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MOTTO 

Hanya Pendidikan yang bisa menyelamatkan masa 

depan, tanpa Pendidikan Indonesia tak mungkin 

bertahan.1 

 

 

       (Robert Frost) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Robert Frost. https://iphinchow.com/robert-frost/. (diakses pada 19 September 2021, 

pukul 09.00). 
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ABSTRAK 

 

ARDYAN INDRIYANTI. Penerapan Media Buku Dongeng Bergambar 

Dalam Mengembangkan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun Di Dusun Plambongan. 

Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta, 

2021. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan bahasa pada anak di 

situasi pandemi yang perkembangan bahasanya terhambat karena kurangnya 

komunikasi dan terbatas jika mengandalkan kegiatan di PAUD. Penelitian ini 

bertujuan: (1) untuk mengetahui penerapan media buku dongeng bergambar dalam 

mengembangkan bahasa anak usia 5-6 Tahun dengan memanfaatkan media buku 

dongeng bergambar di Dusun Plambongan, (2) untuk mengetahui kendala dan 

solusi yang dihadapi oleh orang tua saat menerapkan media buku dongeng 

bergambar dalam penerapan bahasa anak usia 5-6 tahun di Dusun Plambongan. 

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Plambongan, Ds Banyurejo, Kec 

Tempel, Kab Sleman, Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian 5 orang anak berusia 5-6 tahun 

beserta orang tuanya di Dusun Plambongan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan di antaranya; observasi, wawancara, dan studi dokumen dan 

pengecekan keabsahan dilakukan dengan triangulasi. 

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan, dipahami bahwa penerapan 

media buku dongeng bergambar membuat anak lebih mudah menyampaikan 

pikiran dan menjadi kaya kosa kata, sehingga buku dongeng bergambar dapat 

menjadi media dalam mengembangkan bahasa anak dengan melibatkan orang tua 

di dalamnya. Adapun kendala dalam penelitian ini yaitu kurangnya ketersediaan 

media buku dongeng bergambar yang baru dan ekspresi yang masih sulit 

disampaikan oleh orang tua ketika bercerita. Dan solusinya yaitu, mengasah 

penyampaian bercerita dengan cara mengulang cerita. 

 

Kata Kunci: penerapan, media, buku dongeng bergambar, perkembangan 

bahasa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan diartikan sebagai gejala yang terjadi pada kehidupan 

bermasyarakat. Pendidikan juga dijadikan sebagai pondasi bangsa yang 

penting guna melahirkan sumber daya manusia dengan kualitas baik. Kualitas 

tersebut didapatkan melalui usaha sadar yang direncanakan guna mewujudkan 

kondisi dan proses belajar megajar untuk mengembangkan potensi diri peserta 

didik. Potensi tersebut diusahakan dapat mencakup kemampuan yang terampil, 

akhlak mulia, memiliki kecerdasan, kepribadian yang jauh lebih baik, 

kemampuan mengendalikan diri, kekuatan untuk bertahan hidup, dan rasa 

spiritual keagamaan yang dapat ditunjukan untuk bangsa, negara, dan 

masyarakat luas.2 

Pendidikan kemudian menjadi hal mutlak yang dapat mendukung negara 

Indonesia sebagai negara berkembang. Dari seluruh jenjang pendidikan yang 

wajib dilakukan anak Indonesia, Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya 

disebut PAUD) adalah jenjang pendidikan yang perlu mendapatkan fokus 

lebih. Hal tersebut dikarenakan jenjang PAUD menjadi ruang pertama 

pemberian stimulasi kepada seorang anak untuk mengembangkan daya pikir 

mereka. Proses tersebut yang nantinya akan mempengaruhi seorang anak 

dalam segala tindakan mereka. 

 
2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 
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Menurut Slamet Rahardjo, PAUD ialah ruang penyelenggara pendidikan 

guna meningkatkan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan   

kepribadian sebagai landasan pendidikan yang dasar dan prose pengembangan 

diri secara utuh yang sejalan dengan asas pendidikan dari awal mengenyam 

pendidikan dan sepanjang hidupnya.3 PAUD juga dapat dipahami sebagai 

jenjang pendidikan bagi kelompok anak usia 0-6 tahun, dimana rentang ini 

dikatakan masa emas seorang anak untuk berkembang.  

Yuliani Nurani Sujiono, dkk menyatakan pada masa emas ini keseluruhan 

potensi anak mengalami kepekaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

dengan tepat karena menyesuaikan tahapan anak yang sedang berkembang. 

Tahapan ini disebut sebagai masa emas karena hanya terjadi satu kali seumur 

hidup. Artinya perkembangan yang terjadi tidak dapat terulang pada tahapan 

berikutnya.4 Dengan demikian semenjak dini, anak harus mendapatkan bekal 

pendidikan sekaligus konsep agama sebagai pondasinya, hal tersebut perlu 

dilakukan agar seorang anak mampu mengeluarkan segala potensi diri yang 

dimilikinya dengan dasar-dasar yang baik. Pada usia emas pula anak 

memerlukan motivasi, dorongan, dan rangsangan sehingga perkembangannya 

semakin pesat menuju lebih baik. Salah satu aspek penting di masa emas ini 

adalah perkembangan kebahasaan pada seorang anak. 

Perkembangan bahasa menjadi kemampuan mendasar seorang anak yang 

terdiri dari sejumlah tahap lain sesuai karakteristik dan usia perkembangannya. 

