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A B S T R A K 

Berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling pengertian, komunikasi timbal balik dengan 

menggunakan bahasa medianya. Pada anak usia dini, kemampuan berabicara merupakan suatu hal yang 

sangat penting karena dengan Bahasa yang digunakan seorang anak dapat berkomunikasi dengan 

lingkungannya. Bahasa yang diucapkan terdiri dari suara atau Fonologi. Untuk mempelajari fonologi 
bahasa anak harus mempelajari kandungan suaranya dan urutan suara yang diperbolehkan. Anak semakin 

mampu menghasilkan semua suara bahasa  dan perlahan mereka mampu menghasilkan serangkaian 

konsonan yang kompleks. Untuk itu perlu adanya suatu metode yang perlu dilakukan oleh orangtua 

dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak-anaknya. Salah satu metode yang di anggap tepat untuk 
mengembangkan kemampuan berbahasa anak yaitu storytelling dengan media buku kosakata bergambar. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan bahasa anak usia prasekolah dengan 

menerapkan metode storytelling media buku kosakata bergambar. Penelitian ini dilakukan pada 

anak usia 14 bulan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berbahasa pada kedua anak usia 

prasekolah setelah diterapkannya metode storytelling dengan media buku kosakata bergambar sehingga 

metode ini merupakan metode alternatif untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak usia 

prasekolah. 
 

Kata Kunci: Storytelling,Anak usia prasekolah,kemampuan berbahasa 

 

L A T A R   B E L A K A N G 
Pada masa kanak-kanak perkembangan utama berkisar di seputar penguasaan dan pengendalian 

lingkungan, yang paling menonjol dalam periode ini adalah meniru pembicaraan dan tindakan orang lain, 

sehingga periode ini juga dikenal sebagai usia meniru (Hurlock, 1980). Masa usia anak prasekolah atau 

yang dikenal dengan anak usia dini merupakan masa kritis dalam perkembangan bahasa, khususnya 

kemampuan berbicara. Anak yang berusia 3-5 tahun yang merupakan masa penting pada proses ini. 
Anak secara bertahap berubah dari melakukan ekspresi suara saja lalu berekspresi dengan komunikasi. 

Dimulai dari hanya berkomunikasi dengan menggunakan gerakan dan isyarat untuk menunjukkan 

kemampuannya berkembang menjadi komunikasi melalui ujaran yang tepat dan jelas. Perkembangan 

bahasa pada usia dini adalah periode penting dari konstruksi mental literasi anak-anak. Bercerita dengan 
buku bergambar adalah salah satu cara untuk membangun keterampilan literasi dini, khususnya untuk 

anak berusia 3 tahun 10 bulan. 

Bahasa merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan anak, dengan bahasa anak dapat 

berinteraksi dengan orang lain dan menemukan banyak hal baru dalam lingkungan tersebut. Dengan 

bahasa juga, anak mampu  menuangkan suatu ide atau gagasan terhadap keinginannya tersebut. Aspek 
perkembangan bahasa anak usia 4 – 5 tahun bahwa anak sudah memiliki kemampuan berkomunikasi 

secara lisan, memiliki pembendaharaan kata, serta mengenal simbol – simbol untuk persiapan membaca, 

menulis dan berhitung, menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimat- predikat-

keterangan), memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain (Firyanti,2017). 

Anak yang memiliki kecerdasan berbahasa (verbal) yang baik akan mempunyai minat yang besar 
terhadap kata, mereka cenderung menikmati, mendengarkan dan bermain dengan kata, menyukai buku 

serta menikmati hal tersebut, dan memiliki memori yang baik dan cepat serta mampu belajar soal kata 

dengan mudah (Rettig, 2005). 
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Kemampuan berbahasa (verbal) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, 

dimana komunikasi merupakan media efektif untuk menjalin hubungan interaksi dengan orang lain. Hasil 
penelitian menyebutkan, lingkungan merupakan salah satu yang memainkan peran penting dalam 

perkembangan kemampuan berbahasa pada anak, terumata dalam penguasaan kosa kata (Santrock, 

