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PENGARUH MENDENGARKAN DONGENG TERHADAP 
KEMAMPUAN BAHASA PADA ANAK PRASEKOLAH 

 

Nur Rahmatul Azkiya 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

nurrahmatulazkiya@gmail.com 

 

Faktor terpenting bagi anak untuk mengapresiasikan emosi mereka salah satunya adalah 
bahasa. Bahasa bagi anak dapat diperoleh melalui banyak faktor salah satunya dari pengalaman 
sehari-hari. Usia prasekolah memasuki fase pemahaman terhadap simbol termasuk bahasa, 
sehingga dibutuhkan metode untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Mendongeng 
merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa 
anak, karena dalam mendongeng terjadi proses mendapatkan kosa kata baru, mengevaluasi 
serta memahami informasi baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
mendengarkan dongeng terhadap kemampuan bahasa pada anak prasekolah. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan desain Pretest-Posttest Control 
Group Design dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Subjek 
penelitian berjumlah 30 orang siswa/i PAUD/KB Bunda Aini dengan rentang usia 5 sampai 6 
tahun. Analisa data menggunakan paired sample t-test dengan hasil yang menunjukkan bahwa 
mendengarkan dongeng berpengaruh sangat signifikan terhadap kemampuan bahasa pada anak 
prasekolah, yang ditunjukkan dengan nilai p = 0,000 (< 0,05). 

Kata kunci: Anak prasekolah, Mendengarkan dongeng, Kemampuan Bahasa 

 

The most important factor for children to appreciate their emotions one of which is language. 

Language for children can be obtained by many factors, one of them from everyday experience. 

Preschool entered a phase of understanding of symbols including the language, so we need a 

method to improve the language skills of children. Storytelling is one method that can be used 

to improve the language skills of children, because in storytelling process occurs to get a new 

vocabulary, evaluate and understand the new information. This study aims to determine the 

effect on the ability to listen to storytelling in the language of preschool children. This study 

was an experimental study using a design pretest-posttest control group design with sampling 

using purposive sampling method. Subjects numbered 30 students of PAUD/KB Bunda Aini  an 

age range of 5 to 6 years. Data were analyzed using paired sample t-test with results showing 

that even story very significant influence on language skills among preschool children, as 

indicated by the value of p = 0.000 (<0.05). 

Keywords: Preschoolers, Listen Storytelling, Language skill 
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Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang paling sering digunakan oleh manusia, baik 
secara lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari haruslah 
dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pemberian pembelajaran bahasa dapat 
diterapkan sejak anak berusia 0 tahun sampai masa akhir dalam kehidupan. Permulaan 
pembelajaran bahasa pada anak adalah dimulai dari bahasa ibu atau bahasa yang digunakan 
dirumah. Bahasa mencakup setiap sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan 
perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Termasuk didalamnya komunikasi 
yang luas seperti: tulisan, bicara, bahasa simbol, ekspresi muka, isyarat, pantomim, dan seni 
(Hurlock, 1978). 

Bagi anak prasekolah bahasa dapat digunakan untuk mengapresiasikan keinginan mereka dan 
mengutarakan perasaan mereka. Jika dalam masa bayi, anak hanya menangis untuk 
mengutarakan perasaan, maka lain halnya pada anak prasekolah. Mereka dapat menggunakan 
kosa kata yang mereka miliki untuk mengutarakan perasaan serta emosi mereka. Hasil dari 
aktivitas berfikir anak akan diapresiasikan dengan bahasa, dan berbagai perasaan yang 
melingkupi anak akan ditampilkan dengan kemampuan bahasanya pula (Wiyani, 2014). 

Vygotsky (1986) memandang bahwa pikiran bergantung pada bahasa. Menurut Vygotsky 
bahasa merupakan salah satu alat budaya yang paling penting dan perantara terjadinya semakin 
besar, bahasa didapatkan melalui proses belajar. Operasi-operasi mental diyakini mewujud 
dalam struktur bahasa dan perkembangan kognitif dihasilkan internalisasi bahasa sebagai 
berikut; a) pada awalnya pikiran dan bahasa berkembang sebagai dua sistem yang terpisah, b) 
sebelum usia sekitar dua tahun, anak menggunakan kata-kata secara sosial, yaitu untuk 
berkomunikasi dengan orang lain. Hingga titik ini kognisi anak tidak terisi dengan bahasa, c) 
pada usia sekitar dua tahun, pikiran dan bahasa telah bergabung. Bahasa yang pada awalnya 
menyertai interaksi sosial diinternalisasi untuk memberikan suatu bahasa bagi pikiran. Bahasa 
yang terinternalisasi ini kemudian dapat memandu tindakan-tindakan dan pikiran anak (Upton, 
2012). 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka bahasa juga dapat dijadikan penilaian terhadap 
perkembangan kognitif anak. Pada dasarnya anak dengan perkembangan bahasa yang baik 
memiliki kemampuan kognitif yang baik pula. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan kosa kata 
yang dimiliki anak. Semakin banyak kosa kata yang dimiliki anak maka keterampilan 
komunikasi dan penggunaan bahasa pada anak semakin baik. Anak dapat bercerita atau 
mengutarakan perasaan dan emosinya dengan menggunakan struktur bahasa yang baik. Anak 
dengan intelegensi normal atau diatas normal, pada umumnya perkembangan bahasanya cepat 
(Wiyani, 2014).  

Anak memperoleh kemampuan bahasa melalui banyak hal, salah satunya adalah pengalaman 
mereka di kehidupan sehari-hari. Ada beberapa perbedaan pandangan yang menjelaskan terkait 
pemrolehan bahasa pada anak, hal ini terjadi karena perbedaan cara pendekatannya. Dalam 
teori linguistik kontemporer mengenai problem bahasa, posisi rasionalis diwakili oleh 
pengikut-pengikut N. Chomsky, mereka menggunakan Transformational Generative 

Grammar (TGG) sebagai suatu sudut pandang, yang artinya rasionalis memandang bahwa 
kemampuan bahasa sebagai sesuatu yang bersifat bawaan. Sedangkan mazhab empiris yang 
diwakili oleh B.F. Skinner dan kawan-kawan beranggapan bahwa manusia dilahirkan dengan 
struktur biologis, yang terpenting bagi tokoh empiris adalah adanya plastisitas manusia, yaitu 
adanya kapasitas untuk dapat belajar dari pengalaman (Mar’at, 2011). 
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Chomsky memaparkan bahwa perolehan bahasa tidak diperoleh anak melalui pengalaman 
dilingkungannya, akan tetapi secara biologis manusia telah deprogram untuk memperoleh 
bahasa. Manusia memiliki faculty of language yang maksudnya adalah kemampuan untuk 
berkembang atau belajar, dalam konteks ini adalah bahasa. Dengan demikian Transformational 

Generative Grammar (TGG) sebenarnya merupakan suatu operasi kognitif yang tidak hanya 
direfleksikan dalam bahasa, tetapi juga dalam persepsi visual (Beher, 1970) dalam Mar’at 
(2011). 

