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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Pengertian berbicara 

Menurut Depdikbud (dalam saputri, 2015) berbicara secara umum dapat 

diartikan suatu penyampaian maksud (ide, gagasan, pikiran, atau isi hati) 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga 

maksud tersebut dapat diahami oleh orang lain. Berbicara merupakan 

keterampilan mental motorik karena berbicara tidak hanya melibatkan 

koordinasi kumpulan otot mekanisme suara yang berbeda, tetapi juga 

mempunyai aspek mental yakni kemampuan mengaitkan arti dengan bunyi 

yang dihasilkan (Hurlock dalam Siwi, 2012).  

Menurut Hurlock (dalam Siwi, 2012) berbicara dapat diperoleh anak 

dengan cara: (a) meniru, yaitu mengamati sesuatu model baik dari teman 

sebaya maupun dari orang yang lebih tua; dan (b) pelatihan, yaitu dengan 

bimbingan dari orang dewasa. Hal penting yang perlu dipersiapkan dalam 

belajar berbicara adalah: persiapan fisik untuk berbicara, kesiapan mental 

untuk berbicara, model yang baik untuk ditiru, kesempatan untuk berpraktik, 

motivasi dan bimbingan (Hurlock, dalam Siwi, 2012). Dari hal-hal tersebut, 

pengkondisian anak dalam belajar berbicara harus diperhatikan secara 

seksama terutama dalam proses pembelajaran disekolah. Dalam mewujudkan 

keterampilan yang baik pada anak TK guru perlu mengetahui kemampuan 

yang dimiliki pada masing-masing anak. sehingga guru akan dapat 

mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki anak kemudian akan 

dengan mudah untuk melakukan pengembangan keterampilan pada anak. 

perubahan keterampilan pada anak terjadi akibat dari latihan yang telah 

dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta pemberian 

pengalaman tertentu (Siwi, 2012) 

Menurut Tiel (2011) perkembangan bicara dan bahasa adalah suatu 

perkembangan yang kontinu, terus menerus dan  kualitasnya semakin lama 
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semakin baik. Secara umum, perkembangan yang berlangsung secara 

berkesinambungan ini dibagi menjadi beberapa periode, yaitu: Periode pra 

lingual (praverbal), periode lingual dini (awal verbal), periode diferensiasi, 

periode pematangan. Bagaimana pembagian periode secara global, dapat 

dilihat dalam Gambar 1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Periode perkembangan bahasa dan bicara anak 
Keterangan: 

Fonologis   = kemampuan warna warni bunyian 

Semantik   = kemampuan memahami bahasa 

Sintaksis   = kemampuan penggunaan gramatika 

Morfologis   = kemampuan membeda-bedakan bentuk kata dan kalimat 

Metalinguistik  = kemampuan berbahasa dan berbicara dengan baik 

Pragmatik   = penggunaan bahasa secara tepat guna 

Sumber: Goorhuis, S.M. & Schaerlaekens, A.M. dalam Tiel (2011) 
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Periode pra-lingual atau ra-verbal (usia tahun pertama) 

Sampai dengan usia satu tahun, orang sering mengatakan bahwa usia ini 

adalah periode makan dan tidur, karena seorang anak di tahun pertama usianya 

belum berbicara dengan ucapan-ucapan yang dapat disebut sebagai bahasa. Ia 

masih bicara aaa...uuu...aaa...uuu... atau baru mengeluarkan bunyi-bunyian. 

Sekalipun anak masih belum dianggap oleh orang-orang sekitarnya sebagai 

seorang anak yang telah mampu bicara, namun sesungguhnya ia sudah mulai 

melakukan kegiatan berkomunikasi, dengan bahasa simbolik (nonverbal) dan 

dengan bahasanya sendiri. Perkembangan diawal usia ini sesungguhnya 

merupakan dasar-dasar perkembangan bicara dan bahasa selanjutnya. Artinya 

periode ini jangan dianggap remeh, namun justru tugas orangtuanyalah untuk 

memberikan sajian bahasa kepadanya. 

Usia tahun pertama ini merupakah periode yang cukup kritis dalam 

bentuk perkembangan awal fonologis dan semantik. Perkembangan awal 

fonologis artinya ia harus belajar membedakan suara-suara yang ada di 

sekitarnya. Awal semantik artinya ia harus belajar memahami suara-suara 

yang ada disekitarnya, yaitu suara-suara dengan nada-nada tertentu. Pada 

periode ini anak baru bisa memahami intonasi suara. 