 
3 Slamet Rahardjo, Pembelajaran Untuk Anak TK, (Jakarta: Depdiknas, 2005), hal. 56 
4 Yuliani Nuraini Sujiono, Menu Pembelajaran Anak Usia Dini, (Jakarta: Yayasan Citra 

Pendidikan Indonesia, 2005), hal. 35 
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Menurut Nurbiana Dhieni bahasa ialah sebuah sistem simbol guna melakukan 

komunikasi yang mencakup sintaksis (tata bahasa), morfologi (unit arti) 

fonologi (unit suara) dengan bahasa anak guna menyampaikan perasaan, 

pemikiran, tujuan dan maksudnya pada orang lain.5 Oleh karena itu, bahasa 

menjadi bagian yang penting untuk dianalisis dan diterapkan kepada anak 

dalam dalam proses pembelajarannya. Salah satu caranya adalah dengan 

kegiatan bercerita. Hal ini mengingat karakter mereka yang sedang gemar-

gemarnya menyimak cerita dari orang lain, maupun keinginannya sendiri untuk 

mendongeng dengan kemampuan daya khayalnya yang masih tinggi, sehingga 

bercerita dipilih karena proses pembelajarannya jauh lebih kreatif dimana anak 

dapat belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. 

Tidak hanya guru atau peneliti, proses pengembangan bahasa pada anak 

usia dini, harus dipahami oleh orang tua juga untuk mengetahui tahapan 

perkembangan sekaligus karakteristik anak. Dengan demikian pelaksanaan 

kegiatan akan menyesuaikan kebutuhan dan minat anak. Metode bercerita yang 

digunakan dalam proses pengembangan bahasa perlu memanfaatkan buku 

bergambar, agat memberikan pengalaman belajar anak dan diharapan agar 

keberlangsungan pembelajaran bisa menarik, mengesankan, dan 

menyenangkan bagi anak. Salah satu media yang cocok dalam permasalahan 

ini adalah buku dongeng bergambar.  

Dapat dipahami bahwa penggunaan media dalam proses pembelajaran 

dapat membantu anak dalam memberikan pengalaman bermakna bagi anak. 

 
5 Dhieni, N., Metode Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hal 48. 
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Penggunaan media dalam pembelajaran dapat mempermudah anak dalam 

memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Froebel seorang Bapak 

Pendidikan Anak Usia Dini mengatakan bahwa penididikan berhubungan 

dengan individu, Tuhan, dan alam dan salah satu kurikulum PAUD yang 

diciptakan Froebel adalah Bahasa.  

Menurut Froebel guru bertanggung jawab dalam membimbing serta 

mengarahkan agar anak menjadi kreatif dengan kurikulum yang terencana dan 

sistematis. Dalam pendidikan PAUD guru adalah manager kelas yang 

bertanggung jawab dalam merencanakan mengorganisasikan, memotivasi, 

membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi proses ataupun hasil belajar. 

Tanpa program yang sistematis penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 

dapat membahayakan tumbuh kembang anak. 

Masalah penelitian ini timbul dengan melihat bahwa pengembangan 

berbahasa pada anak didik di PAUD dan Taman Kanak-kanak lebih 

menekankan proses mendengar dan berbicara saja, tanpa mengasah imajinasi 

anak-anak. Sedangkan utuhnya perkembangan bahasa pada anak usia dini, 

sensori motornya terkait dengan kesiapan organ-organ berbicara secara 

bersamaan. Melihat pentingnya perkembangan berbahasa pada anak, anak 

sejak dini seharusnya mampu mendengarkan dan berbahasa secara baik dengan 

melihat bentuk gambar-gambar atau simbol-simbol yang dapat mengekspresi 

minat dan kemampuannya. Tetapi pada kenyataannya pengajaran berbahasa 

saat ini kurang mendapat perhatian. Sementara itu kemampuan berbahasa 
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merupakan salah satu yang harus dikembangkan karena termasuk dalam 

pengembangan kemampuan dasar.  

Namun, pada masa sekarang ini ketika dunia dilanda pandemi virus Covid-

19, pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing, perkembangan bahasa 

pun berkurang karena komunikasi yang terjalin antara anak dan anak lain atau 

anak dengan guru terbatas. Maka dari itu, orang tualah yang menggantikan 

guru sebagai pendamping selama anak belajar di rumah. Salah satu metode 

pembelajaran yang menekankan pada stimulasi perkembangan bahasa anak 

yaitu melalui media buku dongeng bergambar. Agar kegiatan pembelajaran 

terasa menyenangkan bagi anak buku dongeng bergambar dipilih untuk 

menunjang kegiatan tersebut. 

Buku dongeng bergambar dipilih agar dapat mengasah kemampuan 

berpikir dan melatih perkembangan bahasa anak. Anak pada usia dini 

mempunyai kemampuan yang tidak terbatas ketika melakukan kegiatan, 

termasuk membaca. Sehingga jika kegiatan tersebut tidak mengasyikkan akan 

membuat anak lebih mudah jenuh serta tidak termotivasi untuk meningkatkan 

kosa katanya oleh sebab itu dibutuhkan media-media pembelajaran yang 

bervarasi dalam pengembangan keahlian berbahasa anak.  

Media buku dongeng bergambar dinilai juga dapat membantu melatih 

konsentrasi anak, melatih anak untuk berfikir mencocokan gambar sesuai 

maknanya, anak dapat dibimbing untuk menjelaskkan atau bercerita tentang 

gambar tersebut. Penggunaan media buku dongeng bergambar dapat 

mengembangkan kemampuan dasar anak dalam semua aspek bahasa, 
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khususnya pada aspek perkembangan bicara anak. Hal ini dilakukan dengan 

cara orang tua dan peneliti yang mencoba merangsang komentar anak tentang 

isi gambar atau cerita dalam buku dongeng bergambar tersebut. Selain itu juga 

akan ada kegiatan berdiskusi dan menceritakan kembali isi cerita dalam buku 

dongeng bergambar tersebut.  