2007). Orang dewasa yang peka dan peduli menggunakan teknik-teknik tambahan yang memacu 

keterampilan bahasa awal ketika anak-anak menggunakan kata-kata dengan keliru atau berkomunikasi 
dengan kurang jelas, mereka memberikan umpan balik yang membantu dan jelas. Anak kecil 

mengandalkan informasi yang tersedia untuk menambah kosakata mereka. Orangtua yang memberikan 

informasi dapat membantu anak-anak prasekolah dalam mengembangkan kosakata secara lebih cepat 

(Callanan & Sabbagh, 2004). Forget-Dobois,dkk menerangkan bahwa lingkungan rumah di masa kanak-

kanak awal mempengaruhi keterampilan berbahasa, sehingga dapat memprediksi kesiapan anak-anak 
dalam memasuki sekolah. Dalam penelitian Rodriguez,dkk menjelaskan bahwa pengalaman literasi 

(seberapa sering anak dibacakan cerita) memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan Bahasa 

anak-anak  (Santrock, 2012). Bahasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan seluruh perubahan 

kognitif. Dalam hal ini, perlu beberapa teknik untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak. 
Kemampuan berbahasa adalah proses interaktif, anak membutuhkan kesempatan yang cukup untuk 

berinteraksi dalam aktivitas yang menarik dan menyenangkan. Salah satu teknik yang dapat digunakan 

memacu keterampilan berbahasa anak-anak adalah dengan teknik storytelling atau bercerita.  

Storytelling merupakan sebuah seni bercerita yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan 

nilai-nilai pada anak yang dilakukan tanpa perlu menggurui sang anak. (Asfandiyar, 2007). Storytelling 
merupakan suatu metode yang dapat mewadahi kemampuan anak dalam berimajinasi dan berfantasi. 

Cerita memiliki struktur kata dan bahasa yang lengkap serta menyeluruh yang di dalamnya terdapat 

sistem aturan bahasa yang mencakup fonologi (sistem suara), morfologi (aturan untuk 

mengkombinasikan unit makna minimal), sintaksis (aturan membuat kalimat), sematik (sistem makna), 
dan pragmatis (aturan penggunaan dalam setting sosial) (Santrock, 2007). Dengan melakukan storytelling 

anak diharapkan mampu menghasilkan suara bahasa, mengenali kata dan bahkan secara perlahan mampu 

menghasilkan serangkaian konsonan yang kompleks atau minimal dengan metode bercerita, 

perbendaharaan kata anak menjadi bertambah. Usia anak pra sekolah merupakan usia emas untuk anak 

dalam menguasai kata. Dimana pada usia dua setengah tahun, anak hanya memiliki dua atau tiga ratus 
kosa kata namun pada usia hingga enam tahun, ia bisa menguasai ribuan kata (Montesori, 2008).  

Itadz (2008) menerangkan bahwa storytelling memiliki banyak manfaatnya, bukan hanya bagi anak-anak 

tetapi juga bagi orang yang mendongengkannya. Manfaat Storytelling diantaranya membantu 

pembentukan pribadi dan moral anak, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi anak, memacu 

kemampuan verbal anak, merangsang minat menulis dan membaca anak, membuka cakrawala 
pengetahuan anak, karena pentingnya kegiatan bercerita, maka terdapat beberapa prosedur, yaitu 

memilah dan memilih materi bercerita, memahami dan menghafal isi cerita, menghayati karakter tokoh, 

latihan dan introspeksi. Anak usia dini mulai membangun modal pengetahuan berdasarkan pengalaman 

mereka dengan keluarga, budaya, dan masyarakat. Anak usia dini membangun pengetahuan di sekitar 
dari mengamati simbol dan label. Untuk itu, Orang dewasa dapat memicu modal tersebut dengan 

bercerita menggunakan buku bergambar, termasuk juga untuk mengasah kemampuan literasi dini. 