 

Usia 6 minggu hingga 4 bulan 

Dari bahasa pasif ini ia akan berusaha berbahasa aktif dengan mencoba 

mengeluarkan vokalisasi dari berbagai suara. Bagi kita kedengarannya belum 

ada artinya, tetapi baginya sudah ada artinya. 

Mamat: “eeeyaa, eeeyaa, eyaaa...,” (dengan nada marah). 

Ibu : “o iya, sayang, aya eya eya... lapar ya?” 

Mamat: “eyaaw, eyaaw, eyaaw.” 

Ibu : “ya ya, ... eyaaw, eyaaw ... anakku sudah pintar bicara minta mimik 

ya?” 
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Usia 4-7 bulan 

Pada usia ini anak semakin mampu menunjukkan gerak yang semakin 

aktif, ia melihat-lihat ke sekitarnya, ke kri dan ke kanan. Pada usia ini 

perkembangan pendengaran sudah cukup baik, dan kesadaran warna warni 

bunyian akan dimulai, perkembangan ini disebut sebagai kesadaran fonologis. 

Bunyi-bunyianyang dikeluarkan juga semakin banyak bentuknya, bukan 

hanya sekedar eyaaw... eyaaw... eyaaw... tetapi sudah bermacam-macam 

seperti: hrr...uh... aaa aa aa aa... hiiik i hiik... eleleelele... sj sj sj... 

Jika ibu bicara, anak akan memperhatikan ibu. Jika ibu menunjukkan 

sesuatu, anak juga akan melihat apa yang ditunjuk. Anak akan tertawa 

(merespon) melihat apa yang ditunjukkan oleh ibu. Kegiatan seperti ini kta 

kenal sebagai joint attention (bersama-sama memperhatikan suatu objek). 

Joint attention adalah awal dari suatu bentuk komnikasi timbal balik. 

Sebagai hasil dari perkembangan-perkembangan ini, anak akan semakin 

mengikuti bunyi-bunyian yang ia dengar, dan mulai memainkan bibir dan 

mulutnya membentuk bermacam bunyi-bunyian. 

 

 

Usia 7-12 bulan 

Pada usia ini, perkembangan bicara anak bisebut babbling, atau 

mengoceh dengan satu suku kata, misalnya da-da-da... pa-pa-pa... ma-ma-

ma... namun belum punya arti. Ia melakukan duplikasi dari artikulasi bunyian. 

Akhir masa ini akan diisi dengan mampu mmengucapkan satu kata. Dari 

laporan banyak penelitian, periode babbling biasanya bersamaan dengan 

periode merangkak. 

Dalam periode ini, perkembangan pendengaran juga semakin persis. Ia 

mulai mengikuti suara-suara yang ia dengar dengan benar. Ia juga dapat 

membedakan suara ibu dan suara orag lain. Ia bisa membedakan bahasa ibu 

dan bahasa asing.  Ia mulai menyimpan daftar kata-kata, sehingga  ia mulai 

mengerti apa yang dikatakan ibu. Ia mulai bisa berbahasa pasif. 

Perkembangan bicara anak  pada fase ini disebut sebagai social babbling. 
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Dikatakan demikian, karena ia mulai mengikuti apa yang dikatakan oleh orang 

lain. Ia mulai membeo (echoladia). 

Periode ini merupakan periode yang penting untuk memberikan sajian 

bahasa bukan hanya bentuk kata-kata, melainkan juga intonasi dan ritme. 

Sambil menyanyi dengan gerakan-gerakan, tepuk-tepuk tangan. Misalnya lagu 

puk ame ame belalang kupu-kupu... jari-jari menari-nari tang kintung kntang 

kintung... anakku si hidung mancung... 

Pada akhir usia satu tahun, anak sudah bisa berbicara dan mulai 

berbahasa dengan ujng-ujung kata, misalnya ... mam (makan) ... tu (itu). Ia 

juga lebih banyak menggunakan gerakan-gerakan tubuh, seperti menggeleng, 

mengangguk, melambaikan tangan, menerima dengan membuka telapak 

tangan, dan menolak dengan telapak tangan. 

 

Periode linguale dini atau awal verbal (usia 1-2,6 tahun) 

Usia satu tahun adalah usia transisi dari periode bayi ke periode batita 

(bawah tiga tahun). Dari luar, tampaknya seolah secara nyata ia baru mulai 

menerima apa yang disebut bahasa. Walaupun sejak bayi seorang anak sudah 

mampu menerima sajian bahasa seperti yang dijelaskan diatas. 

