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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan di TK Apple Kids Salatiga tepatnya di kelas Red 

Apple (TK B) kelompok C. Kelas Red Apple terbagi menjadi 2 kelas dan setiap 

kelasnya ada 2 kelompok yaitu kelompok yang masuk pagi dan kelompok yang 

masuk siang. Kelas yang dijadikan subjek penelitian pada penelitian tindakan 

kelas ini adalah Red Apple kelompok C dengan jumlah 10 anak. Ruang kelas 

kelompok C ini tidak terlalu luas, tapi cukup tertata rapih dan nyaman. Guru 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara klasikal, guru biasanya duduk 

dilantai atau dikursi atau berdiri (menyesuaikan situasi dan kondisi) dan anak-

anak duduk di lantai dengan duduk berurutan laki-laki, perempuan, laki-laki dan 

seterusnya. 

4.1.1 Deskripsi Kondisi Awal Sebelum Penelitian 

Sebelum melaksankan penelitian tindakan kelas, peneliti mengadakan 

kegiatan awal untuk mengetahui kondisi awal sebelum melakukan tindakan. 

Tindakan ini diperlukan untuk mengetahui kondisi awal sebelum tindakan 

sehingga peneliti dapat mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan penelitian 

tindakan kelas ini. Berdasarkan pengamatan, maka dapat dilihat kemampuan 

berbicara anak TK B kelompok C Apple Kids Salatiga berdasarkan indikator dari 

aspek mengungkapkan bahasa. Selanjutnya tingkat keberhasilan anak dalam 

setiap indikator dipresentasekan, adapun hasil presentase nilai kriteria BSB, BSH 

dan BB dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini. 

Indkator 
BSB BSH BB 

Anak dapat menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan 30% 50% 20% 

Anak dapat menyebutkan 1 kata benda atau lebih yang memiliki bunyi/ huruf awal yang 

sama. 
30% 30% 40% 

Anak dapat menyebutkan suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada disekitarnya. 50% 30% 20% 

Anak dapat mengenal huruf vokal dan angka 1 sampai 10 50% 20% 30% 

Anak dapat menceritakan kembali sebagian cerita/ dongeng yang telah diperdengarkan. 40% 30% 30% 

Rata-rata ketercapaian anak 40% 32% 28% 
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Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa masih banyak anak yang 

belum memenuhi kriteria BSB dalam kemampuan berbicara. Rata-rata 

kemampuan berbicara anak pada Pratindakan didapatkan 40% sedangkan 60% 

lainnya masih dibantu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kemampuan 

berbicara anak belum terlatih dengan baik. Keadaan yang demikian menjadi 

alasan diadakannya tindakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak 

melalui digital storytelling. 

4.1.2 Tindakan siklus I 

a. Perencanaan Tindakan Siklus I 

Pada tahap perencanaan tindakan siklus I ini penulis melakukan 

kegiatan yaitu merencanakan pelaksanaan pembelajran. Pada tahap 

perencanaan ini kegiatan yang dilakukan penulis yaitu: 

1. Menyusun rencana kegiatan harian (RKH) sebagai acuan penulis dalam 

melaksanakan penelitian. 

2. Mempersiapkan cerita untuk kegiatan berbicara. Penulis membuat cerita 

yang dikemas dalam bentuk power point yang dimainkan dalam leptop 

dan disesuaikan dengan tema di hari tersebut. Tema di minggu ini 

adalah benda-benda langit, penulis mengambil objek matahari. 

Kemudian dari objek matahari penulis membuat cerita liburan kerumah 

nenek, cerita ini penulis kemas dalam 3 episode. Jadi setiap pertemuan 

menghabiskan 1 episode cerita liburan kerumah nenek. Penulis juga 

menggunakan kartun anak, hewan, dan tumbuhan yang dilegkapi 

dengan suara hewan dan efek supaya gambar bisa bergerak. Selain 

cerita, penulis juga menyiapkan pengeras suara untuk memutar musik 

klasik pendukung cerita liburan kerumah nenek.  

3. Menyusun lembar penilaian tentang kegiatan berbicara dengan digital 

storytelling yang berisi indikator yang meliputi Anak dapat menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, anak dapat menyebutkan 1 

kata benda atau lebih yang memiliki bunyi/ huruf awal yang sama, anak 

dapat menyebutkan suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada 
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disekitarnya, anak dapat mengenal huruf vokal dan angka 1 sampai 10, 

anak dapat menceritakan kembali sebagian cerita/ dongeng yang telah 

diperdengarkan. 

4. Menyiapkan kelengkapan media berupa leptop dan sound untuk 

mendukung tingkat keberhasilan penelitian ini. 

5. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk memperoleh data secara 

objektif yang tidak terekam melalui lembar observasi 

 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Tindakan siklus I penulis lakukan dalam 3 kali pertemuan dan setiap 

pertemuan, penulis dibantu guru kelas dalam proses observasi dan 

pengambilan nilai perkembangan berbicara anak TK B kelompok C 

melalui digital storytelling. Penggunaan digital storytelling penulis 

lakukan sesuai dengan rancangan kegiatan harian (RKH) yang telah 

dibuat. Berikut merupakan penjabaran tindakan setiap pertemuan dalam 

siklus I. 