Berbeda lagi dengan pandangan empiris, inti dari pandangan empiris adalah language is a 

function of reinforcement, artinya orang tua mengajarkan kepada anak tentang bahasa dengan 
melakukan reinforcement (penguatan), dimana ketika anak salah berucap maka orang tua dan 
orang-orang yang berada disekeliling anak akan mengoreksi kata-kata tersebut dan 
membenarkannya. menurut pandangan teori ini, anak merupakan tabula rasa dimana anak akan 
mendengar kata-kata yang didengarnya dan kemudian disimpan dalam memory melalui 
asosiasi. Bentuk asosiasi sendiri sama dengan skema linguistik yaitu seperti struktur kalimat 
N-V (noun-verb) atau selama ini sama dengan skema S-R (Mar’at, 2011). 

Banyak hal yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memfasilitasi perkembangan bahasa 
anak. Orang tua harus menjadi pendengar yang aktif, setiap hari anak harus diberikan stimulus 
bahasa oleh orang tua, dimulai dari mengajak anak untuk bercakap-cakap dengan orang tua. 
Selain itu orang tua dapat berbicara seolah-olah anak dapat memahami apa yang dikatakan oleh 
orang tua. Hal ini dapat menghasilkan prediksi pemenuhan diri (self-fulfilling prophecy) 
(Santrock, 2011). 

Jean Piaget memaparkan bahwa anak dalam rentang usia 2-7 tahun termasuk dalam tahapan 
pra operasional, yang artinya bahwa anak termasuk dalam tahapan penggunaan simbol-simbol, 
termasuk bahasa. Dalam tahapan ini anak telah mampu menyelesaikan operasi-operasi secara 
logis dalam satu arah (Upton, 2012). Berdasarkan penjelasan dari Jean Piaget maka peneliti 
menyimpulkan bahwa dikarenakan anak telah masuk dalam tahapan penggunaan simbol-
simbol, maka perlu adanya fasilitas yang diberikan orang tua untuk menunjang kemampuan 
bahasa pada anak. Salah satu fasilitas penunjang adalah dengan memberikan dongeng kepada 
anak, karena dengan pemberian dongeng anak akan memperoleh kosa kata baru serta pesan 
moral yang terkandung dalam dongeng. 

Pemberian dongeng terhadap kemampuan bahasa sangat erat kaitannya, karena dengan 
pemberian dongeng anak mendapatkan pengetahuan dengan melalui  proses asimilasi yaitu 
anak mengevaluasi dan mencoba memahami informasi baru, berdasarkan pengetahuan dunia 
yang sudah dimiliki (Upton, 2012). Dengan uraian tersebut maka terlihat bahwa kemampuan 
bahasa menjadi aspek yang sangat penting bagi perkembangan bahasa anak terutama pada 
aspek kognitif dan sosioemosi. 

Penelitian yang mendukung bahwa peningkatan kemampuan bahasa dapat didapat dari 
pemberian dongeng adalah penelitian yang dilakukan oleh Lamuningtyas (2012) yang 
membuktikan bahwa adanya peningkatan kemampuan bahasa yang sangat signifikan. Aspek 
kemampuan bahasa yang diteliti adalah kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan 
menulis. Keempat aspek ini dinilai sangat penting untuk digunakan sebagai sarana komunikasi. 
Hal ini membuktikan bahwa bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan 
salah satu metode pengembangan yang dilakukan pada anak usia prasekolah adalah dengan 
mendongeng atau bercerita. Lamuningtyas (2012) juga mengatakan dalam penelitiannya 
bahwa tanpa bahasa anak tidak dapat atau akan mengalami kesulitan saat berkomunikasi 
dengan orang lain, ia juga mengatakan bahwa dengan bahasa anak dapat mengekspresikan 
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pikirannya sehingga orang-orang yang berada disekitarnya akan memahami apa yang 
dipikirkan oleh anak. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muallifah (2013) memaparkan bahwa storytelling dapat 
digunakan sebagai metode parenting untuk mengembangkan kecerdasan pada anak usia dini. 
Penelitian ini menilai bahwa kegiatan storytelling lebih efektif karena pada dasarnya bercerita 
lebih berkesan daripada nasehat. Sehingga, selain dapat meningkatkan kecerdasan anak, 
storytelling dapat meningkatkan kelekatan antara orang tua dan anak. Orang tua dapat secara 
aktif dan efektif berkomunikasi dengan anak. Brewer (2007) juga menyatakan bahwa melalui 
storytelling mampu membangun hubungan yang harmonis dan dekat diantara orang tua dan 
anak. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mousavi dan Roointan (2014) menyatakan bahwa 
metode bercerita memiliki dampak pada kecerdasan verbal dan kosa kata anak prasekolah. 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mengajar melalui bercerita mempengaruhi 
kecerdasan verbal anak beserta komponen-komponennya yang termasuk dalam kosa kata, 
kesamaan, informasi, perhitungan, dan pemahaman. Banyak psikolog yang percaya bahwa 
kemampuan bahasa banyak membantu anak-anak dalam pertumbuhan mental, para psikolog 
menenemukan bahwa bercerita memainkan peran penting dalam pemahaman dan anak-anak 
dapat memperoleh lebih banyak kata dalam percakapan sehari-hari dan memahami lebih 
banyak makna kata.  

Penelitian lainnya terkait efektivitas bercerita juga dilakukan oleh Mokhtar, Halim, dan 
Kamarulzaman (2010) dimana penelitian ini menjelaskan bahwa para siswa menunjukkan 
kemajuan dalam keterampilan bahasa seperti penambahan kosa kata, pemahaman, dan 
keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi tersebut ditunjukkan melalui kemampuan 
siswa untuk mentransfer informasi dengan menggunakan bahasa non-verbal. Hal ini 
membuktikan bahwa cerita memiliki dampak yang sangat efektif bagi kemampuan bahasa 
anak. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Soleimani dan Akbari (2013), dimana hasil penelitian 
yang mereka lakukan mengungkapkan bahwa metode bercerita merupakan metode yang sesuai 
untuk meningkatkan kosakata bahasa asing pada anak khususnya dalam berbahasa inggris. 
Hasil pembelajaran menujukkan bahwa penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak 
meningkat. Dari hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pemberian cerita dapat dijadikan 
sebuah metode untuk menambah perbendaharaan kata pada anak. 

Pengembangan kemampuan bahasa pada anak dapat dilakukan dengan metode bercerita 

dengan mengajak anak membayangkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga perilaku-perilaku 
tokoh dapat dengan mudah diterima oleh kognitif anak. Banyak metode yang digunakan untuk 
menyampaikan sebuah cerita yang menarik, seperti bercerita dengan menggunakan alat 
ataupun tanpa alat. Bercerita dengan menggunakan alat biasanya menggunakan boneka jari 
sebagai tokoh cerita , buku cerita bergambar ataupun dengan alat peraga langsung seperti 
pohon, rumah, meja, kursi dan lain sebagainya. Sedangkan bercerita tanpa alat sangat 
membutuhkan penguasaan ekspresi wajah, gerak tubuh, dan juga suara. Metode bercerita tanpa 
alat dinilai paling efektif dan efisien karena dapat menolong fantasi anak untuk mengkhayal 
hal-hal yang diceritakan (Fauziddin, 2014). 