Peneliti memilih anak-anak di dusun plambongan dibanding anak-anak di 

lembaga PAUD ataupun Taman Kanak-kanak, karena peneliti ingin 

mengetahui dan melihat pengembangan bahasa secara keseluruhan. Dari hasil 

pembelajaran tersebut dapat dilihat bahasa anak tersebut terus bertumbuh dari 

hari ke hari, terlebih lagi mereka tidak tergolong anak dengan sifat yang malu-

malu menggambarkan apa yang mereka pelajari lewat media buku dongeng 

bergambar. Ketertarikan mereka dalam membaca dongeng bergambar 

membuat peneliti tertarik mengambil judul ini. Meskipun begitu ada beberapa 

kekurangan yang masih perlu dilakukan analisis pada anak usia dini di Dusun 

Plambongan. Seperti pemahaman bahasa perihal kosa kata dan meningkatkan 

pemahaman perihal gambar yang disajikan. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut tentang seperti apa penerapan media buku dongeng 

bergambar dalam mengembangkan bahasa pada anak usia 5-6 tahun. Penelitian 

ini akan dibantu oleh kedua orang tua masing-masing yang akan bekerja sama 

dengan peneliti sehingga proses dan hasil penelitian akan jauh lebih maksimal. 

Mengacu penjabaran sebelumnya, penulis terdorong melaksanakan penelitian 

dengan judul. 
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“Penerapan Media Buku Dongeng Bergambar Dalam Mengembangkan 

Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun Di Dusun Plambongan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan media buku dongeng bergambar dalam 

mengembangkan bahasa anak usia 5-6 tahun di Dusun Plambongan? 

2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi oleh orang tua dengan menerapkan 

media buku dongeng bergambar dalam mengembangkan bahasa anak usia 

5-6 tahun di Dusun Plambongan? 

C. Tujuan Masalah 

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui penerapan media buku dongeng bergambar dalam 

mengembangkan bahasa anak usia 5-6 tahun di Dusun Plambongan. 

2.  Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh orang tua dengan 

menerapkan media buku dongeng bergambar dalam mengembangkan 

bahasa anak usia 5-6 tahun di Dusun Plambongan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Terdapat harapan penelitian dengan judul Penerapan Media Buku 

Dongeng Bergambar dalam Mengembangkan Bahasa anak usia 5-6 tahun 

di Dusun Plambongan dapat menyumbang ilmu pengetahuan mengenai 

pembelajaran di Dusun Plambongan. 
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2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian yang dilaksanakan, adapun manfaat praktis yang 

diharapkan, yakni :  

a. Bagi Anak 

Berkembangnya kemampuan anak dalam berbahasa melalui media 

buku dongeng bergambar yang ada. 

b. Bagi Orang Tua 

Memberikan inovasi kepada orang tua dalam mengembangkan bahasa 

anak dengan media buku dongeng bergambar. 

E. Kajian Pustaka 

Peneliti mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya untuk dikaji lebih 

dalam. Secara garis besar, penelitian yang digunakan sebagai penelitian yang 

relevan mempunyai kesamaan pada subjek dan fokus utama penelitian. 

Perbedaan terletak pada objek penelitian. Beberapa penelitian tersebut 

kemudian dijabarkan sebagai berikut.   

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rika Wulandari, Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung Tahun 2020 yang berjudul “Pemanfaatan Media Buku Cerita 

Bergambar Dalam Mengembangkan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun Di PAUD 

Kober Harapan Jaya Kecamatan Gedung Meneng Tulang Bawang”. Metode 

yang digunakan pada penelitian yakni metode kualitatif. Ada tiga poin yang 

dapat dijabarkan perihal hasil penelitian, diantaranya; pemanfaatan media buku 

dongeng bergambar ini sudah terlaksana dengan baik; pemanfaatan media buku 
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dongeng bergambar dalam mengembangkan Bahasa sangat berpengaruh 

terhadap aspek perkembangan Bahasa anak; kendala-kendala dan solusi dalam 

pemanfaatan media buku cerita bergambar dapat diatasi dengan baik. 

Persamaan antara penelitian sebelumnya terletak pada subjek yang berfokus 

pada pengembangan Bahasa pada anak usia 5-6 tahun dengan menggunakan 

buku cerita atau dongeng bergambar. Sedangkan perbedaan yakni pada tujuan 

penelitian. Penelitian sebelumnya memiliki tujuan agar mengetahui manfaat 

media buku cerita bergambar dalam mengembangkan bahasa. Sedangkan 

penelitian ini menerapkan metode bercerita untuk mengetahui serta mengasah 

perkembangan bahasa anak di usia dini.  

Kedua, Skripsi yang ditulis Oleh Icha Marsela, Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Institut 

Agama Islam Negeri Tahun 2017 yang berjudul “Pola Penerapan Teknik 

Bercerita Dalam Mengembangankan Kemampuan Bebahasa Anak di PAUD 

Negeri Pembina 1 Kota Bengkulu”. Metode yang digunakan yakni metode 

kualitatif. Terdapat dua poin hasil dari penelitian, diantaranya; perkembangan 

Bahasa anak di PAUD Negeri Pembina 1 Kota Bengkulu secara umum sudah 

berkembang baik; dalam mengembangkan tahap berbahasa anak dapat 

dilaksanakan melalui keterampilan berkomunikasi anak melalui tulisan 

maupun lisan. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah 

fokus utamanya ada dalam mengembangkan Bahasa anak. Perbedaannya yakni 

cara mengembangkan bahasa kepada anak. Skripsi ini menggunakan pola 

penerapan teknik bercerita sedangkan peneliti menggunakan media Buku 
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dongeng bergambar. Hal tersebut dapat menjadi kelebihan penelitian ini, 

karena buku dongeng bergambar memiliki cerita dengan latar dan jalan cerita 

yang lebih banyak dan luas, sehingga stimulasi anak usia dini dapat lebih 

terasah. 

