam kehidupannya dan ternyata ada orang 

lain yang ada disekitarnya dan 

kadangkadang cerita dalam dongeng 

tersebut menceritakan dirinya. Metode 

bercerita memiliki indicator sebagai berikut: 

a. Penerapan  konsep metode bercerita 

b. Menyebutkan unsur-unsur yang terdapat 

didalam cerita. 

c. Menyebutkan tokoh dalam cerita. 

d. Menyebutkan watak tokoh yang 

terdapat didalam cerita. 

e. Mengungkapkan pikiran-pikiran melalui 

bahasa lisan. 

f. Menirukan suara/kata dan bunyi bahasa. 

Brewer menggambarkan story- 

telling adalah bertutur dengan intonasi yang 

jelas, menceritakan sesuatu yang berkesan, 

menarik, punya nilai-nilai khusus dan punya 

tujuan khusus. melalui metode cerita, anak 

tidak akan pernah kehabisan akal, karena 

cerita akan menimbulkan dampak positif, 

antara lain; (a) melatih daya tangkap, (b) 

melatih daya pikir, (c) melatih daya 

konsentrasi, (d) membantu perkembangan 

imajinasi. (e) menciptakan suasana yang 

menyenangkan. bercerita merupakan 

metode yang sangat penting dalam 



 

mengembangkan kemampuan bahasa dan 

kognitif pada AUD.  

Menurut Moeslichatoen “metode 

bercerita merupakan pemberian pengalaman 

belajar bagi anak TK atau RA dengan 

membawakan cerita kepada anak secara 

lisan. Cerita yang dibawakan guru harus 

menari dan tidak lepas dari tujuan 

pendidikan anak TK.  Metode bercerita 

adalah penyampaian atau penyajiaan materi 

pembelajaraan secara lisan dalam bentuk 

cerita dari guru kepada anak usia dini. Oleh 

karena itu materi yang disampaikan 

berbentuk cerita yang awal dan akhirnya 

berhubungan erat dalam kesatuannya utuh, 

maka cerita tersebut harus di persiapkan 

terlebih dahulu. 

Pada dasarnya metode bercerita 

sangat efektif dari metode ceramah, dengan 

kata lain untuk anak usia dini taman kanak-

kanak dipergunakan istilah metode bercerita 

sedangkan untuk anak usia sekolah dan 

orang dewasa menggunakan istilah metode 

ceramah.  

Dari  pengertian  di  atas  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 pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kondisi anak didik. 

Adapun tujuan bercerita sebagai 

program belajar anak usia dini dari 5-6 

tahun adalah sebagai berikut: 

1. 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. 

2. Pengembangan kemampuan dasar dalam 

pengembangan bahasa agar anak didik dapat 

mampu berkomonikasi secara lisan dengan 

lingkungan. 

Metode bercerita dalam kegiatan 

pengajaran anak usia 4-5 tahun mempunyai 

manfaat penting antara lain: 

1. Untuk menanamkan kejujuran, 

keberanian, kesetiaan, keramahan, 

ketulusan, dan sikap-sikap positif yang 

lain dalam lingkungan keluarga, sekolah 

dan luar sekolah. 

2. Dapat memberikan sejumlah 

pengetahuan, nilai-nilai moral, dan 

keagamaan. 

3.  Kegiatan bercerita dapat memberikan 

pengalaman belajar untuk berlatih 

mendengarkan. 

4.   Kegiatan bercerita dapat memberikan 

pengalaman belajar yang unik dan menarik 

serta dapat menggetarkan perasaan, 

membangkitkan semangat,dan menimbulkan 

keasyikan tersendiri   maka kegiatan 

bercerita memungkinkan mengembangkan 

dimensi perasaan anak. 

5. Untuk  memberikan  informasi tentang 

kehidupan sosial anak dan orang yang 

disekitarnya dengan berbagai pekerjaan. 

6. Dapat membantu anak dengan 

membangun bermacam yang mungkin 

dipilih anak dan bermacam layanan biasa 



 

yang ingin disumbangkan kepada 

masyrakat. 