Penjelasan di atas membuktikan bahwa dengan mendengarkan dongeng, dapat meningkatkan 
kreativitas anak juga daya imajinatifnya. Hal ini terjadi karena dengan mendengarkan dongeng 
anak diajak untuk turut membayangkan tokoh-tokoh dalam dongeng. Selain itu, jika dongeng 
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disajikan dengan menggunakan alat peraga yang alami atau langsung, anak lebih mengetahui 
benda-benda yang berada dilingkungannya, yang harus dijaga (Fauziddin, 2014). 

Penambahan kosa kata baru dapat dilakukan dengan pembawa cerita menunjuk langsung alat 
peraga atau mempraktikkan langsung suatu perilaku, sehingga anak dapat melihat secara 
langsung. Hal ini dinilai sangat efektif karena pada dasarnya anak-anak akan mencontoh 
sebuah perilaku orang tua yang dilihatnya. Penyampaian pesan moral yang terkandung dalam 
cerita akan lebih mudah melekat didalam benak anak-anak, karena dengan metode bercerita 
dinilai lebih menarik dan berkesan bagi anak. Sehingga anak lebih merasa senang dalam 
menerima pesan moral tersebut dibandingkan dengan pemberian nasehat yang dinilai 
menjenuhkan bagi anak (Fauziddin, 2014). 

Dengan adanya penambahan perbendaharaan kata maka hal ini akan menunjang kemampuan 
bahasa yang dapat digunakan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain serta 
mengekspresikan perasaannya, maka sangatlah penting untuk memberikan pengajaran pada 
anak terkait penyampaian informasi dengan struktur bahasa yang baik. Karenanya metode 
mendengarkan dongeng dinilai sangat efektif untuk dijadikan sebuah metode pembelajaran 
pengembangan kemampuan bahasa anak. Mendengarkan dongeng mencakup penambahan 
kosa kata baru dalam unsur cerita juga pesan moral, sehingga dengan metode ini anak dengan 
mudah menerima penambahan kosa kata baru dan juga pesan moral yang terkandung dalam 
sebuah cerita (Wiyani, 2014). 

Berdasarkan penjelasan di atas yang menyebutkan bahwa mendengarkan dongeng dapat 
meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan aspek peningkatan bahasa, yaitu bertambahnya 
perbendaharaan kata yang dimiliki anak serta terbentuknya kepribadian anak dengan melalui 
pesan moral yang terkandung pada dongeng, hal inilah yang menjadi alasan dasar peneliti 
untuk meneliti tentang pengaruh mendengarkan cerita terhadap kemampuan bahasa pada anak 
prasekolah. Hal ini dikarenakan melihat urgensi pentingnya berbahasa bagi manusia terutama 
bagi anak-anak. Selain itu untuk penanaman moral pada anak juga harus dikemas dengan cara 
yang lebih menarik sehingga dapat dengan mudah melekat dalam benak anak-anak. Oleh 
karenanya salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan metode mendengarkan 
cerita. 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak 
pada aspek kemampuan bahasa yang diungkap. Penelitian sebelumnya mengukur aspek 
membaca, menulis, menyimak, dan berbicara sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah 
untuk mengukur aspek bunyi, tata bahasa, dan makna. Sehingga dapat dijadikan pelengkap dan 
referensi bagi sebuah penelitian ilmiah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mendengarkan dongeng 
terhadap kemampuan bahasa pada anak prasekolah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 
dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran disekolah untuk meningkatkan kemampuan 
bahasa anak dengan cara penambahan kosa kata baru, juga dapat dijadikan sebuah metode yang 
menarik untuk menyampaikan pesan moral pada anak.  

Kemampuan Bahasa 

Jo Ann Brewer dalam Lamuningtyas (2012) memamparkan bahwa bahasa merupakan suatu 
sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia, baik yang dihasilkan atau disampaikan 
secara lisan melalui isyarat yang dapat diperluas kedalam bentuk tulisan 
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Pengertian lainnya menjelaskan bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan orang lain yang mencakup semua cara untuk berkomunikasi, dimana 
pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan 
suatu pengertian seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan 
mimik muka (Jahja Yudrik, 2011). 

Karakteristik kemampuan bahasa anak 

Banyak aspek yang menjadi karakteristik perkembangan bahasa pada anak, dimana aspek-
aspek ini perlu untuk diperhatikan lebih mendalam, agar perkembangan bahasa anak 
berkembang sesuai tahapannya. Pengembangan kemampuan bahasa meliputi pengembangan 
aspek mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Berdasarkan karakteristik anak usia dini, 
aspek kemampuan bahasa yang paling utama dikembangkan adalah kemampuan mendengar 
dan berbicara (Wiyani, 2014). Beberapa karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun 
Papilla dkk (2008), Hetherington dan Park (2000), Carey dan Clark (dalam Santrock, 2011), 
yaitu; a) Sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.600 kata, b) kalimat anak mencapai enam 
sampai delapan kata, c) memahami lebih dari 20.000 kata, d) Sudah dapat berkomunikasi 
dengan jelas, e) Dapat menjelaskan arti kata-kata yang sederhana, f) Dapat menggunakan kata 
penghubung, kata depan, dan kata sandang, g) Lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak 
menyangkut warna, ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, 
perbandingan, jarak, dan permukaan (kasar atau halus), h) Mengenal banyak huruf, i) Dapat 
melakukan peran sebagai pendengar yang baik, j) Mampu berpartisipasi dalam suatu 
percakapan, k) Percakapan yang dilakukan oleh anak telah menyangkut berbagai komentar 
terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri, orang lain serta apa yang dilihatnya, l) Anak 
usia 5-6 tahun mampu melakukan ekspresi diri, menulis, membaca, bahkan berpuisi. 

Adapun tingkat pencapaian perkembangan bahasa pada anak usia dini terutama pada anak usia 
5-6 tahun yang telah disusun oleh badan nasional sertifikasi profesi (BNSP) sesuai dengan 
karakteristik perkembangan bahasa anak (Wiyani, 2014), yaitu; a) Menyusun kalimat 
sederhana dalam struktur yang lengkap (pokok kalimat-predikat-keterangan), b) Terlibat dalam 
pemilihan dan memutuskan aktivitas yang akan dilakukan bersama temannya, c) 
Perbendaharaan kata lebih kaya dan lengkap untuk melakukan komunikasi verbal. 