Pada periode usia 1-2,6 tahun ini anak-anak mulai memahami apa yang 

diucapkan orang-orang disekitarnya. Perkembangan ini disebut sebagai 

perkembangan semantik aktif. Ia juga bicara dengan bahasa yang 

menggunnakan gramatika  dan perkembangan ini disebut sebagai 

perkembangan sintaksis aktif walaupun kalimatnya masih sangat sederhana, 

yaitu dua kata di usianya yang kedua. Namun dengan dua kata tersebut ia 

sudah dapat dikatakan menggunakan komponen gramatika. 

Usia 1-1,5 tahun merupakan periode dimana ia belajar berbagai nama 

benda yang ada disekitarnya. Setiap hari ia akan menambah daftar kosa kataya 

yang semakin hari semakin banyak. Sekalipun demikian perkembangan anak 

sering tidak sama dari satu anak ke anak lain. Ada anak yang secara konsisten 

setiap hari bertambah daftar kosa katanya. Ada anak yang hanya punya 

sepuluh kata dan sudah berminggu-minggu tidak bertambah-tambah.  Ada 
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anak yang awalnya tidak terlihat mempunyai daftar kosa kata aktif, tetapi tiba-

tiba di usia dua tahun mengalami peledakan  jumlah daftar kosa kata. 

Dalam pperiode memberi nama benda ini, ia cukup menggunakan satu 

kata, bahkan sering kali belum lengkap, hanya ujung-ujungnya, atau salah satu 

huruf ada yang hilang. Disini kerja otak dalam sistem operasional 

(pemmrograman motorik) mulai terlihat. Kita perlu mengajarkanya 

mengucapkan kata-kata dengan ucapan yang benar, bukan dengan mengikuti 

seperti bayi atau anak kecil berbicara. Misalnya (contoh dibawah ini adalah 

contoh yang salah): 

“aduh cayang (sayang)... dah (sudah) banyun ya? Mali (mari) cini (sini) 

cayang (sayang). Mau emik (mimik) apa mau emam (makan)? Cacut 

(takut) ya mau tuyun (turun) dali (dari) tempat tidul (tidur) ya?” 

Memberikan contoh bicara dengan pengucapan yang benar adalah juga 

melatih otot-otot bicara agar bisa bekerja dengan baik. Mulai usia dua tahun, 

anak-anak akan memulai dengan menggunakan dua kata untuk 

berkomunikasi. 

 

Periode diferensiasi (sekitar usia 2-5 tahun) 

Pada periode ini perkembangan bicara dan bahasa anak akan berkembang 

sangat cepat. Pada awal periode diferensiasi sekitar usia 2,5-3,5 tahun, 

kemampuan bicaranya berkembang seiring dengan perkembangan kreativitas 

anak. dari sini, komunikasi akan berfungsi sebagai alat untuk bermain 

bersama. Dengan komunikasi ia akan mengembangkan keterampilan 

bersosialisasinya. Perkembangan bermain bersama dengan sesama anak 

memerlukan dukungan kreativitas mengembangkan ide-ide permainan 

bersamanya. Mereka mulai bermmain fantasi, berbagai cerita  yang 

dikembangkannya melalui komunikasi. 

Dalam periode diferensiasi ini juga terjadi perkembangan yang luar biasa 

pada faktor kecerdasan. Ia mulai bertanya-tanya tentang banyak hal yang 

terjadi disekitarnya. Ia juga akan bercerita tentang apa-apa yang dialaminya. 

Dalam periode ini juga mereka banyak mendekati orang-orang dewasa di 
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sekitarnya untuk ditanyai tentang berbagai hal yang dilihatnya atau 

dialaminya. 

Peningkatan perkembangan fonologis (mampu membedakan bunyian) di 

usia tiga tahun akan sangat cepat meningkat. Sebagai hasil dari kemampuan 

fonologisnya ia mulai bisa mengucapkan bunyian /r/, /l/, /d/, /s/ secara baik. 

Sekalipun pada beberapa anak diusia empat tahun masih dalam tahap 

perkembangan. 