Kemampuan literasi pada anak usia dini perlu dipicu salah satunya dengan menggunakan metode 

bercerita (story telling) dengan buku bergambar.  

Madyawati (2016) menyatakan bahwa bercerita merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 
secara lisan kepada orang lain dengan alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, 

informasi atau hanya sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk cerita yang dapat diperdengarkan 

dengan rasa menyenangkan. Buku bergambar pada anak yang baik adalah buku yang memuat cerita 

dengan gambar-gambar yang sesuai realita di lingkungan sekitar. Buku bergambar dapat memicu anak 
untuk mendalami emosi karakter, memprediksi kejadian berikutnya. Gambar pada buku cerita 

merupakan pemikat utama karena anak-anak tertarik pada hal visual. 

Barton (2013) mengungkapkan adanya kaitan antara bercerita, dengan kemampuan berbahasa anak. 

Barton meneliti 27 anak usia 3 sampai 5 tahun yang terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas bercerita dengan 
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alat peraga dan kelas bercerita tanpa alat peraga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak 

yang mendapatkan cerita dengan alat peraga mampu bermain peran lebih unggul dibandingkan dengan 
yang tanpa disertai alat peraga. Keunggulan tersebut tampak pada penggunaan bahasa yang lebih rinci 

dan kompleks ketika memainkan perannya. Penelitian tersebut memicu penulis untuk mengkaji 

bagaimana penggunaan cerita dengan buku cerita bergambar dapat menstimulasi kemampuan literasi 

anak pada usia dini. 

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini di maksudkan memberikan gambaran bahwasanya storytelling dengan 

menggunakan  media buku kosakata bergambar. Hal ini bisa menjadi salah satu  cara yang  efektif  untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak prasekolah. Tentunya dalam melakukan storytelling 

dengan anak usia dini sebagai pendengar, orangtua perlu memperhatikan beberapa hal baik dalam 

tahapan persiapan melakukan storytelling maupun dalam proses selama melakukan storytelling, agar 
proses pengembangan kemampuan berbahasa pada anak menjadi optimal. 

 

T I N J A U A N   P U S T A K A 

STORYTELLING 
Storytelling yaitu bercerita atau mendongeng adalah sebuah teknik atau kemampuan untuk menceritakan 

sebuah kisah, pengaturan adegan, event, dan juga dialog (Atin & Triningsih, 2018). Brewer (2007)  juga 

menggambarkan  storytelling adalah bertutur dengan  intonasi yang jelas, menceritakan sesuatu yang 

berkesan, menarik, punya nilai-nilai khusus dan punya tujuan khusus. 

Atin (2018) menjelaskan bahwa storytelling yaitu sebuah teknik atau kemampuan untuk menceritakan 
sebuah kisah, pengaturan adegan, event, dan juga dialog. Storytelling menggunakan kemampuan penyaji 

untuk menyampaikan sebuah cerita dengan gaya, intonasi dan alat bantu yang menarik minat pendengar. 

Storytelling sering digunakan dalam proses belajar mengajar utamanya pada tingkat pemula atau anak-

anak. Teknik ini bermanfaat melatih kemampuan mendengar secara menyenangkan. Kontak mata, mimik 
wajah, gerak tubuh, suara / intonasi, kecepatan, atau alat peraga merupaka faktor yang mempengaruhi 

agar proses storytelling dapat berjalan (Solihudin,2016).  

Jenis-jenis storytelling 

Rosidatun (2018) menyebutkan beberapa jenis storytelling, di antaranya:  

1. Fabel, yaitu dongeng yang berisi tentang dunia binatang.  Dongeng ini yang paling disenangi 
oleh si kecil karena daya ketertarikan anak-anak terhadap binatang masih sangat tinggi. Sebagai 

contoh dongeng Kancil dengan Buaya. 

2. Legenda, yaitu dongeng yang berhubungan dengan keajaiban alam, biasanya berisi tentang 
kejadian suatu tempat. Sebagai contoh dongeng yang terjadinya Danau Toba, terjadinya gunung 

Tangkuban Perahu. 