7. Kegiatan bercerita dalam kehidupan 

sosial anak dapat dipergunakan guru untuk   

menuturkan   bermacam   kerjaan   yang   

ada   dalam masyarakat yang beraneka 

ragam yang dapat menimbulkan sikap pada 

diri anak menghargai bermacam-macam 

pekerjaan. 

8.   Melatih  daya  serap  anak,  artinya  anak  

usia  dini  dapat  dirangsang untuk mampu 

memahami isi atau ide pokok dalam cerita 

keseluruhan. 

9. Melatih daya pikir anak artinya anak 

dapat terlatih untuk memahami proses 

cerita, mempelajari hubungan sebab dan 

akibatnya termasuk hubungan-hubungan 

dalam cerita.. 

10. Melatih  daya  konsentrasi  anak  untuk  

memusatkan  perhatiannya kepada seluruhan 

cerita. 

Macam-macam metode bercerita : 

1. Membaca langsung dari buku . 

2. Bercerita dengan menggunakan ilustrasi 

gambar dari buku. 

3. Menceritakan dongeng. 

4. Bercerita dengan menggunakan papan 

flannel 

5. Bercerita dengan menggunakan media 

boneka 

6. Dramatisasi suatu cerita 

7. Bercerita sambil memainkan jari2 

tangan 

Strategi pembelajaran melalui 

bercerita terdiri dari 5 langkah. 

Langkah- langkah dimaksud sebagai 

berikut : 

a. Menetapkan tujuan dan tema cerita. 

b. Menetapkan bentuk cerita yang dipilih, 

misalnya berserita 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. melaksanakan kegiatan pembukaan 

4. mengembangkan cerita 

5. menetapkan teknik bertutur 

6. mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan isi cerita 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yaitu penelitian tanpa 

menggunakan angka statistik tetapi 

dengan pemaparan secara deskriptif 

yaitu berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi 

disaat sekarang, dimana penelitian ini 

memotret peristiwa dan kejadian yang 

terjadi menjadi fokus penelitiannya 

untuk kemudian dijabarkan sebagaimana 

mestinya. 

2. Subjek Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak 

bermaksud untuk menggambarkan 

karakteristik populasi atau menarik 

generalisasi kesimpulan yang berlaku 



 

bagi suatu populasi melainkan lebih 

fokus kepada representasi terhadap 

fenomena. Sehingga hasil dari 

penelitian ini  bukan  dimaksudkan  

untuk  mengambil  kesimpulan  yang 

berlaku umum akan tetapi hanya untuk 

sekolah yang terkait dengan upaya 

mengembangkan bahasa ekspresif 

dengan metode bercerita. Dalam 

penelitian subjek yang akan menjadi 

fokus penelitian adalah pendidik.  

3. Lokasi  penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti 

memilih melakukan penelitian di 

PAUD Yapis Konda. PAUD Yapis 

Konda merupakan sebuah lembaga 

pendidikan yang turut membantu 

mempersiapkan kemampuan sumber 

daya manusia sejak dini untuk menjadi 

manusia yang memiliki kemampuan 

dan berakhlak mulia. 

3. Waktu penelitian  

Pelaksanaan penelitian dilakukan 

pada saat melaksanakan PLP 2 pada 

semester gasal tahun ajaran 2020-2021. 

Waktu pelaksanaan penelitian 

dilakukan  pada tanggal 14 september 

sampai dengan 19 oktober 2020. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian tindakan 

kelas ini terdiri dari: wawancara, 

observasi dan dokumentasi 

1) Wawancara merupakan pengumpulan 

data dengan jalan atau cara berdialog 

langsung dengan para responden secara 

lisan berdasarkan hasil pengamatan di 

kelas selama proses belajar mengajar 

berlangsung untuk memperoleh 

informasi tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran 

2) Observasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara 

pengamatan langsung terhadap objek 

yang diteliti dalam kurung waktu 

tertentu. 