Berdasarkan penjelasan karakteristik perkembangan bahasa anak yang telah dijelaskan, maka 
dalam kemampuan bahasa terdapat tiga aspek bahasa (Reed, 2007), yaitu; a) Tata bahasa 
(pembentukan frasa) yang merupakan seperangkat aturan untuk melakukan pembagian sebuah 
kalimat ke dalam unit bahasa. Jika ditinjau dari tahap perkembangan bahasa maka aspek ini 
termasuk dalam tahap perkembangan sintaksis yang merupakan penguasaan tata bahasa, serta 
termasuk dalam perkembangan pragmatic yang merupakan sistem untuk menggunakan 
percakapan yang sesuai – mengetahui cara menggunakan bahasa secara efektif sesuai konteks 
(Upton,2012), b) Makna (penggabungan kata-kata dan morfem) dalam tahap perkembangan 
bhasa, aspek ini termasuk dalam tahap perkembangan morfologis dan semantik yang 
merupakan penguasaan pembentukan kata dan penguasaan arti bahasa . perkembangan leksikal 
juga dapat dimasukkan dalam aspek ini dimana tahap perkembangan ini merupakan 
penguasaan dan perluasan kekayaan kata-kata serta pengetahuan mengenai arti kata-kata 
(Upton, 2012), c) Bunyi (memproduksi fonem), simbol-simbol bahasa terdiri atas kata dan 
tulisan.sebelum anak – anak dapat memahami kalimat tulisan dengan belajar membacanya, 
mereka harus memahami kata lisan. Tahap pertama menerapkan pemahaman kalimat lisan 
adalah kemampuan untuk melakukan diskriminasi diantara bunyi dasar (fonem bahasa).  
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Dongeng dan Cerita 

Dongeng dapat diartikan sebagai sebuah cerita yang direkayasa, tidak ada dalam kehidupan 
nyata, fiksi, misalnya seperti fabel (binatang dan benda mati), sega (cerita petualangan), 
hikayat (cerita rakyat), legenda (asal-usul), mythe (dewa-dewi, peri roh halus), epos (cerita esar 
seperti mahabarata dan ramahaya) (Hana, 2011). 

Berdasarkan pemaparan dari Danandjaja (1994), dongeng merupakan kesustraan lisan dan 
cerita prosa rakyat yang tidak benar-benar terjadi, yang digunakan sebagai hiburan, biasanya 
dongeng berisikan sebuah pesan moral atau bahkan sebuah sindiran. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dongeng merupakan sebuah 
cerita yang tidak nyata, tidak benar-benar terjadi, yang disampaikan dengan tujuan menghibur, 
dan berisikan sebuah pesan moral. Dongeng biasanya mengandung cerita dengan fantasi dan 
imajinatif yang biasanya disampaikan oleh pendongeng, orang tua kepada anak-anak, ataupun 
guru kepada murid-murid. 

Manfaat Cerita bagi Anak 

Fauziddin (2014) menjelaskan bahwa banyak manfaat dari cerita yang berpengaruh pada 
perkembangan anak, terutama pada aspek sosioemosional anak. Adapun secara umum manfaat 
cerita bagi anak adalah sebagai berikut, a) Mengembangkan sikap mental yang sesuai dengan 
ajaran Islam, b) Memahami perbuatan terpuji dan tercela, c) Menyiapkan anak dapat hidup 
sebagai makhluk sosial dalam masyarakat, d) Mengembangkan kemampuan untuk berimajinasi 
logis dan sistematis, e) Mengubah sikap anak untuk memahami diri sendiri dan lingkungan, f) 
Membentuk akhlak yang mulia sesuai dengan aqidah islamiyah. 

Cerita memang memiliki banyak manfaat bagi anak, namun ada beberapa hal yang harus 
dihindari dalam penyajian cerita. Menurut Fauziddin (2014) ada empat hal yang harus dihindari 
dalam penyajian cerita, yaitu; a) Jangan bercerita tentang kesedihan yang ekstrim, misalnya 
tentang ibu tiri yang kejam, atau saudara tiri yang jahat, b) Berfantasi yang berlabihan tanpa 
memberikan penjelasan, c) Cerita mengada-ada tanpa didasari sumber yang jelas, terutama 
dalam penyajian cerita kisah para nabi dan pasa sahabat nabi, d) Hal-hal lain yang dirasa 
merugikan anak terutama kedaan psikisnya. 

Macam-macam dongeng 

Dongeng yang merupakan cerita fiktif, disajikan oleh pendongeng dengan berbagai cara yang 
menarik, agar para pendengar terutama anak-anak merasa senang, tidak jenuh, dan antusias 
mendengarkan dongeng yang disampaikan, sehingga pesan-pesan moral yang terkandung 
dalam dongeng tersampaikan. Banyak ragam dongeng yang dikemas secara menarik oleh 
pendongeng. Anti Aarne dan Stith Thompson menelaskan (dalam Danandjaja, 1994) 
menjelaskan jenis-jenis dongeng ke dalam empat golongan besar, yaitu; a) Dongeng binatang 
(animal tales), merupakan sebuah dongeng dengan tokoh dalam cerita adalah binatang liar dan 
binatang peliharaan. Binatang-binatang tersebut diibaratkan dapat berbicara dan berperilaku 
seperti layaknya manusia. Bentuk khusus dari dongeng binatang adalah fabels. Fabels sendiri 
merupakan sebuah dongeng binatang yang mengandung pesan  moral didalamnya, yakni 
perilaku baik dan perilaku buruk, b) Dongeng biasa (ordinary folktales), merupakan dongeng 
yang tokohnya adalah manusia biasa. Misalnya bawang merah dan bawang putih, dan Timun 
Mas, c) Lelucon dan anekdot (jokes and anecdotes), merupakan sebuah dongeng yang dapat 
menggelikan hati, sehingga dapat membuat pendengarnya tertawa, d) Dongeng berumus 
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(formula tales), merupakan dongeng yang oleh Aatti Aane dan Stith Thompson disebut formula 
tales, yang strukturnya terdiri dari pengulangan.  

Anak Prasekolah 

Pada kamus besar bahasa Indonesia anak diartikan sebagai makhluk yang masih kecil, yaitu 
yang berusia 6 tahun. Jika diartikan secara pengertian bahasa, anak usia dini adalah sebutan 
bagi anak yang rentang usianya adalah 0-6 tahun (Wiyani, 2014). 

Jika ditinjau dari usia kronologisnya, menurut kesepakatan UNESCO anak usia dini meupakan 
kelompok anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. Hal ini berbeda dengan pengertian 
anak usia dini pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, pada pasal 1 Ayat 14 yang menyatakan bahwa anak usia dini diartikan sebagai anak 
yang baru lahir (0 tahun) sampai dengan usia 6 tahun. 

Jika ditinjau berdasarkan teori yang dicetuskan oleh Erik Erikson (1902-1994) yang merupakan 
seorang psikoanalis anak prasekolah termasuk dalam rentang usia 3-5 tahun, dimana dalam 
usia ini konflik dasar anak adalah inisiatif verses rasa bersalah. Peristiwa penting dalam 
tahapan ini adalah eksplorasi dimana anak perlu memulai menunjukkan kendali dan kekuasaan 
atas lingkungan. Keberhasilan dalam tahap ini akan mendorong rasa bertujuan. Anak-anak 
akan berusaha menunjukkan kekuasaannya terhadap lingkungan, dari sinilah anak akan 
mengalami berbagai penolakan sehingga menimbulkan rasa bersalah (Upton, 2012). 