1) Pertemuan Pertama Siklus I 

Pertemuan pertama siklus I  diaksanakan pada Selasa, 07 

November 2017 dengan tema cuaca. Sebelum pembelajaran dimulai, 

penulis mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunkan untuk 

kegiatan berbicara menggunakan media digital storytelling. Pada 

pertemuan pertama siklus I ini cerita yang dibawakan berjudul liburan 

kerumah nenek, dan cerita yang dibawakan yaitu episode 1. Di episode 

pertama ini, penulis kaitkan dengan cerita liburan kerumah nenek. Di 

dalam cerita tersebut, penulis mengambil karakter kartun anak 

perempuan (tiara), buah-buahan (mangga, rambutan, apel) dan hewan 

(kuda, gajah, ular, harimau).  

a) Kegiatan awal 

anak-anak diminta untuk duduk setengah melingkar, dan 

tanya jawab berkaitan dengan tema hari ini. Setelah itu penulis 
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mulai memutar musik klasik untuk sedikit menenangkan kondisi 

kelas. 

b) Kegiatan inti 

Penulis mempersiapkan cerita yang akan dibawakan 

menggunakan digital storytelling. Kemudian penulis menjelaskan 

aturan untuk mendengarkan cerita yaitu 1) memperhatikan, dan 2) 

jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan harus 

angkat tangan terlebih dahulu. Setelah itu penulis mulai bercerita 

sembari mengobservasi anak. 

c) Kegiatan penutup 

Penulis bertanya tentang perasaan anak-anak ketika 

mendengarkan cerita, dan pertanyaan-pertanyaan singkat berkaitan 

dengan cerita yang dibawakan. Kegiatan diakhiri dengan 

menyanyikan lagu  

Catatan lapangan yang di dapat pada pertemuan pertama siklus I 

yaitu ada anak yang bernama sae datang terlambat, dia datang ketika 

penulis selesai membacakan cerita. Tapi kemudian dia mendengar 

cerita dari temannya yang maju untuk menceritakan kembali, hingga 

pada saat gilirannya dia sangat antusias ingin maju untuk menceritakan 

kembali cerita liburan kerumah nenek, dan dia berhasil menceritakan 

kembali dengan suara yang keras, tegas, bahkan dia juga menyertakan 

imajinasinya dalam ceritanya. Dan ada 2 anak yang justru di dalam 

kelas tetapi masih kesulitan untuk menceritakan kembali isi ceritanya, 

yaitu celvin dan gaby. Celvin adalah anak yang cukup aktif, awalnya 

dia cukup tertarik dengan cerita yang dibawakan tapi karena dia teringat 

bahwa minggu depan dia mau ulang tahun dia kemudian lari kesana 

kemari, dan bermain sendiri. Gaby dia anak yang cukup diam, dari awal 

hingga akhir dia ikut memperhatikan cerita tetapi ketika diminta untuk 

maju kedepan dia kesulitan untuk menceritakan kembali isi ceritanya. 

Bahkan ketika diberi pertanyaan yang berkaitan dengan cerita dia juga 
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kesulitan. Akhirnya penulis membantunya dengan memintanya untuk 

menirukan apa yang penulis katakan. 

1) Pertemuan kedua siklus 1 

Pertemuan kedua siklus 1  diaksanakan pada Rabu, 08 November 

2017, dengan tema cuaca. Pada pertemuan kedua siklus 1 ini cerita 

yang dibawakan berjudul liburan kerumah nenek, dan cerita yang 

dibawakan termasuk dalam episode yang ke 2. Di episode kedua ini, 

media digital storytelling yang digunakan masih bertemakan cuaca, 

yang kemudian penulis kaitkan dengan cerita liburan kerumah nenek. 

Di dalam cerita tersebut, penulis mengambil karakter kartun anak 

perempuan (tiara), matahari, awan, angin dan nenek tiara.  

a) Kegiatan Kegiatan awal 

anak-anak diminta untuk duduk setengah melingkar, dan 

tanya jawab berkaitan dengan tema hari ini. Setelah itu penulis 

mulai memutar musik klasik untuk sedikit menenangkan kondisi 

kelas. 

b) Kegiatan inti 

Penulis mempersiapkan cerita yang akan dibawakan 

menggunakan digital storytelling. Kemudian penulis menjelaskan 

aturan untuk mendengarkan cerita yaitu 1) memperhatikan, dan 2) 

jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan harus 

angkat tangan terlebih dahulu. Setelah itu penulis mulai bercerita 

sembari mengobservasi anak. 

c) Kegiatan penutup 

Penulis bertanya tentang perasaan anak-anak ketika 

mendengarkan cerita, dan pertanyaan-pertanyaan singkat berkaitan 

dengan cerita yang dibawakan. Kegiatan diakhiri dengan menebak 

huruf awal dari karakter yang muncul dalam cerita. 

Catatan lapangan pada pertemuan kedua siklus 1 adalah anak sen-

sen dan josua sudah mulai memiliki semangat dan keberanian untuk 
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maju kedepan untuk menceritakan kembali isi cerita. Anak-anak 

semakin antusias untuk mendengarkan cerita kelanjutan perjalanan tiara 

liburan kerumah neneknya. Celvin mulai bisa menjawab pertanyaan 

yang diberikan berkaitan dengan kisah tiara meski dengan bantuan 

guru. 