3) Dokumen analisis 

 Teknik dokumentasi yang 

digunakan  untuk memperoleh data-

data yang tidak  biasa  didapatkan  

dengan  teknik wawancara  maupun  

teknik  observasi. Teknik dokumentasi 

yag diperoleh adalah foto atau gambar 

yang diperoleh dari subjek peneliti. 

Dokumentasi penulis lakukan dengan 

mengumpulkan dan mempelajari RPP 

guru, visi dan misi, proses 

pembelajaran yang di lakukan guru, 

keadaan peserta didik, sarana dan 

prasana yang ada di PAUD Yapis 

Konda. 

5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan 

alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar 

lebih cermat, sistematis dan lengkap, 

sehingga lebih mudah diolah. Instrumen 

dalam penelitian ini digunakan untuk 

melihat seberapa keberhasilan metode 

bercerita  yang memberikan dampak 

dalam mengembangkan bahasa ekspresif 

anak. Dalam  penelitian ini  instrumen 

yang  digunakan ialah lembar observasi 

(chek list) pada saat proses kegiatan 

lembar observasi berisi indikator-

indikator tentang bagaimanakah   

mengembangkan   bahasa   ekspresif 



 

melalui metode bercerita. Dalam 

pedoman observasi digunakan peneliti 

agar saat melakukan  observasi  lebih  

terarah,  terukur,  sehingga  hasil  data  

yang  telah didapatkan mudah diolah.   

6. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul 

maka dilakukan analisis dengan 

menggunakan analisis data menurut : 

Miles dan Hubermen, yang 

mana analisis ini dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam 

analisis data ini yaitu dengan 

merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal- hal yang 

penting untuk dicari tema dan polanya 

(data reduction), kemudian data 

disajikan dalam sebuah pola yang sesuai 

dengan kajian (data display), dan 

setelah itu ditarik sebuah kesimpulan 

yang menghasilkan sebuah hipotesis dan 

deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih remang-remang 

atau gelap menjadi jelas (conclusion 

drawing) atau (verification). 

Untuk dapat memberikan 

gambaran data hasil penelitian maka 

dapat di lakukan prosedur sebagai 

berikut : 

1. Reduksi Data 

Menurut Miles dan Huberman 

reduksi data adalah proses memilih fokus, 

menyederhanakan, dan mentrasformsikan 

data yang muncul dalam tulisan catatan 

lapangan atau transkripsi. Reduksi data 

terjadi terus menerus sepanjang penelitian. 

Sebagai hasil pengumpulan data reduksi 

data terjadi (menulis, ringkasan, koding,  

membuat  clustrer,  membuat  partisi,  

menulis  memo).  Pengurangan data/proses 

yang tidak terpakai berlanjut selama di 

lapangan sampai akhir selesai. Reduksi data 

bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. 

Tetapi tahap ini adalah  bagian dari analisis. 

Reduksi data merupakan bentuk analisis 

yang mempertajam, memfokus, membuang, 

dan mengatur data sedemikian rupa 

sehingga  akhir  kesimpulan  yang di  tarik  

dan  diverifikasi.  Dalam tahap  ini, 

kualitatif  dapat  dikurangi  dan  diubah  

dalam  berbagai  cara: melalui  seleksi, 

melalui ringkasan atau prakarsa, melalui 

yang dimasukkan dalam pola yang lebih 

besar dan sebagainya. 

2. Display Data 

Menurut Miles Huberman 

display data adalah praktikan 

pengorganisasian atau kompresi 

informasi yang memungkingkan 

penarikan kesimpulan dan tindakan. 

Data-data yang berupa tulisan 

tersebut disusun kembali secara baik 

dan akurat untuk dapat memperoleh 

kesimpulan yang valid sehingga lebih 

memudahkan peneliti dalam 

memahami. Penyajian data dalam 

penelitian kualitatif berbentuk uraian 

yang singkat dan jelas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis dengan 

menggunakan observasi yang diperoleh, 

keterangan bahwa kondisi awal 

kemampuan bahasa ekspresif pada anak 

kelompok B di PAUD Yapis Konda 

yang menunjukkan bahwa 4 dari 7 orang 



 

anak kemampuan bahasa ekspresifnya 

belum berkembang sesuai harapan atau  

rendah dengan    presentase  ketuntasan 

20%. 