3. Mite, yaitu dongeng tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Isi ceritanya tentang kepercayaan 

animism. Sebagai contoh dongeng Nyi Roro Kidul. 

4. Sage, yaitu dongeng yang banyak mengandung unsur sejarah. Karena diceritakan dari mulut 

ke mulut, lama kelamaan terdapat tambahan cerita yang bersifat khayal. Sebagai contoh dongeng 

Jaka Tinggir. 
5. Parabel, yaitu dongeng yang banyak mengandung nilai-nilai pendidikan atau cerita pendek dan 

sederhana yang mengandung ibarat atau hikmah sebagai pedoman hidup. Sebagai contoh 

dongeng Si Malin Kundang.  
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Manfaat Storytelling  

Menurut Josette Frank (Asfandiyar, 2007) Storytelling merupakan salah satu cara yang efektif untuk 
mengembangkan aspek-aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), sosial, dan aspek konatif 

(penghayatan) anak-anak. Menurut Itadz (2008) berbicara mengenai Storytelling sungguh banyak 

manfaatnya. Tak hanya bagi anak-anak tetapi juga bagi orang yang mendongengkannya. Manfaat 

Storytelling diantaranya:  

1) Membantu pembentukan pribadi dan moral anak.  

2) Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi anak.  

3) Memacu kemampuan verbal anak.  

4) Merangsang minat menulis dan membaca anak.  

5) Membuka cakrawala pengetahuan anak. 

Oleh karena itu, pengembangan bahasa yang baik sangat penting untuk mempersiapkan anak belajar 

membaca. Storytelling dapat menjadi contoh yang efektif bagi anak mengenai cara membaca. Storytelling 

dengan media buku dapat menjadi stimulasi yang efektif, karena pada saat itu minat baca anak mulai 

tumbuh.  

Kemampuan Berbahasa 

Berbahasa adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai perluasan 

dari batasan ini dapat kita katakan bahwa berbahasa merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat 

didengar (audible) dan yang kelihatan (visible) yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh 
manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Lebih jauh lagi, 

berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, 

neurologis, semantik, dan linguistik sedemikian ekstensif, secara luas sehingga dapat dianggap sebagai 

alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial (Tarigan, 2008).  

Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari baik bahasa lisan maupun 

bahasa tulis. Selain itu dengan bahasa seseorang dapat menyampaikan pesan/maksud yang ingin 

disampaikan kepada orang lain sehingga orang lain akan memahami apa yang kita sampaikan.Maka dari 

itu perkembangan bahasa pada anak usia dini penting untuk dikembangkan. Siti (2008) berpendapat 

bahwa dalam masa perkembangan bahasa anak usia dini perkembangan otak anak sedang mengalami 
kemampuan maksimal dalam menyerap bahasa. Selanjutnya Nurbiana (2009) berpendapat bahwa 

perkembangan bahasa sebagai salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak yang sesuai dengan 

usia dan perkembangannya.  

Perkembangan Bahasa 

Anak-anak membutuhkan Bahasa untuk berbicara dengan orang lain, mendengarkan orang lain, 
membaca, dan menulis. Bahasa mereka memungkinkan mereka untuk menggambarkan peristiwa masa 

lalu secara rinci dan untuk merencanakan masa depan. Ahli Bahasa terkenal Noam Chomsky (dalam 

Santrock, 2014) berpendapat bahwa manusia telah dipersiapkan untuk belajar Bahasa pada waktu 

tertentu dan dengan cara tertentu. Beberapa ahli Bahasa melihat kesamaan yang luar biasa dalam 
bagaimana anak-anak memperoleh Bahasa di seluruh dunia meskipun variasi luas dalam masukan Bahasa 

yang mereka terima. 