Dalam 4 tahap perkembangan anak yang dikembangkan oleh Jean Piaget (1896-1980), anak 
prasekolah termasuk dalam tahapan pra operasional dengan rentang usia 2-7 tahun. Pada masa 
ini secara bertahap anak mengembangkan penggunaan simbol-simbol, termasuk bahasa. 
Mampu menyelesaikan operasi-operasi secara logis dalam satu arah dan pada tahapan ini 
jugalah anak mengalami kesulitan memahami sudut pandang orang lain (Upton, 2012). Pada 
masa pra operasional anak milai menggunakan simbol-simbol ketika mereka menggunakan 
sebuah objek atau tindakan untuk mempresentasikan sesuatu yang tidak hadir (Ginsburg dan 
Opper, 1988, h.70) dalam Crain (2007, h.182). 
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Keterangan : 

   : Subjek Penelitian 

   : Variabel yang tidak diteliti 

   : Variabel Terikat 

   : Aspek Variabel yang diteliti 

    

   : Variabel Bebas (Perlakuan) 

Anak 
Prasekolah 

Bahasa 
merupakan sarana 

untuk 
berkomunikasi 

bagi anak 

Tata Bahasa 
(Pembentukan 

frasa) 

Makna 
(Penggabungan 
kata-kata dan 

morfem) 

Bunyi 
(Memproduksi 

fonem) 

Kemampuan Bahasa 

Merupakan 
kemampuan merangkai 

sejumlah suku kata 
sehingga menjadi satu 

kalimat utuh yang dapat 
dipahami orang lain. 

Mendengarkan 
Dongeng 

Dapat berkembang 
dengan proses 
mendengar, 
menyimpan atau 
mengingat, lalu 
menggunakan dalam 
bentuk kata atau 
kalimat 
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Hipotesis 

Mendengarkan dongeng berpengaruh pada perkembangan kemampuan bahasa pada anak 
prasekolah. 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental dengan desain penelitian eksperimen 
Pretest-Postest Control Group Design. Desain penelitian ini hampir sama dengan 
nonrandomized pretest-postest control group design, yaitu melakukan pengukuran kepada dua 
kelompok yaitu kelempok eksperimen (KE) dan kelompok control (KK) sebelum subjek 
penelitian diberikan perlakuan yaitu mendengarkan dongeng (Seniati,L., Yulianto, A., Setiadi, 
B.N, 2011). Rancangan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dongeng sebagai metode perlakuan. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui metode mendengarkan 
dongeng. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas B yang bersekolah di PAUD Bunda Aini 
kota Balikpapan dengan rentang usia 5-6 tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 
purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan keinginan atau sesuai 
dengan apa yang dikehendaki. Teknik purposive sampling digunakan pada sampel yang 
karakteristiknya sudah ditentukan dan diketahui berdasarkan ciri dan sifat populasinya 
(Winarsunu, 2009). Adapun karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sampel penelitian merupakan anak prasekolah dalam jenjang kelas B 
2. Usia sampel penelitian adalah 5-6 tahun 
3. Sampel penelitian merupakan siswa dan siswi di PAUD Bunda Aini kota Balikpapan 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan bahasa sebagai variabel 
terikatnya, artinya variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu 
mendengarkan dongeng.  

Mendengarkan dongeng merupakan sebuah perilaku menerima dan merespon bunyi suatu 
objek dengan menggunakan indera pendengaran, dalam penelitian ini objek yang digunakan 
berupa  dongeng ataupun cerita melalui media atau disampaikan secara langsung oleh 
pendongeng, dongeng yang disampaikan oleh pendongeng disajikan beserta visualisainya, 
dimana dongeng disampaikan oleh pendongeng dengan mempraktikkan perilaku tokoh 
dongeng, meniru suara tokoh dngeng, serta memberikan visualisasi yang berbentuk gambar 
yang berkaitan dengan dongeng yang disampaikan.  

R (KE)  O1  X  O2 

R (KK) O1    O2 
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Bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan atau 
memperdengarkan dongeng beserta visualisasinya kepada anak yang dibawakan oleh pembawa 
dongeng yaitu yang telah mahir dalam membawakan sebuah dongeng. Dongeng yang diberikan 
pun beragam bentuknya, seperti jenis dongeng fabel, cerita sehari-hari, dan teladan-teladan 
para nabi dan sahabat, namun dalam penelitian ini dongeng yang diberikan adalah jenis 
dongeng fabel. 

Kemampuan bahasa merupakan kemampuan yang digunakan individu untuk berkomunikasi 
dengan individu lain, kemampuan ini mencakup pikiran dan perasaan individu yang dinyatakan 
dalam bentuk simbol-simbol atau lambang, dimana kemampuan ini didapatkan dari berbagai 
faktor, salah satunya dari pengalaman sehari-hari, pengalaman  tersebut didapat baik secara 
lisan, tulisan, maupun suatu bentuk perilaku yang menghasilkan sebuah suku kata baru dan 
informasi baru dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah keterampilan 
komunikasi dengan orang lain. Kemampuan bahasa dibutuhkan sebagai sarana komunikasi 
yang berhubungan dengan orang lain. 

Instrumen penelitian menggunakan skala yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek-
aspek  karakteristik yang dipaparkan oleh Papilla dkk (2008), Hetherington dan Park (2000), 
Carey dan Clark (dalam Santrock, 2007). Adapun skala yang dibuat memuat beberapa aspek 
yang dapat mengukur kemampuan bahasa, antara lain tata bahasa (pembentukan frasa), makna 
(penggabungan kata-kata dan morfem), dan bunyi (memproduksi fonem), dengan indeks 
reliabilitas sebesar 0,873 dan indeks validitas 0,872. Pengukuran ini nantinya mengumpulkan 
skor pretest dan posttest pada subjek penelitian. Peneliti menggunakan skala yang dibuat 
sendiri karena aspek yang diungkap peneliti berbeda dengan aspek penelitian sebelumnya. 
Sehingga karena alasan inilah peneliti membuat skala sendiri. 

Adapun bentuk perlakuan yang akan digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah 
mendengarkan dongeng. Perlakuan mendengarkan dongeng akan belangsung selama enam 
hari. Dongeng yang digunakan merupakan dongeng tentang binatang (fabel), terdapat 6 buah 
judul dongeng berjenis fabel, yakni; 1) kura-kura adu lari melawan kelinci, 2) merpati yang 
baik hati, 3) tikus yang menolong singa, 4) lebah yang baik, 5) keledai yang pemalas, 6) taro 
dan penyu laut. 

Prosedur dan Analisa Data 

Terdapat beberapa prosedur utama dalam melakukan penelitian ini. Prosedur penelitian akan 
dijelaskan sebagai berikut:  

Persiapan, tahap persiapan ini dimulai dari pemilihan dongeng yang akan digunakan sebagai 
perlakuan, selanjutnya adalah penyusunan skala yang akan digunakan untuk mengukur 
kemampuan bahasa anak. Langkah selanjutnya setelah pemilihan dongeng dan pembuatan 
skala maka peneliti melakukan try out pada dongeng dan skala yang telah dibuat. Setelah 
melakukan try out pada skala dan dongeng maka peneliti membuat surat perizinan yang akan 
diberikan kepada pihak sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. Langkah selanjutnya 
adalah, peneliti melakukan pretest untuk mengelompokkan berdasarkan tingkatan kemampuan 
bahasa dan untuk menentukan kelompok eksperimen (KE) dan kelompok kontrol (KK). 
Pembagian kelompok eksperimen (KE) dan kelompok kontrol (KK) dilakukan dengan 
menggunkan metode randomized matching dimana nilai pada pretest diurutkan dari nilai 
tertinggi sampai nilai terendah, kemudian pada urutan pertama dan kedua akan ditentukan KE 
dan KK dengan cara random begitu seterusnya hingga urutan ke dua puluh Sembilan dan tiga 
puluh.Perlakuan, pada tahap perlakuan ini subjek diberikan dongeng yang telah dipersiapkan 
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oleh peneliti. Penyajian dongeng disajikan oleh pembawa dongeng. Pemberian dongeng 
disertai dengan visualisasi berupa pendongeng mempraktikkan perilaku tokoh dalam dongeng, 
meniru suara tokoh dalam dongeng, serta menunjukkan gambar yang berkaitan dengan 
dongeng. Pemberian dongeng akan dilakukan selama enam hari dengan rentang waktu selama 
10 sampai 15 menit. pemberian dongeng akan ditutup dengan menanyakan kepada subjek 
pesan moral apa saja yang terkandung didalam dongeng serta menanyakan kata baru apa saja 
yang terdapat pada dongeng dengan menunjukkan sebuah gambar. Hal ini membuktikan bahwa 
subjek menyimak dongeng yang disajikan. Selanjutnya peneliti melakukan posttest sebagai 
bukti apakah terdapat pengaruh mendengarakan dongeng terhadap kemampuan bahasa pada 
anak. 