Ketiga, Jurnal “Strategi Penumbuhan Perilaku Prososial Anak Usia Dini 

Melalui Metode Bercerita (Studi Kasus Di Pendididkan Anak Usia Dini (Paud) 

Matahari Rw X1V Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota 

Cimahi)” oleh Iceu Aisah dari STKIP Siliwangi Bandung. Metode yang 

digunakan penelitian yakni metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa dampak dari metode bercerita terhadap perlaku anak 

adalah cukup baik, karena dapat mencontoh perilaku-perilaku yang baik dari 

cerita tersebut, misalnya anak suka berbagi dan memberi kepada teman yang 

membutuhkan. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah 

fokus utamanya ada dalam metode yang digunakan, yaitu bercerita atau 

mendongeng. Namun, adapun perbedaannya yakni dari tujuan penelitiannya. 

Jurnal tersebut memiliki tujuan agar dapat mendeskripsikan strategi 

penumbuhan perilaku prososial anak usia dini melalui metode bercerita. 

Sedangkan penelitian ini menerapkan metode bercerita untuk mengetahui serta 

mengasah perkembangan bahasa anak di usia dini. 
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F. Kajian Teori 

1. Penerapan 

a. Pengertian Penerapan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah perbuatan 

menerapkan.6  

Menurut Usman, penerapan atau implementasi diartikan sebagai 

sesuatu hal yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau 

mekanisme suatu sistem. Artinya, implementasi bukan hanya sekadar 

aktivitas, tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan tertentu.7 

Sedangkan Setiawan, menjelaskan penerapan atau implementasi 

sebagai aktivitas yang diperluas untuk saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan. Kemudian nantinya akan mencapai 

serta memerlukan jaringan pelaksana, bersama birokrasi yang efektif.8 

Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan penerapan sebagai 

suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh 

kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. 

 

 

 
6 Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 15 Agustus 2021, dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus 
7 Usman & Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002), hal. 23. 
8 Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset, 2004), hal. 16 
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2. Media  

a. Pengertian Media 

Pengertian media dari bahasa latin adalah perantara atau dapat 

dipahami sebagai segala sesuatu yang menyampaikan informasi dari 

sumber ke penerimanya. Media juga diartikan sebagai suatu alat yang 

memiliki fungsi memberikan informasi, secara harfiah media mengacu 

pada perantara antara sumber pesan dan penerima pesan.9 

Adapun pengertian media menurut beberapa ahli, menurut Sujiono 

mengemukakan, media sebagai perantara yang menghubungkan antara 

pendidik dengan peserta didik. Artinya pendidik sebagai pengajar harus 

mampu memilih media yang tepat dalam proses belajar mengajar. 

Olson juga menilai media sebagai alat teknologi yang fungsinya untuk 

menyajikan, merekam, membagi, dan mendistribusikan simbol dengan 

melalui rangsangan indra tertentu, disertai penstrukturan infromasi.  

Association for Education and Communication Technology 

(AECT), mendefinisikan bahwa media ialah segala bentuk yang 

dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan dan kemauan audien sehingga dapat 

 
9 Sekar Arum Marlinawati, Meningkatkan Minat Membaca Permulaan Melalui Media 

Buku Cerita Bergambar Pada Anak Kelompok B TK Pamardisiwi Madureso Temanggung, hal. 

39-40. 
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mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya yang disengaja, 

bertujuan, dan terkendali. 

b. Jenis dan Karakterisik Media  

Syaiful Bahri Djamarah, menyampaikan bahwa media digolongkan 

menjadi 3 yakni media visual, audio, dan audiovisual. Ketiga bagian 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut bersama karakteristiknya: 

1) Media Visual 

Media visual yaitu media yang memberikan informasi lewat 

penglihatan pemirsa dan media yang hanya bisa dilihat. Guru TK 

sering memakai media visual semacam ini guna memudahkan 

dalam menyampaikan isi topik pembelajaran yang dipelajari. 

Media visual meliputi media yang bisa diproyeksikan serta media 

yang tidak bisa diproyeksikan. Media yang diproyeksikan seperti 

transparasi OHP atau film Bingkai. Film bingkai merupakan film 

transparan yang biasanya memiliki ukuran 35 mm. Paket program 

film bingkai mencakup sebagian bingkai film yang dipisahkan satu 

sama lain. Media yang tidak diproyeksikan antara lain : realita, 

grafis, model. Jenis media tersebut bisa dikelompokkan sebagai 

media sederhana yang penampilannya tidak membutuhkan energi 

listrik. Meskipun begitu, media tersebutb penting untuk anak sebab 

bisa menimbulkan aktivitas belajar menjadi hidup atau menarik. 
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2) Media Audio 

Media audio yaitu media yang memuat informasi berupa 

auditif  yang bisa merangsang perasaan, perhatian, pikiran, atau 

keinginan anak agar mempelajari isi topik. Media audio seperti 

program kaset suara serta program radio. Penggunaaan media 

audio pada aktivitas belajar di Taman kanak-kanak biasanya agar 

melatih kemampuan yang memiliki hubungan dengan aspek 

kemampuan mendengarkan. Serta memiliki sifat auditif, media 

tersebut memiliki kekurangan yang harus di tangani melalui 

pemanfaatan media yang lain. 

3) Media Audiovisual 

Media audiovisual adalah suatu gabungan dari media visual 

dengan media audio. Dengan memakai media audiovisual ini maka 

penyampaian isi topik kepada anak akan lebih lengkap maupun 

ideal. Sedangkan, media semacam ini bisa bisa mengubah peran 

dan tanggung jawab pengajar pada rentang tertentu. Dalam hal 

tersebut, pengajar tidak harus memiliki peran sebagai penyaji 

materi sebab pemberian materi dapat digantikan oleh media. Tugas 

pengajar dapat berubah menjadi fasilitator pembelajaran, yakni 

memdudahkan anak dalam belajar. Misalnya dari media 

audiovisual termasuk program TV maupun program slide suara, 

video intruksional atau pendidikan dan lainnya.10 

 
10 Sekar Arum Marlinawati, Meningkatkan Minat Membaca Permulaan Melalui Media 
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3. Buku Dongeng Bergambar 

a. Pengertian Buku Dongeng Bergambar 

Dapat disimpulkan buku dongeng bergambar merupakan buku 

cerita dengan kisah yang mudah diimajinasikan oleh anak-anak 

kemudian dengan gambar yang disajikan akan lebih mudah dipahami 

oleh anak-anak. 