2) Pertemuan ketiga siklus 1 

Pertemuan ketiga siklus 1  diaksanakan pada Kamis, 09 November 

2017, dengan tema cuaca. Pada pertemuan ketiga siklus 1 ini cerita 

yang dibawakan berjudul liburan kerumah nenek, dan cerita yang 

dibawakan termasuk dalam episode yang ke 3. Di episode ketiga ini, 

media digital storytelling yang digunakan masih bertemakan cuaca, 

kemudian penulis kaitkan dengan cerita liburan kerumah nenek. Di 

dalam cerita tersebut, penulis mengambil karakter kartun anak 

perempuan (tiara), matahari, kakek, hewan peliharaan (babi, domba, 

sapi, ayam), dan ibu tiara.  

a) Kegiatan awal 

anak-anak diminta untuk duduk setengah melingkar, dan 

tanya jawab berkaitan dengan tema hari ini. Setelah itu penulis 

mulai memutar musik klasik untuk sedikit menenangkan kondisi 

kelas. 

b) Kegiatan inti 

Penulis mempersiapkan cerita yang akan dibawakan 

menggunakan digital storytelling. Kemudian penulis menjelaskan 

aturan untuk mendengarkan cerita yaitu 1) memperhatikan, dan 2) 

jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan harus 

angkat tangan terlebih dahulu. Setelah itu penulis mulai bercerita 

sembari mengobservasi anak. 

c) Kegiatan penutup 

Penulis bertanya tentang perasaan anak-anak ketika 

mendengarkan cerita, dan pertanyaan-pertanyaan singkat berkaitan 
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dengan cerita yang dibawakan. Kegiatan diakhiri bermain tebak-

tebakan menyebutkan kata dengan huruf awal yang sama.  

Catatan lapangan pada pertemuan ketiga siklus 1 yaitu ada 2 anak 

gisel dan josua yang tidak masuk pada hari ini karena sakit. Celvin 

sudah mulai bicara dengan benar meski temponya agak sedikit 

dilambatkan tapi dia sudah berusaha dengan baik, misalnya ketika dia 

menyebutkan hewan ternak milik kakek tiara, celvin bisa 

menyebutkannya dengan benar meski dengan sedikit bantuan guru. 

Gaby mulai bisa menjawab pertanyaan meski dengan banyak bantuan, 

misalnya dengan memintanya untuk maju, menunjuk gambar, atau 

untuk menirukan kata. 

c. Observasi tindakan siklus 1 

Berdasarkan proses pembelajaran pada pertemuan pertama, kedua 

dan ketiga pada tindakan siklus 1, diperoleh gambaran tentang hasil 

kemampuan berbicara anak dengan kriteria BSB, BSH, dan BB. 

Peningkatan kemampuan berbicara anak melalui media digital storytelling 

anak kelompok C usia TK B Apple Kids Salatiga pada pertemuan pertama, 

kedua dan ketiga pada siklus 1 disajikan dalam tabel 10 berikut: 

Indikator 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Siklus I 

BSB BSH BB BSB BSH BB BSB BSH BB BSB BSH BB 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % % % % 

1 5 50 3 30 2 20 7 70 2 20 1 10 7 87,5 0 0 1 12,5 69,17 16,67 
14,1

7 

2 3 30 4 40 3 30 6 60 3 30 1 10 4 50 2 25 2 25 46,67 31,67 
21,6

7 

3 3 30 5 50 2 20 6 60 3 30 1 10 4 50 3 37,5 1 12,5 46,67 39,17 
14,1

6 

4 5 50 2 20 3 30 7 70 2 20 1 10 6 75 1 12,5 1 12,5 65 17,5 17,5 

5 4 40 4 40 2 20 6 60 3 30 1 10 5 62,5 2 25 1 12,5 54,17 31,67 
14,1

7 

Rata-rata 

ketercapaia
n anak 

40% 36% 24% 64% 26% 10% 65% 20% 15% 56,33 27,33 
16,3

4 

 

Berdasarkan data diatas, disetiap pertemuannya pada siklus 1 

diketahui bahwa ada peningkatan pada kemampuan berbicara anak melalui 
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pertanyaan yang diberikan

Anak dapat menyebutkan 1 kata

benda atau lebih yang memiliki bunyi/
huruf awal yang sama.

Anak dapat menyebutkan suara huruf

awal dari nama benda-benda yang ada
disekitarnya.

Anak dapat mengenal huruf vokal dan

angka 1 sampai 10

Anak dapat menceritakan kembali

sebagian cerita/ dongeng yang telah
diperdengarkan.

media digital storytelling, dari pertemuan pertama rata-rata ketercapaian 

anak mencapai 40% dan meningkat pada pertemuan kedua yaitu 64% 

selanjutnya pada pertemuan ketiga rata-rata kemampuan berbicara anak 

semakin meningkat samapi 65%. Kenaikan rata-rata pencapaian indikator 

pada kemampuan berbicara diperoleh 56,33%. Sedangkan peningkatan 

yang terjadi pada waktu pratindakan dan setelah tindakan siklus 1 

diperoleh data yang disajikan dalam tabel 11 dibawah ini: 