Peningkatan perkembangan semantik (mampu memahami bahasa) mulai 

usia 2,5-3,5 tahun juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Dalam 

perkembangan ini anak akan selalu menanyakan arti kata-kata baru. Dengan 

demikian, perkembangan kemampuan semantiknya bukan hanya dalam aspek 

kuantitatif (jumlah kosa kata yang dimilikinya) melainkan juga kualitatif 

(ketepatan penggunaan kata-kata). 

Peningkatan perkembangan sintaksis (kemampuan berbahasa dengan 

aturan gramatika) dalam periode ini  akan senantiasa berkembang menjadi 

lebih lengkap. Kalimat-kalimat yang dibangun menjadi lebih panjang. 

Berbagai bentuk kalimat semakin mengikuti aturan gramatika yang disajikan 

oleh orang-orang di sekitarnya. Komunikasi menjadi semakin dua arah, tanya 

jawab, mendengar cerita, dan bercerita. 

Perkembangan morfologis (kemampuan menggunakan bahasa dengan 

kata-kata yang diubah-ubah). Dalam fase diferensiasi ini perkembangan 

morfologis adalah suatu perkembangan yang baru baginya. Ia akan belajar 

kata-kata dengan bentuk tunggal dan jamak. Menggunakan kata imbuhan, 

awalan dan akhiran, kata sambung, serta kata sandang. Ia juga mulai belajar 

tentang pantun, dan padanan kata. 

 

Aspek pragmatik dan metalinguistik yang komunikatif 

Metalinguistik yaitu perkembangan bahasa yang didukung oleh 

kecerdasannya. Ia mampu memperbaiki apa yang telah salah diucapkannya 

untuk diperbaiki, ia juga menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide-ide 

yang ada di kepalanya. 
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Pada usia tiga tahun, perkembangan bicara dan bahasa anak akan 

meningkat dengan pesat. Komunikasi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi 

dengan orang-orang disekitarnya juga semakin meningkat. Masa-masa sekolah 

taman kanak-kanak, bersama dengan teman-teman sebayanya akan 

memacunya meningkatkan kemampuan komunikasi sosial ini. Sekalipun 

demikian, peranan orang dewasa dalam perkembangan komunikasi ini masih 

dominan.  

Dalam periode metalinguistik komunikasi (diatas usia lima tahun), 

penggunaan bahasa mempunyai peranan dalam meningkatkan kemampuan 

kognitifnya. Ia mulai bertanya-tanya dengan berbagai pertanyaan bagaimana 

persamaan-persamaan (asosiasi), melakukan analisis, melakukan evaluasi, dan 

mengambil kesimpulan. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan semantik 

(pemahaman arti kata-kata dan bahasa) yang cukup dalam, kesadaran akan 

perbedaan ucapan dan bunyian (fonologis) dan kemampuan gramatika, 

sehingga dalam mengemukakan pendapatnya bisa menggunakan kata-kata dan 

susunan kalimat secara tepat. Bukan hanya dibutuhkan keterampilan 

berbicara, namun ia juga harus mampu mengoreksinya sendiri apabila ada 

yang salah. Dalam periode pengembangan bahasa ini, juga perkembangan apa 

yang disebut kesadaran meta linguistik, yaitu saat ia mengembangakn 

keterampilan berbahasanya  dengan menyampaikan berbagai pemikirannya 

(dan pengembangan kognitif/ kecerdasannya) ia tahu kapan harus 

menggunakan kata-kata secara tepat, dan kapan ia harus segera meralatnya 

jika ada yang salah. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara anak usia 

dini 

Dalam berkomunikasi harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kegiatan berbicara. Menurut Arman Agung (dalam Siwi, 2012) 

ada dua faktor yang memengaruhi keterampilan berbicara yaitu faktor internal 

dan eksternal. 
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Faktor internal merupakan segala potensi yang ada dalam diri seseorang. 

Faktor internal meliputi faktor fisik dan faktor non fisik (psikis). Faktor fisik 

merupakan faktor yang menyangkut dengan kesempurnaan organ-organ tubuh 

yang digunakan ketika berbicara, dalam hal ini meliputi pita suara, lidah, gigi, 

dan bibir. Dan faktor non fisik (psikis) merupakan faktor yang berhubungan 

dengan kondisi psikologis seseorang dan tidak berhubungan dengan fisik, 

faktor psikis keterampilan berbicara meliputi kepribadian (kharisma), karakter 

dan temperamen, bakat (talenta), tingkat intelegensi serta kreativitas. 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu 

yang meliputi tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. 