Buku dongeng bergambar dipilih karena mempunyai plot yang 

mudah ditebak, dan memiliki pola teks yang berirama untuk dapat 

dinyanyikan. Keutamaan buku dongeng bergambar salah satunya 

adalah disukai anak-anak termasuk anak yang mengalami 

keterlambatan dalam membaca. Dengan menggunakan media buku 

dongeng bergambar akan timbul keberanian dan keyakinan dalam diri 

anak bahwa anak-anak sudah dapat membaca. Dengan menggunakan 

media buku dongeng bergambar dapat mengembangkan semua aspek 

bahasa termasuk kemampuan literasi pada anak yang mencakup 

dengar, cakap, baca, dan tulis.11 

b. Jenis Dongeng 

Menurut Dongeng Asfandiyar,  jenis-jenis dongeng terbagi menjadi 

6 yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

 
Buku Cerita Bergambar Pada Anak Kelompok B TK Pamardisiwi Madureso Temanggung, 

hal. 40-41. 

11 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2016), hal 174-175. 
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1) Dongeng Tradisional 

Dongeng tradisional adalah dongeng yang berkaitan dengan 

cerita rakyat dan turun temurun. Dongeng tradisional memiliki 

fungsi melipur lara dan menanamkan semangat kepahlawanan di 

masa dulu. Dongeng tradisional menjadi cerita yang dibawakan 

saat pengisi waktu istrirahat, dengan cara yang romantis, penuh 

humor, dan menggunakan cara-cara yang menarik. Contohnya 

adalah Malin Kundang, Sangkuriang, dan sebagainya. 

2) Dongeng Futuristik (Modern) 

Dongeng futuristik atau dongeng dongeng modern disebut juga 

dongeng fantasi yang bercerita tentang sesuatu yang fantastik di 

luar nalar manusia. Contohnya adalah Bumi Abad 25, Star Trek, 

dan Jumanji. 

3) Dongeng Pendidikan 

Dongeng pendidikan diciptakan dengan satu tujuan yaitu misi 

pendidikan bagi anak-anak. Ceritanya menyangkut kehidupan 

sehari-hari, misalnya bagaimana cara bersikap hormat kepada 

orang tua.  

4) Dongeng Fabel 

Dongeng Fabel adalah dongeng tentang kehidupan binatang 

yang digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Isi cerita fabel 

biasanya sangat dinamis, digunakan untuk menyindir perilaku 
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manusia tanpa membuat manusia tersinggung. Contohnya dongeng 

kura-kura dan kelinci. 

5) Dongeng Sejarah 

Dongeng sejarah adalah dongeng yang terkait dengan suatu 

peristiwa sejarah. Isi ceritanya menyangkut tokoh kepahlawanan 

yang menyangkut sejarah perjuangan Indonesia, atau tokoh-tokoh 

penting. 

6) Dongeng Terapi (Traumatic Healing) 

Dongeng terapi (traumatic healing) adalah dongeng yang 

digunakan untuk anak-anak korban bencana atau anak-anak yang 

sakit. Dongeng terapi memiliki tujuan untuk membuat rileks saraf-

saraf otak dan membuat tenang hati. Oleh karena itu, dongeng ini 

didukung pula oleh kesabaran pendongengnya dan musik yang 

sesuai dengan terapi itu sehingga membuat anak merasa nyaman 

dan enak.12 

c. Manfaat Dongeng 

Mendongeng mempunyai banyak sekali manfaat yaitu : 

1) Anak jauh lebih mengenal lingkungannya, mengenal karakter dan 

budi pekerti baik buruk 

2) Memperkaya pengalaman batin dan imajinasi anak 

3) Merangsang dan menumbuhkan imajinasi anak 

 
12 Alfin Zainun, “Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Kegiatan 

Mendongeng Variasi Media Di KB PAUD”, Jurnal PAUD Trunojoyo, Vol 4, No 1, 2017, hal. 42-

43. 
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4) Meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

5) Menumbuhkan minat baca anak 

6) Sebagai saran untuk membentuk karakter anak 

7) Mendorong rasa ingin tahu anak, menghangatkan hubungan orang 

tua dan anak 

8) Sebagai hiburan yang sehat bagi anak.13 

Menurut Isjoni, dongeng bagi anak bermanfaat sebagai cara untuk 

mengkomunikasikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial, dan agama. 

Serta membantu mengembangkan fantasi anak, dimensi kognitif anak 

serta membantu mengembangkan dimensi bahasa anak.14 

Agus D.S berpendapat mengatakan mendongeng dapat 

menumbuhkan sifat empati anak, menambah kepercayaan diri pada 

anak, menanamkan kejujuran, dapat mengontrol keegoan anak, dan 

membersihkan akhlak.15 

Sedangkan, Kak Mal menjelaskan bahwa mendongeng memiliki 

manfaat sebagai cara untuk merangsang kekuatan berpikir, sebagai 

media pembelajaran yang efektif, mengasah kepekaan anak terhadap 

bunyi-bunyian, menumbuhkan minat baca, dan menumbuhkan rasa 

 
13 Bisri Mudtofa, Melejitkan Kecerdasan Anak Melalui Dongeng, (Yogyakarta : Dua Satria 

Offset, 2015), hal 95. 
14 Rani Gemelly U. W., “Efektifitas Metode Mendongeng Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Literasi Dini Anak Prasekolah”, Jurnal Psikologi Univeritas Mulawarman, Vol 7, No 