Indkator 

Pratindakan Siklus I 

BSB BSH BB BSB BSH BB 

Anak dapat menjawab sesuai dengan pertanyaan 

yang diberikan 
30 50 20 69,17 16,67 14,17 

Anak dapat menyebutkan 1 kata benda atau lebih 

yang memiliki bunyi/ huruf awal yang sama. 
30 30 40 46,67 31,67 21,67 

Anak dapat menyebutkan suara huruf awal dari 

nama benda-benda yang ada disekitarnya. 
50 30 20 46,67 39,17 14,16 

Anak dapat mengenal huruf vokal dan angka 1 

sampai 10 
50 20 30 65 17,5 17,5 

Anak dapat menceritakan kembali sebagian cerita/ 

dongeng yang telah diperdengarkan. 
40 30 30 54,17 31,67 14,17 

Rata-rata ketercapaian anak 40 32 28 56,33 27,33 16,34 

 

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan berbicara anak melalui media digital storytelling 

pada pratindakan dan siklus 1. Data dari hasil peningkatan kemampuan 

berbicara anak saat pratindakan dan siklus 1 melalui media digital 

storytelling disajikan dalam gambar 6 berikut ini: 
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d. Refeksi tindakan siklus 1 

Refleksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah evaluasi 

terhadap proses pembelajaran pada tindakan dalam satu siklus. Kegiatan 

yang dilakukan selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam melakukan 

kegiatan pada siklus 2. Penulis menganalisis hal-hal yang menjadi masalah 

atau kendala pada pelaksanaan tindakan siklus 1. 

Berdasarkan pengamatan dan analisis mengenai beberapa masalah yang 

dihadapi pada pembelajaran siklus 1, antara lain: 

1) Suara anak terlalu  kecil ketika diminta untuk menceritakan kembali, 

sehingga membuat anak lain kehilangan fokus dan membuat aktivitas 

sendiri sehingga kelas menjadi ramai. 

2) Penulis terlalu sering bertanya kaitan cerita dengan pengalaman anak 

dikehidupan sehari-harinya, sehingga membuat anak terlihat bosan dan 

menjadikan kurang efisien dalam penggunaan waktu. 

3) Pada waktu itu sedang ada musim penyakit demam, batuk, pilek, flu 

singapura, sehingga membuat guru waspada dan orang tua juga cemas. 

Jika ada anak yang memiliki ciri-ciri flu singapura maka akan segera 

dipulangkan untuk beristirahat dirumah. Dan waktu pertemuan kedua 

pada siklus 1 ada dua anak yang tidak berangkat karena demam dan 

batuk. 

4) Anak-anak masih belum terbiasa untuk mengangkat tangannya dahulu 

sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan, sehingga terkadang 

membuat anak lain tau jawabannya bukan karena dia tau tapi karena 

dikasih tau temannya atau dengar dari temannya. 

Pelaksanaan tindakan siklus 1 masih ada kekurangannya sehingga 

perlu dilakukan tindakan perbaikan agar dapat terjadi peningkatan yang 

signifikan terhadap kemampuan berbicara anak pada tindakan siklus 2. 

Penulis menyusun kembali rencana langkah-langkah perbaikan untuk 

pelaksanaan kegiatan berbicara dengan media digital storytelling pada 

siklus 2. Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus 2 

adalah sebagai berikut: 
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1) Meminta anak untuk mengeraskan suaranya supaya anak yang lain bisa 

mendengarkan suara anak yang sedang bercerita di depan, selain itu 

mengubah formasi duduk anak-anak dengan formasi boy-girl-boy-girl. 

2) Ketika bercerita membiasakan menggunakan bahasa yang singkat dan 

jelas (S-P-O-K) supaya anak tidak bingung dan lebih fokus ke inti 

cerita. 

3) Meminta anak untuk biasakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum 

makan dan sesudah buang sampah, buang air, atau setelah main duluar. 

Dan mengkomunikasikan segera ke guru jika pusing/ sakit lainnya. 

4) Terus mengingatkan anak untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu 

sebelum menjawab pertanyaan. 

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan pada tindakan siklus 1 

dapat diketahui bahwa peningkatan kemampuan berbicara anak kelompok 

C usia TK B Aplle Kids Salatiga belum mencapai keberhasilan yang 

diharapkan. Oleh karena itu, kegiatan berbicara menggunakan media 

digital storytelling perlu dilanjutkan pada tindakan siklus 2 dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berbicara anak. 

4.1.3. Tindakan siklus II 

a. perencanaan tindakan siklus II 

Pada tahap perencanaan tindakan siklus II ini penulis melakukan 

kegiatan yaitu merencanakan pelaksanaan pembelajran. Pada tahap 

perencanaan ini kegiatan yang dilakukan penulis yaitu: 

1. Menyusun rencana kegiatan harian (RKH) sebagai acuan penulis 

dalam melaksanakan penelitian. 

2. Mempersiapkan cerita untuk kegiatan berbicara. Penulis membuat 

cerita yang dikemas dalam bentuk power point yang dimainkan 

dalam leptop dan disesuaikan dengan tema di hari tersebut. Tema 

di minggu ini adalah tatasurya, penulis mengambil objek planet. 

Kemudian dari objek planet penulis membuat cerita ulang tahun 

bumi yang ke 10, cerita ini penulis kemas dalam 3 episode. Jadi 

setiap pertemuan menghabiskan 1 episode cerita ulang tahun bumi 
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yang ke 10 tahun. Penulis juga menggunakan kartun planet, kueh, 

dan orbit yang dilengkapi dengan efek supaya gambar bisa 

bergerak. Selain cerita, penulis juga menyiapkan pengeras suara 

untuk memutar musik klasik pendukung cerita ulang tahun bumi ke 

10 tahun.  