Hurlock menjelaskan faktor-faktor yyang mempengaruhi banyaknya anak 

berbicara adalah intelegensi, jenis kelamin, posisi urutan kelahiran, besarnya 

keluarga, berbahasa dua, dan jenis kelamin. 

 

2.2.Digital Storytelling 

Pengertian 

Menurut Robin (2008) digital storytelling adalah aplikasi teknologi yang 

diatur dengan sedemikian rupa untuk mempelajari sesuatu dan untuk 

membantu para guru dalam penggunaan teknologi secara produktif di kelas 

mereka. Jadi dengan menggunakan media digital storytelling memungkinkan 

komputer untuk menjadi pendongeng kreatif melalui proses tradisional 

memilih topik, melakukan penelitian, menulis naskah dan mengembangkan 

cerita menjadi lebih menarik. Materi tersebut kemudian dipadukan dengan 

berbagai jenis multimedia, termasuk suara atau audio, teks yang dihasilkan 

komputer, video, dan musik. 

 

Tujuh elemen digital storytelling: 

a. Sudut pandang, apa pokok cerita dan apa perspektif dari penulis? 

b. Sebuah pertanyaan dramatis, pertanyaan kunci yang membuat pendengar 

tetap fokus dan memperhatikan dijawab pada akhir cerita 
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c. Konten emosional, isu serius untuk membuat cerita menjadi lebih menarik 

dan dihubungkan dengan pendengar. 

d. Pemberian suara, suara bisa dimasukan untuk pendengar mampu 

memahami isi cerita. 

e. Kekuatan musik, musik atau suara lain yang mendukung dan 

memperindah alur cerita. 

f. Ekonomi, menggunakan cukup konten untuk menceritakan cerita tanpa 

penonton merasa bosan. 

g. Pengaturan ritme, ritme yang digunakan ketika bercerita, cepat atau 

lambatnya cerita. 

Perhatian siswa dan meningkatkan minat mereka dalam 

mengeksplorasikan ide-ide baru. Digital storytelling juga bisa digunakan guru 

ketika dalam kegiatan diskusi yang disajikan dalam bentuk cerita dan sebagai 

cara untuk membuat konseptual lebih mudah dipahami (Robin, 2008). 

Proses digital storytelling 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2 

Proses digital storytelling 

 

 

1. Menulis  

2. Kembangkan skrip 

3. Papan cerita 

4. Cari sumber 

5. Membuat cerita 

6. Diceritakan  

Selesai di kelas Selesai di 

komputer 
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2.3.Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan 

antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan 

hubungan antar variabel (Sugiyono, dalam Siwi, 2012). 

Bahasa merupakan salah satu aspek perkembangan anak yang perlu 

dioptimalkan, keterampilan dalam berbahasa dapat dibagi menjadi 4 bagian  

yaitu: 1) menyimak, 2) berbicara, 3) membaca, 4) menulis. Keempat 

keterampilan tersebut merupakan suatu capaian bagi anak yang dilakukan 

melalui proses, dalam proses tersebut bahasa dan perilaku ikut berperan aktif 

di dalamnya Kemampuan bicara adalah penyampaian maksud (ide, gagasan, 

pikiran, atau isi hati) seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat diahami oleh orang lain. Digital 

storytelling adalah adalah aplikasi teknologi yang diatur dengan sedemikian 

rupa untuk mempelajari sesuatu dan untuk membantu para guru dalam 

penggunaan teknologi secara produktif di kelas mereka. 

Penggunaan media digital storytelling mempunyai manfaat yang sangat 

besar dalam proses pembelajaran. Hal ini karena media digital storytelling 

dapat membuat suatu objek menjadi lebih konkret, mengatasi ruang dan 

waktu, memperjelas objek dan efek-efek (suara dan gerak) yang diberikan 

membuat minat dan motivasi belajar anak meningkat dalam berbicara untuk 

mengutarakan perasaannya. Dalam hal ini media  digital storytelling dapat 

memotivasi anak dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Bagan kerangka 

berpikir dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 3 berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 3 

Bagan Kerangka Berpikir 
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Kemampuan 

berbicara anak 
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berbicara anak 

meningkat. 
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2.4.Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk pertanyaan. Jawaban sementara tersebut baru kemudian 

didasarkan pada fakta-fakta teoritis yang diperoleh dalam pengumpulan data 

(Siwi, 2012). 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan uraian dari kerangka 

berpikir, dapat dirumuskan bahwa media digital story telling dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara anak di kelas Red Apple TK Apple Kids 

Salatiga. 