3. 2019, hal. 562. 
15 Rakihmawati, dkk., “Upaya Meningkatkan Perkembangan Moral Anak Usia Dini 

Melalui Mendongeng Di Tk Dharmawanita”, Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI, Vol 7, No 1. 2012, 

hal 23. 
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empati. Pemahaman akan suatu cerita membutuhkan kemampuan 

berbahasa.16 

d. Teknik Dongeng 

Adapun teknik mendongeng menurut Agus, yang harus 

diperhatikan:: 

1) Memastikan kondisi fisik benar-benar dalam keadaan baik 

Kondisi fisik adalah salah satu kunci sukses untuk menjadi 

pendongeng yang baik karena ketika kondisi kita tidak baik maka 

dalam penyampaian dongeng tidak akan sempurna. 

2) Berusaha untuk memfokuskan perhatian pada cerita 

Fokus tentang materi yang kita ceritakan karena bisa jadi 

ketika tidak fokus pada cerita, cerita yang kita bawakan akan lari 

kemana-mana. 

3) Menghayati cerita dengan sungguh-sungguh 

Bercerita tanpa penghayatan akan terasa kurang menarik 

sehingga pendongeng harus mampu menghayati cerita dengan 

sungguh-sungguh. Kalau ada peran menangis, maka pendongeng 

harus menghayatinya seolah-olah ia sedang menangis 

 

 

 

 
16 Danni Ulfa., “Memperkuat Karakter Anak Melalui Dongeng Berbasis Media Visual”, 

Jurnal Care, Vol 4, No 1. 2016, hal 47. 
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4) Membuat singkatan cerita 

Kalau cerita itu susah dihafal, maka kita bisa membuat 

singkatan tentang pokok dari cerita tersebut. Selanjutnya kita 

tinggal improvisasi saja (menambahkan dengan dialog ata diskusi). 

5) Menyiapkan dan menyusun gambar-gambar peraga 

6) Mendongeng untuk anak-anak di bawah lima tahun sangat baik 

menggunakan alat peraga, baik dengan boneka, kardus, atau media 

lainnya. Agar tokoh yang kita peragakan tidak tertukar, maka kita 

harus menyusunnya terlebih dahulu sehingga mendongeng akan 

lebih mudah dan lancar.17 

4. Perkembangan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun 

a. Pengertian Perkembangan Bahasa 

Perkembangan diartikan sebagai perubahan yang berlangsung 

seumur hidup ditandai dengan bertambahnya fungsi dan struktur dalam 

diri yang jauh lebih kompleks dan terjadi pada kemampuan gerak kasar, 

gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian.18 

Hurlock menyatakan perkembangan sebagai proses ke depan 

seseorang dengan perubahan yang teratur. Proses ini lah yang diartikan 

bahwa adanya perubahan dari seseorang untuk menjadi lebih baik. 

Sedangkan meurut Reni Akbar perkembangan adalah potensi yang 

 
17 Alfin Zainun, “Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Kegiatan 

Mendongeng Variasi Media Di KB PAUD”, Jurnal PAUD Trunojoyo, Vol 4, No 1, 2017, hal. 44-

45. 
18 Rita Kurnia, “Efektivitas Pemanfaatan Alat Permainan Edukatif (APE) Bahan Lokal 

Untuk Meningkatkan Bahasa Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Melati Dharma Wanita Air Tiris, 

Kecamatan Kampar”, Jurnal PAUD, Vol 5, No 1, 2016, hal. 27. 
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diwujudkan dalam bentuk kemampuan. Dan prosesnya dimulai dari  

pembuahan hingga akhir kematian manusia.19 

Dapat disimpulkan perkembangan adalah proses perubahan dalam 

diri individu yaitu dari lahir hingga dewasa, baik itu fisik maupun psikis 

yang berlangsung secara sistematis, dan progresif.  

Sedangkan menurut Daroah, perkembangan pada anak 

(development) adalah konsep yang rumit dan kompleks. Karena 

berlangsung seumur hidup.20 Salah satunya perkembangan bahasa pada 

anak yang merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan 

anak yang seharusnya tidak luput juga dari perhatian para pendidik pada 

umumnya dan orang tua pada khususnya.21 

Menurut Syamsul Yusuf, bahasa adalah ruang sarana 

berkomunikasi antara orang, dimana pkiran dan perasaan dinyatakan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat atau gerak dengan menggunakan 

kata-kata simbol, lambang, gambar atau lukisan. Kemudian lewat  

Bahasa manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai moral atau agama.22 

Bahasa juga diartikan sebagai rangkaian bunyi yang 

melambangkan pikiran, serta sikap manusia. Masuk ke dalam 

 
19 Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, (Bandung: Remaja Roesdakarya , 

2012), hal 10. 
20 Daroah, Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak Melalui metode Bercerita Dengan 

Panggung Boneka Pada Anak kelompok B TK Pertiwi Sumberwulan. Skripsi, (Semarang: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013), hal 3. 
21 Muzaiyanah, “Perkembangan Bahasa Pada Anak”, Jurnal Pendidikan dan Komunikasi, 

Vol 1 No 7. 2013, hal 25. 
22 Syamsu Yusuf & Nani M Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2011), hal 62. 
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penjelasan bahasa anak, bahasa anak dipakai oleh anak untuk 

menyampaikan keinginannya. Bahasa yang diartikan sebagai simbol 

yang teratur digunakan untuk mentransfer berbagai ide maupun 

informasi yang terdiri dari simbol-simbol secara visual maupun verbal. 