Menurut Bloom (dalam Santrock, 2014), ketika anak-anak meninggalkan tahap dua kata, mereka 

bergerak lebih cepat ke kombinasi tiga, empat, dan lima kata. Transisi dari kalimat sederhana 

mengekspresikan proposisi tunggal untuk kalimat kompleks dimulai antara 2 dan 3 tahun dan berlanjut 
ke tahun-tahun sekolah dasar. Owens (dalam Papalia, 2014) menerangkan bahwa pada anak usia 3 tahun 

rata-rata anak mengetahui dan dapat menggunakan 900 – 1000 kata. Di usia 6 tahun, seorang anak 

secara ekspresif berbicara dengan menggunakan 2.600 kata-kata serta mampu memahami lebih dari 

20.000 kata. Pesatnya pemahaman terhadap kosakata bisa terjadi melalui pemetaan cepat yang 
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mengizinkan anak untuk memilih perkiraan arti dari kata-kata baru setelah mendengarkannya hanya dari 

percakapan sekali atau dua kali. Dari konteks tersebut, anak rupanya membentuk hipotesis yang cepat 
tentang arti dari sebuah kata yang kemudian disempurnakan dengan paparan dan penggunaannya. 

Kemampuan berbahasa merupakan hasil kombinasi seluruh sistem perkembangan anak, karena 

kemampuan berbahasa sensitif terhadap kelambatan atau kerusakan pada sistem yang lain. Kemampuan 

berbahasa melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional dan sosial. Seperti kemampuan 
motorik, kemampuan anak untuk berbahasa terjadi secara bertahap sesuai dengan perkembangan 

usianya (Madyawati, 2016). Seorang anak memiliki perkembangan kemampuan berbahasa yang berbeda-

beda, dimulai ketika usia. baru lahir hingga dewasa, mulai dari yang sederhana hingga yang paling 

kompleks. Perkembangan kemampuan berbahasa ini akan meningkat seiring bertambahnya usia dan 

stimulus yang diperoleh oleh anak-anak. 

 

M E T O D E   P E N E L I T I A N 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subyek dalam penelitian ini adalah anak 

berusia 14 bulan dan berjenis kelamin perempuan. Kondisi lingkungan peserta penelitian berada di 
tengah perkotaan. Anak tidak diperkenankan  menggunakan gadget. Selama 2 bulan terakhir, orang tua 

memberikan stimulus serta memancing asosiasi dunia sekitar kepada anak melalui bercerita dengan 

buku bergambar. menerapkan metode storytelling media buku kosakata bergambar. Penelitian ini 

dilakukan pada anak usia 14 bulan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 
 

H A S I L   D A N   P E M B A H A S A N 

Bahasa merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan anak, dengan bahasa anak dapat 

berinteraksi dengan orang lain dan menemukan banyak hal baru dalam lingkungan tersebut. 
Keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, didahului oleh keterampilan menyimak, 

dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara dipelajari. Berbicara berhubungan erat dengan 

perkembangan kosa kata yang diperoleh oleh sang anak, melalui kegiatan menyimak dan membaca 

(Tarigan, 2008). Nurbiana (2009) berpendapat bahwa perkembangan bahasa anak meliputi 

perkembangan bahasa ekspresif (berbicara dan  menulis) dan perkembangan bahasa reseptif (membaca 
dan menyimak). Seperti yang telah dilakukan oleh peneliti yang memberikan tugas kepada orangtua 

subyek anak yang berusia 14 bulan. Peneliti menugaskan kepada orangtua anak untuk melakukan 

aktivitas bercerita dengan buku kosakata bergambar minimal 2 kali dalam sehari, waktu yang digunakan 

bervariasi dari hari ke hari. Hal ini dilakukan mengingat tidak setiap hari anak memiliki mood yang sama. 

Untuk itu, peneliti menganjurkan orangtua anak tersebut melihat kondisi dan situasi anak kapan waktu 
yang tepat untuk memberikan cerita. Meskipun demikian, peneliti tetap memaksimalkan kepada 

orangtua anak agar tetap memberikan storytelling dengan waktu bercerita minimal satu kali dalam 

sehari. Setelah dilakukan aktivitas bercerita dengan menggunakan buku kosakata bergambar, kurang 

lebih selama 2 bulan.  