3. Menyusun lembar penilaian tentang kegiatan berbicara dengan 

digital storytelling yang berisi indikator yang meliputi Anak dapat 

menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, anak dapat 

menyebutkan 1 kata benda atau lebih yang memiliki bunyi/ huruf 

awal yang sama, anak dapat menyebutkan suara huruf awal dari 

nama benda-benda yang ada disekitarnya, anak dapat mengenal 

huruf vokal dan angka 1 sampai 10, anak dapat menceritakan 

kembali sebagian cerita/ dongeng yang telah diperdengarkan. 

4. Menyiapkan kelengkapan media berupa leptop dan sound untuk 

mendukung tingkat keberhasilan penelitian ini. 

5. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk memperoleh data 

secara objektif yang tidak terekam melalui lembar observasi 

Penulis juga melakukan kegiatan lain pada tahap pelaksanaan 

tindakan siklus II, yaitu perencanaan perbaikan terhadap beberapa 

masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan  tindakan siklus I. 

Perbaikan yang dilakukan adalah: 

1. Meminta anak untuk mengeraskan suaranya supaya anak yang lain 

bisa mendengarkan suara anak yang sedang bercerita di depan, selain 

itu mengubah formasi duduk anak-anak dengan formasi boy-girl-

boy-girl. 

2. Ketika bercerita membiasakan menggunakan bahasa yang singkat 

dan jelas (S-P-O-K) supaya anak tidak bingung dan lebih fokus ke 

inti cerita. 

3. Meminta anak untuk biasakan mencuci tangan terlebih dahulu 

sebelum makan dan sesudah buang sampah, buang air, atau setelah 
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main duluar. Dan mengkomunikasikan segera ke guru jika pusing/ 

sakit lainnya. 

4. Terus mengingatkan anak untuk mengangkat tangannya terlebih 

dahulu sebelum menjawab pertanyaan. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II masih dilakukan pada kegiatan awal 

proses pembelajaran. Anak-anak diminta untuk duduk setengah 

lingkaran, kemudian mulai bercakap-cakap mengenai tema hari itu 

kemudian menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu kegiatan 

berbicara melalui digital storytelling yang telah dibuat oleh penulis dan 

guru sebelumnya. Serta memberi motivasi supaya anak-anak menjadi 

lebih semangat dalam mengikuti kegiatan berbicara dengan media 

digital storyteling. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus II 

dilaksanakan dalam tiga kali pertemuaan, dan penulis terlebih dahulu 

menyiapkan Rencana Kegiatan Harian (RKH), alat dan bahan yang 

dibutuhkan. 

Pada pelaksanaan kegiatan siklus II, penyampaian materi 

membiasakan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas (S-P-O-K), 

dan cerita yang dibawakan menyesuaikan dengan tema minggu ini. 

Karena tema minggu ini adalah tatasurya, sehingga penulis membuat 

cerita yang subtemanya adalah planet dengan judul cerita ulang tahun 

bumi yang ke 10 tahun. 

1) Pertemuan Pertama Siklus II 

Pertemuan pertama siklus II  diaksanakan pada Rabu, 22 

November 2017, dengan tema tatasurya. Pada pertemuan pertama 

siklus II ini cerita yang dibawakan berjudul ulang tahun bumi yang 

ke 10 tahun, dan cerita yang dibawakan yaitu episode yang 1. Di 

episode pertama ini, media digital storytelling yang digunakan 

bertemakan tata surya. Penulis mengambil subtema planet, di 
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dalam cerita tersebut, penulis mengambil karakter planet-planet, 

dan bintang.  

a) Kegiatan awal 

Anak-anak diminta untuk duduk setengah melingkar, dan 

tanya jawab berkaitan dengan tema hari ini. Setelah itu penulis 

mulai memutar musik klasik untuk sedikit menenangkan kondisi 

kelas. 

b) Kegiatan inti 

Penulis mempersiapkan cerita yang akan dibawakan 

menggunakan digital storytelling. Kemudian penulis menjelaskan 

aturan untuk mendengarkan cerita yaitu 1) memperhatikan, dan 2) 

jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan harus 

angkat tangan terlebih dahulu. Setelah itu penulis mulai bercerita 

sembari mengobservasi anak. 

c) Kegiatan penutup 

Penulis bertanya tentang perasaan anak-anak ketika 

mendengarkan cerita, dan pertanyaan-pertanyaan singkat berkaitan 

dengan cerita yang dibawakan. Kegiatan diakhiri dengan berhitung 

1-10.  