Simbol-simbol visual tersebut dapat dilihat, ditulis, dan dibaca 

sedangkan simbol-simbol verbal dapat diucapkan dan didengar.23 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa 

adalah suatu simbol atau lambang yang digunakan untuk 

menyampaikan keinginan/pikiran dan berkomunikasi dengan orang 

lain baik berupa verbal maupun visual. 

Adapun penjelasan perkembangan bahasa menurut Laura E.Berk, 

merupakan kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan 

mengagumkan.24 

Menurut Mursid perkembangan bahasa, adalah proses 

meningkatnya kemampuan untuk menguasai alat berkomunikasi, baik 

dengan cara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan 

isyarat.25 

 
23 Yuli, Ani, “Korelasi Efektivitas Komunikasi Dan Latar Belakang Etnis/Suku Orangtua 

Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Di Raudhlatul Athfal Kabupaten Pasuruan”, Jurnal Program 

Studi PGRA, Vol 3, No 1. 2017, hal. 104-105. 
24 Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), hal 188. 
25 Mursid, Belajar dan Pembelajaran PAUD, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 

hal. 8. 
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Perkembangan bahasa pada anak juga merupakan salah satu bagian 

dari tahapan perkembangan anak menjadi perhatian para pendidik dan 

orang tua.26 

Menurut E Papalia, bahwa Perkembangan pada anak usia 5-6 tahun 

sudah dapat mengartikan kata sederhana, dan tahu beberapa lawan kata. 

Anak juga sudah dapat menggunakan beberapa kata sambung, kata 

depan, dan kata sandang dalam pembicaraan sehari-hari. Bahasa 

egosentrisnya juga mulai berkembang dan lebih banyak bahasa sosial. 

Pada usia ini anak sudah memiliki kurang lebih 2000-25000 

perbendaharaan kata.27 

b. Tahap-Tahap Perkembangan Bahasa 

Tahap-tahap perkembangan bahasa dilihat dari perkembangan 

umur kronologis yang dikaitkan dengan perkembangan kemampuan 

berbahasa individu, maka tahapan perkembangan bahasa dapat 

dibedakan ke dalam tahap_tahap berikut ini: 

1) Tahap pralinguistik atau meraba (3 bulan – 1 tahun) pada tahap ini 

anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang 

mempunyai fungsi komunikatif dan mengeluarkan bunyi ujaran 

sebagai mencari kontak verbal. 

 
26 Asyrofi Yudia, “Pengaruh Pemberian Stimulasi Oleh Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia Toddler Di PAUD Asparaga Malang”, Jurnal PAUD, Vol 

3, No 1, 2018, hal 564. 
27 Khadijah,  Konsep Dasar Pendidikan Prasekolah, (Bandung: Cipta Pustaka Media 

Perintis, 2012), hal. 83. 
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2) Tahap Holofrasti atau kalimat satu kata (1 tahun - 1,8 tahun) pada 

usia ini anak mulai mengucapkan kata demi kata. Satu kata yang 

diucapkan oleh anak harus dipandang sebagai cara untuk 

menyatakan mau tidaknya anak terhadap sesuatu. Anak yang 

menyatakan “mobil” dapat berarti “peneliti mau main mobil-

mobilan” dan sebagainya. 

3) Tahap kalimat dua kata (1,8 tahun – 2 tahun) pada tahap ini anak 

mulai banyak kemungkinan untuk menyatakan kemauannya dan 

berkomunikasi dengan menggunakan kalimat sederhana yang 

disebut dengan istilah “kalimat dua kata” yang dirangkai secara 

tepat. Misalnya anak mengucapkan “mobilan siapa?” atau bertanya 

“itu mobilan milik siapa?” dan sebagainya. 

4) Tahap Pengembangan tata bahasa awal (2 tahun – 5 tahun) pada 

tahap ini anak mulai mengembangkan tata bahasa panjang, kalimat 

mulai bertambah, ucapan-ucapan yang dihasilkan semakin 

kompleks, serta mulai menggunakan kata jamak. Penambahan dan 

pengayaan terhadap sejumlah dan tipe kata secara berangsur-angsur 

meningkat sejalan dengan kemajuan dalam kematangan 

perkembangan anak. 

5) Tahap pengembangan tata bahasa lanjutan (5 tahun - 10 tahun) pada 

tahap ini anak semakin mampu mengembangkan struktur tata 

bahasa yang lebih kompleks lagi serta mampu melibatkan gabungan 

kalimat-kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan 
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konjungsi. Perbaikan dan penghalusan yang dilakukan pada periode 

ini mencakup belajar mengenai berbagai kekecualian dari 

keteraturan-keteraturan tata bahasa dan fonologi dalam berbahasa 

terkait. 

6) Tahap Kompetensi lengkap (11 tahun – dewasa) pada akhir masa 

kanak-kanak, yang kemudian memasuki remaja dan dewasa, 

perbendaharaan kata terus meningkat, gaya bahasa mengalami 

perubahan, dan semakin lancar serta fasih dalam berkomunikasi. 

Keterampilan dan kompetensi berbahasa secara lengkap 

sebagaiperwujudan dari kompetensi komunikasi.28 

c. Indikator Perkembangan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 137 Tahun 2013 

tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini menjelaskan 

bahwa tingkat  perkembangan bahasa anak dibagi menjadi sebgai 

berikut: 

1) Menjawab pertanyan yang lebih kompleks, meliputi: 

a) Mengetahui arti dari pertanyaan yang diberikan. 

b) Mampu menjawab pertanyaan dengan jelas. 

c) Mampu menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. 

2) Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama, 

meliputi: 

 
28 Mohammad Asrori, hal. 143-144 
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a) Menyebutkan nama-nama hewan dengan awalan huruf yang 

sama 

b) Menyebutkan nama-nama buah yang memiliki awalan yang 

sama  

c) Mengelompokkan gambar yang memiliki bunyi yang sama. 