Adapun  data  hasil observasi 

kemampuan bahasa ekspresif anak saat 

kondisi awal sebagai berikut : 

Tabel Observasi Perkembangan 

Bahasa ekspresif anak pada kondisi awal  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

dijelaskan bahwa perkembangan bahasa 

ekspresif anak pada kelompok B sebelum 

diberikan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan metode bercerita masih 

kurang atau belum berkembang sesuai 

dengan harapan.  

Pelaksanaan   metode bercerita 

dalam  mengembangkan kemampuan bahasa 

ekspresif anak  dilakukan guru di semester 

satu, dapat diketahui bahwa jumlah peserta 

didik kelompok B ada 7 anak diantaranya 

perempuan 1 anak, laki-laki 6 anak, dan 2 

tenaga pendamping. 

Guru PAUD Yapis Konda dalam 

mengembangkan kemampuan bahasa 

ekspresif anak melalui penerapan metode 

bercerita di kelompok B sebagai berikut: 

a. Guru  Mempersiapkan  Kegiatan  bercerita  

Sesuai  dengan  Tema  DanTujuan Yang 

dipilih dalam Kegiatan bercerita.  

1. Menentukan tema 

Peneliti melakukan observasi bagaimana 

guru menentukan tema dan tujuan dalam 

proses kegiatan bercerita sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan bahasa 

ekspresif anak. Berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara guru memilih tema yang 

menurut guru tepat dan menyenangkan 

untuk mengembangkan bahasa ekspresif 

anak melalui metode bercerita, dalam 

kegiatan pembelajaran guru memilih Tema 

binatang. Hal tersebut bukan tanpa alasan 

karena menurut guru anak usia dini 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan 

anak juga belajar  melalui pengalaman  

langsung  sehingga  dengan  hal-hal  yang 

berkaitan dengan tema tersebut  tentang 

bercerita membuat anak merasa senang dan 

anak mudah memahami pembelajaran serta 

mengeluarkan gagasan mereka mengenai 

binatang. 

2. Menentukan tujuan  

Menentukan tujuan bercerita guru 

terlebih dahulu mengindentifikasi 

perbuatan-perbuatan apa yang akan 

diajarkan kepada anak dalam pernyataan-

pernyataan yang spesifik dan operasional. 

Pernyataan- pernyataan spesifik 

mengandung arti bersifat khusus tertentu. 

Pernyataan- pernyataan   operasional  

mengandung  arti dalam bentuk pernyataan 

tingkah laku yang dapat diamati. 

peneliti mengamati secara langsung 

(observasi) bahwa guru terlebih dahulu 

memilih Tema dalam kegiatan bercerita, 

setelah itu guru menentukan tujuan bercerita 

Indikator Kriteria 

Penilaian 

Bahasa 

Ekspresif 

Jumlah 

Anak 

Tingkat 

Pencapaian 

( %) 

Kata 

yang 

berarti, 

mimik, 

intonasi, 

gerak 

tubuh 

Baik (3) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(3) 

1 

2 

4 

20% 

33% 

47% 

Jumlah 15 100% 



 

yang akan dicapai, tujuan ditentukan setelah 

guru terfokus secara umum yaitu 

mengembangkan kemampuan bahasa 

ekspresif anak dalam   melakukan kegiatan  

bercerita  pada tema yang telah dipilih  yaitu 

binatang. 

Selanjutnya guru membuat tujuan 

yang dituangkan dalam bentuk Rencana  

Kegiatan  Mingguan  (RKM)  setelah  itu  

dituangkan  dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian (RPPH). 