Tahapan yang dilakukan oleh orangtua dengan arahan dari peneliti, saat menerapkan bercerita dengan 

menggunakan buku kosakata bergambar adalah Tahap awal, peneliti memilih buku kosakata bergambar 

dengan topik yang dekat dengan kesehariaan dan kesenangan anak. Topik-topik tersebut diantaranya 

yaitu: “Aku bisa Mandi Sendiri”, “ Mengenal jenis Kendaran”, “Mengenal Anggota Keluarga”, Bersahabat 

dengan Binatang”, dan lain-lain. Topik-topik tersebut dipilih sesuai dengan usia anak, yaitu subyek anak 
berusia 14 bulan. Tahap kedua adalah memilih Topik “Bersahabat dengan binatang” dipilih untuk 

pertama kalinya mengenalkan cerita pada anak. Melalui media tersebut, anak terlihat antusias ketika 

orangtuanya menunjukkan gambar binatang yang berwarna warni dan kemudian orangtuanya 

mengeluarkan suara sesuai dengan bunyi binatang tertentu. Untuk gambar binatang yang pertama kali 
diperlihatkan adalah gambar Kucing. Sambil memperlihatkan gambar, orang tua anak sambil bercerita 

mengenai kucing tersebut dan sambil bersuarakan kucing (“Meong”). Untuk memperlihatkan dan 

bercerita tentang binatang kucing ini dilakukan selama seminggu dalam waktu 2 kali dalam sehari. Dihari 

kedua, anak sudah mulai memperhatikan gambar-gambar dalam buku dan membolak-balik halaman 
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sendiri. Bahkan, anak sudah mulai mengambil sendiri buku yang ada di kotak buku yang diletakkan di 

atas lantai. Pada hari ke- 7, anak mulai menirukan suara kucing (“Meoong”). Jika ingin mengambil buku 
kosakata bergambar tersebut anak akan menarik tangan ibu atau ayahnya dengan mengarah ke kotak 

buku sambil mengucapkan “nda,mau liat meong..meong ucing” 

Pada minggu ke-2, gambar yang diperlihatkan adalah gambar sapi. Jadi, orangtua diarahkan oleh peneliti 

untuk bercerita tentang sapi dan sambil mengucapkan suara sapi. Pada hari ke-13 anakpun mampu 
mengucapkan “Meong,meong, ucing” dan “Capi , mooow” secara berulang. Pada minggu ke-3, gambar 

yang diperlihatkan adalah gambar Ayam. Jadi, orangtua diarahkan oleh peneliti untuk bercerita tentang 

Ayam dan sambil mengucapkan suara “kukuruyuk”. Pada hari ke-20 anakpun mampu mengucapkan 

“Meong,meong, ucing” dan “Capi , mooow” secara berulang dan bertambah “uyuk uyuk,,yam”. 

Kemudian pada minggu ke-4, orangtua diarahkan untuk menceritakan tentang binatang kambing dan 
memberikan suaranya. Pada hari ke-26, anak sudah mampu mengucapkan “Meong,meong, ucing” dan 

“Capi , mooow, uyuk uyuk,,yam, mbeek mbing” 

Pada minggu ke 5, anak mengalami sakit panas, jadi hasil dalam minggu ini tidak maksimal karena kondisi 

anak. Dalam minggu ke-6, storytelling pada anak dilanjutkan, namun dalam minggu ini hanya dapat 
mereview atau mengulang apa yang sudah diberikan kepadanya. Hasilnya adalah anak tetap mampu 

mengingat gambar binatang yang ditunjukkan dan mampu menirukan suara dan menyebutkan nama dari 

binatang tersebut, yaitu “nda,,Meong,meong tu ucing” dan “Capi , mooow, uyuk uyuk,,yam, mbeek 

mbing”. Dalam minggu ke- 7, maka ditambah lagi diperlihatkan gambar binatang, yaitu binatang ular 

dengan bunyi “ssss,,,ssstt” Memasuki minggu ke-8, anak mampu menyebutkan “nda,,Meong,meong tu 
ucing” dan “Capi , mooow, uyuk uyuk,,yam, mbeek mbing, Uyar,,ssss…sssttt,,ssss” 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah sampai berjalan dalam kurun waktu 2 bulan ini terhadap subyek 

anak, bercerita dengan menggunakan buku kosakata bergambar dapat menumbuhkan kemampuan anak. 