Analisa data dilakukan setelah serangkaian proses eksperimen selesai dilakukan. Analaisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired sample t-test. Skor yang dijadikan 
perhitungan adalah skor pretest dan posttest pada masing-masing kelompok, data yang telah 
diperoleh akan di analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 21.  

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan subjek sebanyak 30 siswa dan siswi kelas B dari PAUD/KB Bunda 
Aini dengan rentang usia 5 sampai 6 tahun. Alat tes kemampuan bahasa yang digunakan 
merupakan alat tes yang dibuat sendiri oleh peneliti, dimana telah diuji homogenitasnya antara 
item pretest dan posttest  yang hasilnya menjukkan bahwa data yang digunakan memiliki varian 
yang sama dengan taraf signifikan p = 0,24 (> 0,05) yang mengasumsikan bahwa kelompok 
data memiliki varian yang sama. Data yang digunakan telah diuji kenormalan datanya dengan 
hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi/nilai p = 0,159 (> 0,05) yang 
mengasumsikan bahwa data yang telah diuji berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, maka dapat disebutkan bahwa terdapat 
pengaruh pada pemberian dongeng terhadap kemampuan bahasa pada anak prasekolah. Hal 
tersebut dapat dibuktikan dari hasil analisis dengan menggunakan uji paired sample t-test. 

Tabel 1 : Uji paired sample t-test pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

Paired sample t-test Mean P Keterangan 

Pre KE – Pre KK -3,267 0,427 Tidak signifikan 

Berdasarkan tabel dari hasil uji paired sample t-test yang telah dilakukan untuk menganalisa 
data pretest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, menunjukkan tidak ada 
perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelun pemberian perlakuan 
Hal ini dapat dibuktikan dengan didapatkannya taraf signifikan p = 0,427 (> 0,05) yang 
mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol sebelum pemberian perlakuan. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum pemberian 
perlakuan, hal ini ditunjukkan dengan nilai p lebih besar dari 0,05. 
Tabel 2 : Uji paired sample t-test  

Kelompok Paired sample t-test Mean P Keterangan 

Kelompok 
eksperimen 

Pretest – posttest -4,933 0,000 Sangat 
signifikan  
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Kelompok 
kontrol 

Pretest – posttest -1,933 0,122 Tidak signifikan 

 

Berdasarkan tabel dari hasil uji paired sample t-test yang telah dilakukan untuk menganalisa 
data pada kelompok eksperimen, menunjukkan bahwa  pemberian dongeng berpengaruh sangat 
signifikan terhadap kemampuan bahasa pada anak prasekolah. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

didapatkannya taraf signifikan p = 0,000 (< 0,05) yang mengasumsikan bahwa terdapat 
pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemberian dongeng terhadap kemampuan bahasa 
pada anak prasekolah. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
yang sangat signifikan pada kelompok eksperimen setelah pemberian perlakuan, hal ini 
ditunjukkan dengan nilai p lebih kecil dari 0,05. 

Sedangkan dari hasil uji paired sample t-test yang telah dilakukan untuk menganalisa data pada 
kelompok kontrol, menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan pada kelompok 
kontrol. Hal ini dapat dibuktikan dengan didapatkannya taraf signifikan p = 0,122 (> 0,05) yang 
mengasumsikan bahwa tidak adanya pengaruh pada kelompok kontrol. Berdasarkan data diatas 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pada kelompok kontrol, hal ini ditunjukkan 
dengan nilai p lebih besar dari  0,05. 

Tabel 3 : Diagram hasil tes kemampuan bahasa 

 
 

Berdasarkan diagram pada tabel 3, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan  sebanyak 4,93 
dari nilai mean pada kelompok eksperimen, yakni dari nilai mean pretest  adalah sebesar 78,00 
meningkat menjadi 82,93. Hal ini membuktikan bahwa pemberian dongeng berpengaruh 
sangat signifikan terhadap kemampuan bahasa pada anak prasekolah, yang dibuktikan dengan 
adanya peningkatan nilai pada setiap tes kemampuan bahasa. Tabel 4 juga menunjukkan 
adanya peningkatan nilai sebesar 1,93 dari nilai mean pada kelompok kontrol, yakni dari nilai 
mean pretest adalah sebesar 81,27 menjadi 83,20. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan 
nilai pada setiap tes, namun tidak signifikan. Sehingga dari diagram tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pemberian dongeng berpengaruh sangat signifikan terhadap kemampuan bahasa anak 
prasekolah pada kelompok eksperimen. 

DISKUSI 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada kelompok eksperimen setelah 
dilakukannya pemberian perlakuan yaitu berupa pemberian dongeng. Hal ini didukung oleh 
penelitian serupa yang dilakukan oleh Maesaroh (2012) menunjukkan bahwa melalui cerita 
papan flannel dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak yang ditandai dengan 
meningkatnya perhatian anak serta minat anak dalam mendengarkan cerita, meningkatnya 
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kemampuan anak dalam menjawab pertanyaan, meningkatnya kemampuan anak untuk 
bertanya tentang sesuatu yang ingin dia ketahui. 

Meningkatnya kemampuan bahasa pada anak dengan pemberian perlakuan berupa dongeng 
dipengaruhi oleh beberapa hal, dalam penelitian yang dilakukan Daroah (2013) menyebutkan 
bahwa perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, faktor 
kesehatan, intelegensi, status sosial ekonomi keluarga, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. 
Namun, yang paling mempengaruhi perkembangan bahasa anak adalah faktor lingkungan. 
Syamsu Yusuf berpendapat, dalam Daroah (2013) bahwa kemampuan bahasa anak dapat 
berkembang cepat jika anak berada dalam lingkungan yang positif dan bebas dari tekanan, 
orang tua dan guru menunjukkan sikap dan minat yang tulus pada anak dengan memberikan 
perhatian yang tinggi pada anak, menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan  nonverbal 
serta melibatkan anak dalam komunikasi.  