Catatan lapangan pada pertemuan pertama siklus II yaitu 

anak-anak terlihat lebih antusias dalam mengikuti kegiatan 

berbicara dan mulai termotivasi dalam berbicara mengenai cerita 

yang dibawakan penulis. Terbukti setiap kali penulis mengajukan 

pertanyaan banyak anak yang mau menjawab dengan menunggu 

dipanggil namnya terlebih dahulu. Selain itu ketika penulis 

bercerita anak sangat memperhatikan terkadang penulis juga 

mencoba memberikan pertanyaan dengan mengaitkan kehidupan 

anak sehari-hari. 

d) pertemuan kedua siklus II 
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Pertemuan kedua siklus II  diaksanakan pada Kamis, 23 

November 2017, dengan tema tata surya. Pada pertemuan kedua 

siklus II ini cerita yang dibawakan berjudul ulang tahun bumi 

yang ke 10 tahun, dan cerita yang dibawakan yaitu episode yang 

ke 2. Di episode kedua ini, media digital storytelling yang 

digunakan bertemakan tata surya. Penulis mengambil subtema 

planet, di dalam cerita tersebut penulis mengambil karakter 

planet-planet, dan meteor.  

a) Kegiatan awal 

Anak-anak diminta untuk duduk setengah melingkar, dan 

tanya jawab berkaitan dengan tema hari ini. Setelah itu penulis 

mulai memutar musik klasik untuk sedikit menenangkan kondisi 

kelas. 

b) Kegiatan inti 

Penulis mempersiapkan cerita yang akan dibawakan 

menggunakan digital storytelling. Kemudian penulis menjelaskan 

aturan untuk mendengarkan cerita yaitu 1) memperhatikan, dan 2) 

jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan harus 

angkat tangan terlebih dahulu. Setelah itu penulis mulai bercerita 

sembari mengobservasi anak. 

c) Kegiatan penutup 

Penulis bertanya tentang perasaan anak-anak ketika 

mendengarkan cerita, dan pertanyaan-pertanyaan singkat berkaitan 

dengan cerita yang dibawakan. Kegiatan diakhiri dengan bernyanyi 

selamat ulang tahun dan memberikan 10 kali tepuk tangan untuk 

ulang tahun bumi yang ke 10 tahun.  

Catatan lapangan pertemuan kedua siklus II, anak yang 

bernama celvin sudah mulai membiasakan berbicara dengan jelas 

dan kata-kata baru yang sebelumnya tidak dibenarkan masih 

membutuhkan bantuan guru. Selain itu jika celvin lupa juga 
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terkadang kata-kata yang sudah dibenarkanpun masih salah 

pengucapannya. Gaby mulai bisa menjawab pertanyaan tetapi 

fokusnya harus dibantu, misalnya dengan memanggil namanya 

atau mengarahkan kepalanya untuk melihat ke arah kita. 

d) Pertemuan ketiga siklus II 

Pertemuan ketiga siklus II  diaksanakan pada Jum‟at, 24 

November 2017, dengan tema tata surya. Pada pertemuan ketiga 

siklus II ini cerita yang dibawakan berjudul ulang tahun bumi yang 

ke 10 tahun, dan cerita yang dibawakan yaitu episode yang ke 3. Di 

episode ketiga ini, media digital storytelling yang digunakan 

bertemakan tata surya. Penulis mengambil subtema planet, di 

dalam cerita tersebut penulis mengambil karakter planet-planet, 

orbit dan meteor.  

a) Kegiatan awal 

anak-anak diminta untuk duduk setengah melingkar, dan 

tanya jawab berkaitan dengan tema hari ini. Setelah itu penulis 

mulai memutar musik klasik untuk sedikit menenangkan kondisi 

kelas. 

b) Kegiatan inti 

Penulis mempersiapkan cerita yang akan dibawakan 

menggunakan digital storytelling. Kemudian penulis menjelaskan 

aturan untuk mendengarkan cerita yaitu 1) memperhatikan, dan 2) 

jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan harus 

angkat tangan terlebih dahulu. Setelah itu penulis mulai bercerita 

sembari mengobservasi anak. 

c) Kegiatan penutup 

Penulis bertanya tentang perasaan anak-anak ketika 

mendengarkan cerita, dan pertanyaan-pertanyaan singkat berkaitan 

dengan cerita yang dibawakan. Kegiatan diakhiri dengan bermain 

menyebutkan kata dengan huruf awal yang sama.  
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Catatan lapangan pada pertemuan ketiga siklus II yaitu, 

anak bernama gaby yang biasanya malas untuk menirukan kata 

atau kalimat yang panjang, kali ini dia mau bercerita di depan 

dengan bantuan guru. 

 

c. Observasi tindakan siklus II 

Berdasarkan hasil dari pertemuan pertama,  kedua dan 

ketiga pada siklus II, maka diperoleh gambaran tentang  hasil 

kemampuan berbicara anak melalui media digital storytelling 

dengan kriteria BSB, BSH, dan BB. 

Peningkatan kemampuan berbicara anak melalui media 

digital storytelling anak kelompok C usia TK B Apple Kids 

Salatiga pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga siklus II 

disajikan dalam tabel 12 berikut: 

Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Siklus 2 

BSB BSH BB BSB BSH BB BSB BSH BB BSB BSH BB 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % % % % 

1 7 70 2 20 1 10 9 90 1 10 0 0 9 90 1 10 0 0 83,33 13,33 3,33 

2 8 80 1 10 1 10 8 80 1 10 1 10 8 80 2 20 0 0 80 13,33 6,67 

3 8 80 1 10 1 10 8 80 1 10 1 10 8 80 2 20 0 0 80 13,33 6,67 

4 8 80 1 10 1 10 8 80 2 20 0 0 9 90 1 10 0 0 83,33 13,33 3,33 

5 8 80 2 20 0 0 8 80 2 20 0 0 8 80 2 20 0 0 80 20 0 
Rata-rata 

ketercapaian 

anak 
78% 14% 8% 82% 14% 4% 84% 16% 0% 81,33% 14,67% 4% 

 