Perubahan yang terjadi pada anak adalah adanya ketertarikan dan kesadaran pada tulisan dan gambar 
pada buku tersebut, kosakata mulai bertambah, dan kesadaran terhadap berbagai bunyi. Sesuai dengan 

teori menurutt Itadz (2008) berbicara mengenai Storytelling sungguh banyak manfaatnya. Manfaat 

Storytelling diantaranya:  

1) Membantu pembentukan pribadi dan moral anak.  

Anak mampu berkomunikasi dengan orangtuanya dengan mengajak orangtuanya dengan 
menarik tangan orangtuanya saat ingin mengambil buku kosakata bergambar. Dalam hal ini 

terbentuk pribadi ia mampu mengungkapkan keinginannya. 

2) Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi anak.  

Anak mampu membayangkan jenis gambar yang dilihatnya dan kemudian menirukan suaranya. 

Pada saat tidak diperlihatkan gambar pun anak sering mengucapkan suara-suara binatang yang 
sudah diperlihatkan kepadanya dan ia mampu mengenal nama binatang tersebut 

3) Memacu kemampuan verbal anak.  

Dalam hal ini anak mengalami peningkatan verbal dan kosakatanya bertambah.  Dalam minggu 

ke-8, anak mampu menyebutkan “nda,,Meong,meong tu ucing” dan “Capi , mooow, uyuk 
uyuk,,yam, mbeek mbing, Uyar,,ssss…sssttt,,ssss”. Artinya : ibu, meong-meong itu kucig, sapi 

itu moow, kukuruyuk itu ayam,,mbeek itu kambing, dan sss..sssstttt itu ular. 

4) Membuka cakrawala pengetahuan anak. 

Anak mampu meningkatkan pengetahuannya, yang awal mulanya ia tidak mengerti tentang 

binatang, akhirnya ia mampu mengetahui dan hafal nama-nama binatang serta bunyinya. 

Proses inilah yang menjadi pengalaman anak-anak dan menjadi tugas orangtua untuk menampilkan kesan 

menyenangkan pada saat bercerita. Proses storytelling tidak sekedar membacakan buku cerita saja, 

namun cara bercerita merupakan unsur yang membuat cerita itu menarik dan disukai anak-anak sehingga 

hal tersebut mampu menstimulasi anak untuk memperbanyak pembendaharaan kata.seperti pada 
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penelitian ini, storytelling dengan menggunakan media buku kosakata bergambar. Begitulah, proses 

penerapan Storytelling kepada anak-anak oleh orangtua mereka untuk meningkatkan kemampuan 
berbahasa pada anak- anak terutama anak-anak usia prasekolah. 

S I M P U L A N 

Perkembangan anak merupakan fase krusial berkembangnya kosakata dan bahasa. Salah satu cara 

memicu perkembangan kosakata dan bahasa ini adalah dengan bercerita atau storytelling dengan 
menggunakan media buku kosakata bergambar yang berwarna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

bercerita dengan buku kosakata bergambar efektif dalam meningkatkan kosakata dan kemampuan 

berbahasa anak, terutama pada subyek anak dalam penelitian ini yang berusia 14 bulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti ingin memberikan 

beberapa gambaran sebagai saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan metode storytelling atau bercerita 

untuk meningkatkan kosa kata pada anak usia 14 bulan. Adapun saran tersebut yaitu: Rencana kegiatan 

harian perlu ditambah dengan kegiatan lainnya seperti mengajak anak bernyanyi dengan memasukkan 

materi atau bahan gambar yang diperlihatkan kepadanya. Hal ini akan mampu memaksimalkan metode 
bercerita untuk meningkatkan kosa kata anak. 
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