Pada penelitian ini, dimana kelompok eksperimen diberikan perlakuan dongeng maka anak 
telah mendapatkan pesan verbal yang diikuti pesan nonverbal yang disampaikan oleh 
pendongeng, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa anak dapat 
membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Selain itu, dalam kegiatan 
mendongeng, anak juga terlibat dalam komunikasi yang ditunjukkan anak dapat berkomunikasi 
dengan pendongeng, bertanya terkait hal-hal dalam dongeng, berinisiatif menyampaikan hal-
hal yang mungkin saja terjadi dalam cerita dongeng yang disampaikan. Hal ini dapat dijadikan 
bukti adanya peningkatan kemampuan bahasa anak yang telah dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yakni melibatkan anak dalam komunikasi. 

Penelitian lainnya menyebutkan bahwa pemberian dongeng ataupun cerita dengan 
membacakan buku atau menyampaikan secara langsung dapat meningkatkan kemampuan 
bahasa pada anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya hasil test yang dilakukan 
(Isbell, R., Joseph, S., Liane, L., April, L., 2004). Penelitian tersebut mendukung hasil 
penelitian yang telah peneliti lakukan, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian 
dongeng terhadap kemampuan bahasa anak prasekolah yang juga dapat ditunjukkan dari hasil 
pretest dan posttest dimana terdapat peningkatan hasil nilai posttest. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa subjek kelompok eksperimen mendapatkan kosa kata baru 
setelah pemberian dongeng. Pemberian kosa kata baru inilah yang nantinya dapat memperkaya 
kosa kata yang dimiliki anak sehingga kemampuan bahasa anak terutama keterampilan dalam 
berbicara akan membaik. Selain itu dengan diberikannya dongeng, kreaivitas anak dalam 
berimajinasi juga akan meningkat, hal ini disebabkan karena anak mengimajinasikan kejadian-
kejadian yang disampaikan dalam dongeng. Menurut Fauziddin (2014) hal ini merupakan salah 
satu manfaat dari mendongeng atau bercerita dimana dapat mengembangkan kemampuan anak 
untuk berimajinasi logis dan sistematis. 

Pemberian dongeng juga dapat memberikan pemahaman kepada anak tentang moral, misalkan 
anak menjadi lebih memahami serta dapat membedakan perbuatan terpuji dan perbuatan buruk, 
dimana jika anak memahami dengan baik kedua hal tersebut, maka diharapkan kepribadian 
anak dapat dibina dengan baik. Hasil observasi pun menujukkan bahwa memang benar adanya 
anak dapat membedakan antara perbuatan terpuji dan perbuatan buruk yang terkandung dalam 
dongeng. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahyani (2010) dimana 
dalam penelitiannya membuktikan bahwa metode mendongeng berpengaruh pada peningkatan 
kecerdasan moral pada anak prasekolah. 

Upton (2012) memaparkan bahwa usia anak prasekolah terutama usia 5-6 tahun, anak telah 
menguasai fase tata bahasa (pembentukan frasa) yang merupakan seperangkat aturan untuk 
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melakukan sebuah kalimat ke dalam unit bahasa, dimana fase ini termasuk dalam 
perkembangan pragmatik yang merupakan sistem untuk menggunakan percakapan yang 
sesuai. Ditinjau dari hasil  serangkaian tes, tata bahasa (pembentukan farasa) ini meliputi 
pengulangan cerita yang disampaikan, menjawab pertanyaan tentang cerita, mengulang 
kalimat, menceritakan sebuah gambar, serta membuat kalimat (permintaan, terima kasih, 
permintaan tolong, kalimat ajakan, dan permohonan maaf). 

Hasil dari serangkaian tes juga menunjukkan bahwa anak telah menguasai tahapan makna 
penggabungan kata dan morfem) serta bunyi (memproduksi fonem) dimana anak dapat 
menyebutkan huruf-huruf dalam suatu kata serta menggabungkan beberapa huruf hingga 
menjadi sebuah kata, anak juga telah mampu menyebutkan kegunaan-kegunaan beberapa 
benda. Hal ini didukung oleh pemaparan dari Zubaidah (tanpa tahun) dalam bukunya yang 
berjudul draft buku pengembangan bahasa anak usia dini, yang menjelaskan bahwa ruang 
lingkup pengembangan kemampuan bahasa anak di taman kanak-kanak meliputi beberapa hal 
yakni menyebutkan huruf-huruf dalam suatu kata serta menggabungkan beberapa huruf hingga 
menjadi sebuah kata, anak juga telah mampu menyebutkan kegunaan-kegunaan beberapa 
benda. 

Teknik pengembangan bahasa pada anak prasekolah merupakan hal yang perlu diperhatikan, 
karena bukan hanya melalui pemberian dongeng saja kemampuan anak dapat berkembang, 
namun dalam beberapa teknik perkembangan kemampuan bahasa anak juga dapat ditingkatkan 
misalkan dengan memberi waktu kepada anak untuk berbicara dan orang tua sebagai 
pendengar, atau anak sebagai penyimak dari cerita yang disampaikan lalu anak diminta 
menceritakan kembali cerita yang disampaikan. Hal ini juga dijelaskan oleh Zubaidah (tanpa 
tahun) yang memamparkan bahwa pemberian kesempatan berbicara kepada anak sangat 
diharapkan dalam perkembangan bahasa anak. 

Pengoptimalan pengembangan kemampuan bahasa anak juga dapat dilakukan dengan cara 
bermain, seperti mengadakan kegiatan bermain sosial (social play) dimana anak dituntut untk 
dapat berkomunikasi dengan anak yang lainnya, hal ini dapat melatih kemampuan 
berkomunikasi dan keterampilan berbicara pada anak. Selanjutnya bermain peran, kegiatan ini 
dapat merangsang perkembangan imajinasi, daya ekspresi serta penghayatan anak. Pada 
kegiatan ini dibutuhkan partisipasi aktif anak dalam bermain peran sesuai dengan peran yang 
diberikan kepada anak, ada pula kegiatan bermain boneka jari dimana pkegiatan ini hampir 
sama manfaatnya dengan bermain peran yakni dapat melatih daya fantasi anak, mempertinggi 
kreativitas anak, serta melatih keterampilan jari-jemari tangan (Wiyani, 2014). 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah kurang kondusifnya ruangan tes dilakukan, yakni 
bersebelahan langsung dengan ruang kelas, sehingga membuat anak kurang fokus untuk 
menjalani serangkaian tes, dan juga membuat anak menjadi cepat jenuh dan bosan karena 
merasa sendiri didalam ruangan tes, menyamakan tatanan bahasa agar sesuai dengan usia anak-
anak. Keterbatasan lain juga dialami peneliti ketika salah satu subjek penelitian merupakan 
anak berkebutuhan khusus. 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dongeng berpengaruh sangat signifikan 
terhadap kemampuan bahasa pada anak prasekolah, dimana perlakuan pemberian dongeng 
diberikan kepada kelompok eksperimen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya 
perbedaan peningkatan bahasa pada anak setelah pemberian perlakuan antara kelompok 
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eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisa data yang dilakukan 
dimana nilai p pada kelompok eksperimen menunjukkan nilai 0,000 (< 0.05) yang diasumsikan 
bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan, sementara nilai p pada kelompok kontrol 
menunjukkan niali 0.122 ( > 0,05 ) yang dapat diasumsikan bahwa tidak adanya pengaruh yang 
signifikan yang terjadi pada kelompok kontrol yang ditunjukkan dengan nilai p lebih besar dari 
0,05.  