Berdasarkan data diatas, kemampuan berbicara anak 

menggunakan media digital storytelling pada siklus II terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan. Pada saat pertemuan pertama 

siklus kedua  rata-rata ketercapaian anak mencapai 78% kemudian 

meningkat pada pertemuan kedua hingga 82% dan pada pertemuan 

ketiga siklus kedua mengalami peningkatan hingga 84%, dari 

pertemuan pertama, kedua dan ketiga dapat diperoleh rata-rata 

ketercapaian setiap indikator pada siklus 2 yaitu 81,33%. 
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Rata-rata peningkatan kemampuan berbicara anak melalui 

media digital storytelling pada saat pratindakan, siklus I, dan siklus 

II disajikan dalam tabel 13 berikut ini: 

Indikator 

Pratindakan Siklus I Siklus II 

BSB BSH BB BSB BSH BB BSB BSH BB 

1 30 50 20 69,17 16,67 14,17 83,33 13,33 3,33 

2 30 30 40 46,67 31,67 21,67 80 13,33 6,67 

3 50 30 20 46,67 39,17 14,16 80 13,33 6,67 

4 50 20 30 65 17,5 17,5 83,33 13,33 3,33 

5 40 30 30 54,17 31,67 14,17 80 20 0 

Rata-rata 

ketercapaian 

anak 

40 32 28 56,33 27,33 16,34 81,33 14,67 4 

 

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan berbicara anak melalui media digital 

strorytelling pada waktu pratindakan, tindakan siklus I dan pada 

tindakan siklus II. Data dari hasil peningkatan kemampuan 

berbicara anak melalui media digital storytelling disajikan dalam 

diagram pada gambar 7 berikut ini: 
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d. Refleksi tindakan siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi seluruh kegiatan berbicara dengan 

media digital storytelling sudah mendapatkan hasil yang sangat 

memuaskan. Anak-anak mengikuti kegiatan berbicara dengan media 

digital storytelling dari awal sampai akhir dengan penuh antuasias. 

Anak-anak juga menyampaikan keinginannya untuk kembali 

melakukan kegiatan berbicara dengan digital storytelling dipertemuan 

selanjutnya. Namun masih ada beberapa anak yang masih belum 

memenuhi kriteria berkembang sangat baik. 

Pada saat perbaikan dilakukan di siklus II, peningkatan 

kemampuan berbicara dengan media digital storytelling mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan dan sudah mencapai tingkat 

keberhasilan yang ditetapkan. Hasil pengamatan pada siklus II 

menunjukkan bahwa hasil peningkatan kemampuan berbicara anak 

yang masuk kriteria BSB telah mencapai lebih dari 80% yaitu 81,33 % 

sehingga kegiatan berbicara dengan mmenggunakan media digital 

storytelling dihentikan. 

 

4.2. Pembahasan 

Berdasarkan beberapa data yang telah penulis dapatkan dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun di TK B kelompok C Apple 

Kids Salatiga dengan media digital storytelling dapat meningkat sampai 81,33%. 

Hal ini karena anak sangat tertarik dengan digital storytelling. 

Menurut Robin (2008) sebuah cerita akan lebih menarik jika dipadukan 

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

dihasilkan komputer, video, dan musik. Dalam proses pembuatan cerita, penulis 

membuat cerita sendiri yang disesuaikan dengan tema pembelajaran saat itu. 

Kemudian penulis tambahkan efek audio, gerak, teks, dan musik. Pada saat 

perlakuan, anak-anak terlihat sangat tertarik terutama pada gambar yang lucu, 

gambar yang bisa bergerak dan pada efek suara yang diberikan. Selain itu anak-
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anak sangat suka dengan isi cerita karena cerita di buat berseri/ bersambung, jadi 

ketika cerita di episode 1 sudah selesai anak-anak biasanya akan sedikit kecewa 

tetapi dibalik kekecewaan itu anak-anak sangat menunggu episode berikutnya dan 

sangat penasaran bagaimana cerita selanjutnya. Bentuk cerita yang berseri/ 

bersambung seperti ini dapat meningkatkan kemampuan mengingat anak dan anak 

bisa menambah kosa kata yang ada dalam cerita. 

Dari 10 anak di kelas TK B kelompok C Apple Kids Salatiga, setiap anak 

mengalami peningkatan kemampuan berbicara khususnya dalam indikator yang 

sudah penulis tentukan. Namun  dalam peningkatan tersebut 2 dari 10 anak 

mengalami peningkatan yang cukup lambat dibandingkan yang lainnya, 2 anak 

tersebut yaitu „C‟ dan „G‟. Jika dilihat Menurut grafik periode perkembangan 

bahasa dan bicara anak (Tiel,2011) 2 anak tersebut masih dalam tahap periode 

diferensiasi, dalam periode ini perkembangan bicara anak Mereka mulai 

bermmain fantasi, berbagai cerita  yang dikembangkannya melalui komunikasi. 

Dalam periode diferensiasi ini 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 

sekitarnya untuk ditanyai tentang berbagai hal yang dilihatnya atau dialaminya. 

Sedangkan 8 anak lainnya mulai berkembang pada periode 1 tingkat diatasnya 

yaitu periode perkembangan komunikasi, yang mana perkembangan 

metalinguistik dan pragmatiknya mulai berkembang. Pada masa ini mereka 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. 