3) Berkomunikasi secara lisan berarti memiliki perbendaharaan kata, 

serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan menulis dan 

berhitung, meliputi: 

a) Anak memperhatikan ketika melakukan kegiatan belajar dan 

menirukan 

b) Menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar 

c) Menyebutkan huruf konsonan dan vokal. 

4) Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok 

kalimat, predikat, keterangan), meliputi: 

a) Anak berkomunikasi dengan kalimat yang berstruktur  

b) Mampu membuat pertanyaan dengan baik 

c) Mampu menjawab pertanyaan dengan baik 

5) Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada 

orang lain, meliputi: 

a) Mampu mengungkapkan pendapat 

b) Mampu menceritakan kembali kejadian yang ia alami. 
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6) Melanjutkan sebuah cerita/dongeng yang telah diperdengarkan, 

meliputi; 

a) Anak mampu untuk menyambung cerita yang disampaikan 

dengan baik. 

b) Dapat menyampaikan cerita yang telah didengar dengan 

ringkas. 

7) Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku 

cerita,meliputi; 

a) Anak mampu bercerita dengan menggunakan intonasi. 

b) Anak mampu bercerita sambil berekspresi.29 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Bahasa 

Menurut Judarwanto, ada faktor yang mempengaruhi 

perkembangan bahas anak dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal 

yang meliputi: persepsi, kognisi dan prematuritas. Serta faktor eksternal 

yang meliputi: pengetahuan, pola asuh, dan sosial ekonomi. 

Perkembangan bahasa dan bicara merupakan salah satu dimensi yang 

sangat rentan terhadap lingkungan yang kurang baik.30 

Secara umum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan bahasa anak antara lain; 

 

 

 
29 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013 
30 Yenny Safitri, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perkembangan Bahasa Balita 

Di UPTD Kesehatan Baserah Tahun 2016”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 1, No 2, 2017, 

hal 149. 
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1) Perkembangan otak dan kecerdasan 

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya 

hubungan antara pengukuran intelegensi dengan pengukuran 

perkembangan bahasa (kosa kata, kemampuan artikulasi, dan 

insikasi kemampuan kematangan berbahasa). 

2) Jenis kelamin 

Banyak dari penelitian yang menyatakan bahwa 

perkembangan bahasa anak perempuan lebih cepat dibandingkan 

anak laki-laki. Anak perempuan lebih cepat dapat bicara 

dibandingkan dengan anak laki-laki. Mereka memiliki 

perkembangan kosakata yang lebih cepat. 

3) Kondisi ekonomi  

Anak-anak yang berasal dari kelas ekonomi menengah 

dikatakan memiliki perkembangan bahasa yang lebih cepat 

dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga kelas ekonomi 

rendah. 

4) Setting sosial/Lingkungan Budaya 

Indonesia dijenal dengan budaya yang beraneka ragam. Adanya 

perbedaan budaya berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, 

khususnya bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Anak yang 

bertempat tinggal di suatu daerah maka akan aktif menggunakan 

bahasa daerah dimana anak itu tinggal sehingga dalam pengucapan 
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bahasa Indonesia akan agak sulit karena jarangnya digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari.31 

 
31 Lilis Sumaryani, “Peran Lingkungan Terhadap Perkembangan Bahasa Anak”, Jurnal 

PAUD, Vol 7, No 1. 2017, hal. 80-83. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Penerapan Media 

Buku Dongeng Bergambar Dalam Mengembangkan Bahasa Pada Anak Usia 

5-6 tahun di Dusun Plambongan yang telah dipaparkan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan media buku dongeng bergambar dapat digunakan sebagai bahan 

mengembangkan bahasa anak dengan cara menceritakan ulang buku 

dongeng sambil memperlihatkan gambar yang disajikan dan tanya jawab 

setelahnya. Menurut salah satu orang tua, menceritakan buku dongeng 

bergambar menjadikan anaknya menyamakan proses imajinasinya sambil 

melihat gambar yang disajikan. Hal ini mampu mengembangkan 

kebahasaan anak karena anak akan mengenal kosakata baru dengan baik, 

mengenal gambar-gambar sesuai namanya dengan benar, dan anak akan 

lebih cepat lancar membaca. Penerapan yang telah dilakukan oleh orang tua 

sebelumnya, memiliki dampak yang baik. Perbedaan sebelum dan sesudah 

yang anak dapatkan dalam proses kebahasaannya. Bagaimana anak 

menyampaikan cerita dengan lancar dan benar, juga pemahaman anak 

ketika diberi beberapa pertanyaan perihal cerita tersebut, anak juga menjadi 

kaya kosa kata, tidak terbatas pada kata-kata yang sudah diketahui 

sebelumnya, tetapi juga ketika anak bicara anak memberikan kosa kata baru 

yang didapatkan dari hasil pendengarannya. 
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2. Kendala dan solusi dalam menerapkan media buku dongeng bergambar 

yaitu: kurangnya ketersediaan media buku dongeng bergambar yang baru, 

kurangnya ekspresi anak pada saat menyampaikan cerita dongeng 

bergambar. Dan solusinya yaitu: penyampaian cerita dongeng tersebut 

dengan cara mengulang cerita dongeng yang sama dan sudah pernah 

disampaikan sebelumnya, dan penyampaian cerita perlu diasah dengan 

berekspresi sesuai cerita dongeng. 

B. Saran 

1. Kepada orang tua diharapkan menyediakan media buku dongeng 

bergambar yang baru supaya anak tertarik dengan cerita dongeng 

bergambar yang lain. 

2. Peneliti menyadari banyak keterbatasan dan kekurangan dalam kegiatan 

penelitian ini, baik ditinjau dari waktu pengumpan data, keterbatasan dalam 

membuat instrumen penelitian, maka diharapkan adanya penelitian 

selanjutnya untuk lebih mengembangkan dan memperdalam kajian pada 

penelitian.
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