3. Guru menyediakan media atau bahan untuk 

melakukan kegiatan bercerita 

guru menjadi fasilitator dalam 

menangani segala kekurangan dan kelebihan 

anak dalam kegiatan, menyediakan 

kebutuhan anak dalam kegiatan bercerita 

seperti media/bahan yang akan digunakan. 

Guru juga memfasilitasi kebutuhan anak 

untuk mengembangkan kemampuan bahasa 

anak. Dapat diketahui bahwa guru telah 

menyediakan media/bahan yang menarik 

perhatian anak untuk mendukung selama 

kegiatan yang dilakukan dalam   

mengembangkan   kemampuan   bahasa   

melalui   bercerita.   Hasil observasi dan 

wawancara yang telah dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa 

guru telah menyediakan media/bahan yang 

menarik perhatian  anak  serta  tempat  yang  

nyaman,  kegiatan  dapat diikuti dengan 

baik oleh anak dan anak merasa senang. 

4. Guru terlebih dahulu melakukan kegiatan 

bercerita 

 Guru terlebih dahulu bercerita 

kepada anak sebelum anak melakukan 

kegiatan bercerita, agar anak mengetahui 

bagaimana kegiatan bercerita akan di 

lakukan dan bagaimana caranya. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada anak 

untuk melakukan kegiatan bercerita 

guru memberikan kesempatan 

kepada anak untuk melakukan kegiatan-

kegiatan bercerita agar anak memiliki 

keberanian dan pengalaman langsung. Saat 

anak melakukan kegiatan  bercerita maka 

kemampuan bahasa anak akan berkembang, 

seperti menyebutkan lambang bilangan   1-

10,   menunjukkan   aktivitas   yang   

bersifat   eksploratif   dan menyelidik 

(seperti: menirukan suara kucing,kelinci,), 

mengklasifikasikan benda berdasarkan 

warna, bentuk, dan ukuran (3 variasi), dan 

mengenal sebab-akibat tentang 

lingkungannya.  

Berdasarkan wawancara peneliti 

terhadap salah satu guru yang ada di PAUD 

Yapis Konda  bahwa  pendidik  harus selalu  

kreatif dalam menerapkan kegiatan yang 

dilakukan di dalam kelas guna 

pengembangan anak khususnya dalam 

perkembangan kemampuan  bahasa anak 

yaitu dengan menyebutkan lambang 

bilangan 1-10, menunjukkan aktivitas yang 

bersifat eksploratif dan menyelidik (seperti: 

menirukan suara kucing,kelinci), 

mengklasifikasikan benda berdasarkan 

warna, bentuk, dan ukuran  (3 variasi),  dan  

mengenal  sebab-akibat  tentang  

lingkungannya dengan kegiatan bercerita 

yang dilakukan. Kegiatan tersebut dapat 

dilakukan berulang-ulang hal ini sangat 

bermanfaat bagi intelektual anak dan pada 

akhirnya dapat mengoptimalkan 

kemampuan bahasa pada anak. 



 

6. Guru melakukan evaluasi dan menetapkan 

penilaian pada anak setelah melakukan 

kegiatan bercerita 

guru mengajak anak untuk 

menyebutkan  kembali media/bahan apa saja 

yang digunakan untuk kegiatan bererita 

tersebut, bagaimana cara melakukan 

kegiatannya, dan bagaimana hasil dari 

kegiatan bererita tersebut. Lalu guru 

memberikan pesan-pesan pendek kepada 

anak atas kegiatan yang dilakukan hari ini. 

guru melakukan kegiatan 

pengulangan materi atau recalling dengan 

tujuan untuk melakukan evaluasi dan 

memberikan penguatan terhadap 

perkembangan bahasa anak dan daya 

tangkap anak. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui 

kegiatan observasi dan wawancara terlihat 

bahwa perkembangan bahasa ekspresif anak 

pada awal observasi belum menunjukkan 

perkembangan yang sesuai dengan harapan. 