Hurlock (Siwi, 2012) beberapa faktor eksternal mempengaruhi banyaknya 

anak berbicara, faktor tersebut seperti intelegensi, jenis kelamin, posisi urutan 

kelahiran, besarnya keluarga, berbahasa dua, dan jenis kelamin. 
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„C‟ adalah anak yang cukup aktif, berdasarkan observasi yang penulis lakukan „C‟ 

lebih sering menggunakan kemampuan fisiknya dibandingkan kemampuan yang 

lainnya seperti, berlari, melompat, berguling, push up, sit up dan yang lainnya. 

Selain itu berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan guru, „C‟ ini 

termasuk anak dengan rentang kelahirannya terlalu dekat dengan adiknya, 

sehingga dari segi pengasuhan termasuk kemampuan berbicaranya mengikuti 

adiknya. Orang tua juga kurang memperhatikan kemampuan berbicara „C‟, setiap 

kali anak berbicara dengan pelafalan yang tidak tepat orang tua tidak 

membenarkan, mungkin itulah sebabnya sampai sekarang kemampuan 

berbicaranya masih kurang selalu ada huruf yang hilang pada beberapa kata yang 

diucapkannya. Tetapi dengan adanya perlakuan denga media digital storytelling 

sedikit demi sedikit kata yang salah diucapkan oleh „C‟ dibenarkan, hingga 

sekarang „C‟ sudah mulai bisa mengatakan kata dengan lengkap. Misalnya ketika 

berhitung dia sudah mulai bisa berhitung 1 sampai 10 dengan kata yang lengkap, 

dia juga sudah bisa mengenal huruf “a, i, u, e, o” bahkan dari beberapa huruf 

tersebut „C‟ sudah mulai bisa menyusun kata, misalnya huruf “a” menjadi kata 

“alah”, huruf “u” menjadi kata “ulat” dan yang lainnya. „C‟ juga sekarang lebih 

bisa berbaur dengan temannya dan dia sudah sangat jarang menggunakan bahasa 

isyarat lagi ketika berbicara dengan teman atau guru di sekolah, selain itu „C‟ 

terlihat sangat ceria dan sekarang sudah tidak lagi marah karena kata-katanya sulit 

dipahami orang lain sebab „C‟ sudah mulai bisa berbicara dengan huruf yang 

lengkap pada setiap katanya. 

„G‟ adalah anak yang cukup pendiam, awalnya dia terlihat kesulitan 

berbicara dan bahkan dia kesulitan mendapat teman bermain ketika di kelas. 

Berdasarkan wawancara dengan orang tua, „G‟ mengalami masalah pada saat 

proses kelahiran hal ini yang menyebabkan „G‟ sedikit kesulitan ketika 

menggunakan kakinya. Selain itu berdasarkan observasi dikelas, „G‟ terlihat 

kesulitan mengkoordinasikan jari tangannya khususnya yang sebelah kanan, dan 

ketika diajak berbicara mata „G‟ terlihat tidak fokus dan jawaban yang diberikan 

juga tidak sesuai dengan pertanyaannya. Tetapi ketika „G‟ difokuskan dengan 



51 
 

memanggil namanya atau dengan mengarahkan kepalanya ke penulis dia bisa 

menjawab pertanyaan meskipun dengan bantuan. Ketika perlakuan dengan media 

digital storytelling diberikan, „G‟ mulai terlihat perkembangannya. Mulai dari 

menjawab pertenyaan yang diberikan hingga, mengenal angka, mengenal huruf 

“a, u, i, e, o”, membuat kata dengan huruf yang sama dan menceritakan kembali, 

dia sudah mulai bisa meski dengan bantuan. Sekarang „G‟ juga sudah mulai 

semangat untuk mengerjakan tugas disekolah dan bisa berbaur dengan teman-

teman dikelasnya bahkan sekarang dia sudah bisa ijin terlebih dahulu sebelum ke 

toilet dengan mengatakan “mis, pipis”. 

Kendala lainnya pada proses peningkatan kemampuan berbicara anak 

kelompok C TK B Apple Kids Salatiga dengan media digital storytelling terlihat 

pada tindakan siklus I, hal ini terjadi karena beberapa hal yang telah disebutkan 

pada refleksi tindakan siklus I sehingga penulis melakukan beberapa perbaikan 

yaitu penulis meminta anak untuk mengeraskan suaranya supaya anak yang lain 

bisa mendengarkan suara anak yang sedang bercerita di depan, selain itu 

mengubah formasi duduk anak-anak dengan formasi boy-girl-boy-girl. ketika 

bercerita membiasakan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas (S-P-O-K) 

supaya anak tidak bingung dan lebih fokus ke inti cerita. Terus mengingatkan 

anak untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. 

Meminta anak untuk biasakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan dan 

sesudah buang sampah, buang air, atau setelah main duluar. Dan 

mengkomunikasikan segera ke guru jika pusing/ sakit lainnya.  

Setelah dilakukannya penelitian tindakan kelas terhadap kelompok C usia 

TK B Apple Kids Salatiga tahun 2017 melalui dua siklus, ternyata membawa hasil 

yang memuaskan bagi peneliti maupun guru. Upaya peningkatan kemampuan 

berbicara melalui digital storytelling dapat dilihat pada hasil observasi yang telah 

dilaksanakan. Ketika melakukan observasi penulis dibantu 2 orang guru kelas 

kelompok C di kelas Red Apple/ TK B. 

 