2.5.Penelitian yang Relevan 

Sejauh pengamatan dan penelaahan yang penulis lakukan terkait dengan 

penelitian tentang Meningkatkan Kemampuan Bicara Anak TK B Usia 4-6 

Tahun Melalui Digital Story Telling di TK Apple Kids Salatiga, ada beberapa 

karya ilmiah yang tertuang dalam bentuk skripsi, jurnal yang relevan dengan 

judul penulis, diantaranya: 

Skripsi Yulia Indah Firyati jurusan Program Studi Pendidikan Anak Usia 

Dini dengan judul Pengaruh Metode Story Telling terhadap Perkembangan 

Kemampuan Bahasa Anak Usia 4-5 Tahun di TK Nurul Amal Ratulangi 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 (2017), menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara metode story telling dengan kemampuan 

bahasa anak usia dini. Melalui metode story telling yang diterapkan 

menyokong kemampuan anak dalamm berbahasa dalam penggunaan metode 

story telling, karena dalam story telling seseorang diajarkan melatih simbol 

huruf  dan menunjukkan pada tahap-tahap yang harus di lewati. 

Jurnal Ayi Sobarna yang berjudul Efektivitas Metode Story Telling 

bermedia boneka untuk pengembangan kemammpuan berkomnikasi (2010), 

menemukan bahwa efektiviitas metode cerita dengan media boneka untuk 

pengembangan kemampuan berkomunikasi verbal anak usia dini 19,3 % dari 

perolehan skor 341 untuk sebelum dilakukan perlakuan dan meningkat 

menjadi 423 setelah dilakukan perlakuan. Efektivitas metode cerita dengan 
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media boneka untuk pengembangan kemampuan berkomunikasi non verbal 

anak usia dini 14, 81 % dari perolehan skor sebelum dilakukan perlakuan 216 

meningkat hingga 248 setelah dilakukan perlakuan. 

Skripsi Windriantari Saputri dari progdi Pendidikan Anak Usia Dini yang 

berjudul Peningkatan kemampuan berbicara melalui media gambar pada anak 

kelompok A di TK Bener Yogyakarta (2015), menghasilkan bahwa dapat 

meningkatkan kemampuan bicara anak kelompok A TK Bener Tegalrejo 

Yogyakarta. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan rata-

rata kemampuan berbicara anak pada saat Pratindakan sebesar 65,60%, 

meningkat menjadi 76,52% pada siklus I, dan mencapai 94,16% pada tindakan 

Siklus II. 

Skripsi Meta Novtrya Sary yang berjudul meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak melalui metode bercerita di kelompok B TK Yasporbi kota 

bengkulu (2014), menyimpulkan bahwa melalui metode bercerita dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak usia dini, terbukti dengan 

meningkatnya hasil perhitungan setiap aspek di setiap pertemuan, kemampuan 

menyimak pada siklus I adalah 42% dengan kriteria kurang dan pada siklus II 

meningkat mencapai 85% dengan kriteria sangat baik, kemampuan berbicara 

pada siklus I adalah 42% dengan kriteria sangat kurang dan pada siklus II 

meningkat mencapai 85% dengan kriteria sangat baik, kemampuan membaca 

pada siklus I adalah 36% dengan kriteria sangat kurang dan pada siklus II 

meningkat mencapai 79% dengan kriteria baik. 

Hasil penelitian Yanti Kurniawati dan Sri Setyowati dengan judul 

meningkatkan kemampuan berbicara anak melalui metode bercerita dengan 

media big book di PPT Tulip Surabaya (2013), menyimpulkan bahwa 

penggunaan media big book dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada 

anak usia 2-3 tahun di PPT Tulip Kecamatan Pabean Catian Surabaya, dengan 

rincian pada siklus I kemampuan berbicara anak sebesar 30% kemudian pada 

siklus II meningkat hingga 80%. 

Hasil Penelitian Indah Purwaning Mawarni dan Nurl Khotimah dengan 

judul peningkatan kemampuan berbicara melalui metode cerita pada anak usia 
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2-3 tahun di PPT Little Star (2013), menyimpulkan bahwa kemampuan 

berbicara anak pada kelompok A PPT Little Star Margorukun dapat 

ditingkatkan melalui metode cerita, dengan rincian dari siklus I diperoleh data 

69,4% dan meningkat pada siklus II hingga 88,9%. 