Hal ini terlihat dari pengamatan peneliti 

terhadap bahasa ekspresif anak pada awal 

observasi sehingga guru berusaha untuk 

membuat perencanaan yang lebih baik dan 

lebih menarik bagi anak sehingga kegiatan 

pembelajaran terlaksana secara maksimal 

dan dapat meningkatkan bahasa ekspresif 

peserta didik. 

upaya guru dalam mengembangkan 

kemampuan bahasa ekspresif anak melalui 

metode bererita pada kelompok B di PAUD 

Yapis Konda, antara lain : 

a). Guru mempersiapkan kegiatan bercerita 

sesuai dengan tema dan tujuan yang dipilih 

dalam kegiatan bercerita. 

b). Guru menyediakan media atau 

bahan untuk melakukan kegiatan 

bererita. 

c). Guru terlebih dahulu melakukan 

kegiatan bercerita. 

d). Guru memberikan kesempatan kepada 

anak untuk melakukan kegiatan bercerita. 

e). Guru melakukan evaluasi dan 

menetapkan penilaian pada anak setelah 

melakukan kegiatan bercerita. 

 Dari kegiatan yang dilakukan 

peserta didik PAUD Yapis Konda 

khususnya dalam mengembangkan 

kemampuan bahasa melalui metode 

bercerita banyak sekali yang didapat oleh 

anak bukan hanya dapat mengembangkan 

kemampuan konsep berbahasa akan tetapi 

dapat mengembangkan pengetahuan yang 

dimiliki anak misalnya anak jadi tahu 

mengenai bagaimana perbedaan bunyi 

binatang ayam dan kambing, mengetahu 

mana hewan yang hidup didarat dan dilaut. 

Sehingga setelah digunakannya metode 

bercerita dalam mengembangkan bahasa 

ekspresif anak, bahasa ekspresif anak mulai 

menunjukkan perkembangan atau 

berkembang sesuai harapan, terlihat pada 

saat anak mulai menunjukkan ekspresif saat 

mengeluarkan pendapatnya kepada guru 

pada saat guru bercerita dan sudah mulai 

menunjukkan kemampuan dalam 

mengeluarkan apa yang ada dipikirannya 

sehingga saya melihat bahwa metode 

bercerita cukup efektif digunakan untuk 

mengembangkan bahasa ekspresif anak 

dikarenakan anak sangat antusias terhadap 

metode bercerita tersebut dan anak menjadi 

aktif dalam kegiatan pembelajaran karena 

rasa antuasiasnya terhadap apa yang 

diceritakannya, mengenai tujuan metode 



 

bercerita  yaitu  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. 

Pengembangan kemampuan dasar dalam 

pengembangan bahasa agar anak didik dapat 

mampu berkomonikasi secara lisan dengan 

lingkungan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

upaya dalam mengembangkan bahasa 

ekspresif anak di PAUD Yapis Konda yaitu: 

1. Guru mempersiapkan kegiatan bercerita 

sesuai dengan tema dan tujuan yang 

dipilih dalam kegiatan bercerita, namun 

Guru Menyediakan Media atau Bahan saat 

kegiatan berlangsung . 

2. Guru  menyediakan media atau bahan untuk 

melakukan kegiatan bercerita, namun media 

yang digunakan hanya yang ada di dalam 

kelas saja. 

3. Guru terlebih dahulu melakukan kegiatan 

bercerita, bukan memberikan pertanyaan 

mengenai apa yang akan disampaikan 

terlebih dahulu. 

4. Guru memberikan kesempatan kepada anak 

untuk melakukan kegiatan bercerita ,namun 

tidak semua anak di berikan kesempatan 

5. Guru melakukan evaluasi kepada anak, 

tetapi tidak langsung menetapkan penilaian. 

SARAN  

Berdasarkan  kesimpulan  hasil  

penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka 

penulis menyarankan, agar guru memberi 

kesempatan kepada semua peserta didik 

untuk melakukan kegiatan bercerita 

danmempersiapkan terlebih dahulu terutama 

media atau bahan yang akan digunakan 

supaya guru bisa melakukan kegiatan 

bercerita lebih pokus untuk memperhatikan 

anak. 
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