Maka hasil penelitian ini memberikan informasi kepada orang tua dan guru bahwa untuk dapat 
meningkatkan kemampuan bahasa pada anak dapat dilakukan dengan memberikan waktu lebih 
untuk mengajak anak berkomunikasi salah satu teknik yang dapat digunakan adalah dengan 
mendongeng. Bagi peneliti yang akan meneliti dengan variabel yang sama disarankan untuk 
mengaitkan dengan variabel lain misalkan, pengembangan moral juga dapat menambah 
variabel kontrol yakni varabel kognitif, serta  disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk 
menggunakan jenis dongeng yang lain, selain itu sebaiknya suasana berlangsungnya tes dibuat 
semenarik dan semenyenangkan mungkin, sehingga anak tidak mudah jenuh dan bosan serta 
bahasa yang digunakan sebaiknya menyamakan sesuai dengan usia perkembangan bahasa 
anak. Disarankan juga untuk peneliti selanjutnya untuk membedakan perkembangan bahasa 
sesuai dengan lokasi, misalkan perkembangan bahasa antara anak prasekolah didesa dan 
perkembangan bahasa anak prasekolah di kota, atau mungkin dapat dibedakan antara 
perkembangan bahasa anak di pulau jawa dan diluar pulau jawa. 
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Analisis Aspek Bunyi (A.MEMECAH KATA MENJADI FONEM) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 62 91.2 

Excludeda 6 8.8 

Total 68 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.980 20 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Item 1 23.806 1169.995 .098 .983 

Item 2 23.758 1158.219 .758 .982 

Item 3 23.710 1146.701 .955 .982 

Item 4 23.855 1131.405 .848 .981 

Item 5 23.758 1120.645 .926 .980 

Item 6 23.629 1110.565 .986 .980 

Item 7 23.629 1098.401 .978 .979 

Item 8 23.629 1085.647 .983 .979 

Item 9 23.548 1074.875 .994 .979 

Item 10 23.645 1061.216 .982 .978 

Item 11 23.435 1053.201 .996 .978 

Item 12 23.419 1041.198 .996 .978 

Item 13 23.403 1029.425 .996 .978 

Item 14 23.468 1016.155 .994 .978 

Item 15 23.323 1007.042 .997 .978 

Item 16 23.339 994.982 .995 .978 

Item 17 23.274 984.202 .998 .978 

Item 18 23.242 973.104 .998 .978 

Item 19 23.226 961.555 .999 .979 

Item 20 23.306 948.872 .997 .979 
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Item-Total Statistics 

  

  
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted   

Item 1 23.806 1169.995 .098 .983 gugur 
Item 2 23.758 1158.219 .758 .982 valid 
Item 3 23.710 1146.701 .955 .982 valid 
Item 4 23.855 1131.405 .848 .981 valid 
Item 5 23.758 1120.645 .926 .980 valid 
Item 6 23.629 1110.565 .986 .980 valid 
Item 7 23.629 1098.401 .978 .979 valid 
Item 8 23.629 1085.647 .983 .979 valid 
Item 9 23.548 1074.875 .994 .979 valid 
Item 10 23.645 1061.216 .982 .978 valid 
Item 11 23.435 1053.201 .996 .978 valid 
Item 12 23.419 1041.198 .996 .978 valid 
Item 13 23.403 1029.425 .996 .978 valid 
Item 14 23.468 1016.155 .994 .978 valid 
Item 15 23.323 1007.042 .997 .978 valid 
Item 16 23.339 994.982 .995 .978 valid 
Item 17 23.274 984.202 .998 .978 valid 
Item 18 23.242 973.104 .998 .978 valid 
Item 19 23.226 961.555 .999 .979 valid 
Item 20 23.306 948.872 .997 .979 valid 
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ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 62 91.2 

Excludeda 6 8.8 

Total 68 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.983 19 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Item 2 22.806 1156.782 .755 .985 

Item 3 22.758 1145.236 .955 .985 

Item 4 22.903 1129.990 .846 .984 

Item 5 22.806 1119.175 .926 .983 

Item 6 22.677 1109.107 .986 .983 

Item 7 22.677 1096.911 .979 .982 

Item 8 22.677 1084.255 .982 .982 

Item 9 22.597 1073.490 .993 .982 

Item 10 22.694 1059.823 .981 .981 

Item 11 22.484 1051.729 .996 .981 

Item 12 22.468 1039.761 .996 .981 

Item 13 22.452 1027.989 .996 .981 

Item 14 22.516 1014.778 .994 .981 

Item 15 22.371 1005.614 .997 .981 

Item 16 22.387 993.553 .996 .981 

Item 17 22.323 982.779 .998 .981 

Item 18 22.290 971.685 .998 .981 

Item 19 22.274 960.169 .999 .982 

Item 20 22.355 947.479 .997 .982 
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Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted   

Item 2 22.806 1156.782 .755 .985 valid 
Item 3 22.758 1145.236 .955 .985 valid 
Item 4 22.903 1129.990 .846 .984 valid 
Item 5 22.806 1119.175 .926 .983 valid 
Item 6 22.677 1109.107 .986 .983 valid 
Item 7 22.677 1096.911 .979 .982 valid 
Item 8 22.677 1084.255 .982 .982 Valid 
Item 9 22.597 1073.490 .993 .982 Valid 
Item 10 22.694 1059.823 .981 .981 Valid 
Item 11 22.484 1051.729 .996 .981 Valid 
Item 12 22.468 1039.761 .996 .981 Valid 
Item 13 22.452 1027.989 .996 .981 Valid 
Item 14 22.516 1014.778 .994 .981 Valid 
Item 15 22.371 1005.614 .997 .981 Valid 
Item 16 22.387 993.553 .996 .981 Valid 
Item 17 22.323 982.779 .998 .981 Valid 
Item 18 22.290 971.685 .998 .981 Valid 
Item 19 22.274 960.169 .999 .982 Valid 
Item 20 22.355 947.479 .997 .982 Valid 
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ANALISIS ASPEK BUNYI (A.MENYUSUN URUTAN FONEM MENJADI SEBUAH 
KATA) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 93.9 

Excludeda 2 6.1 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.980 20 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Item 1 23.87 1188.116 .100 .983 

Item 2 23.81 1176.495 .753 .982 

Item 3 23.74 1165.331 .996 .982 

Item 4 23.94 1148.796 .833 .981 

Item 5 23.71 1140.080 .977 .980 

Item 6 23.71 1126.946 .980 .980 

Item 7 23.65 1116.037 .990 .979 

Item 8 23.65 1103.303 .988 .979 

Item 9 23.61 1091.445 .991 .979 

Item 10 23.68 1078.226 .982 .978 

Item 11 23.48 1069.658 .996 .978 

Item 12 23.48 1056.925 .997 .978 

Item 13 23.42 1046.385 .996 .978 

Item 14 23.61 1030.378 .992 .978 

Item 15 23.35 1023.370 .996 .978 

Item 16 23.39 1009.978 .999 .978 

Item 17 23.32 999.692 .997 .978 

Item 18 23.29 988.413 .997 .978 

Item 19 23.29 976.146 .999 .979 
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Item-Total Statistics   

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
Item 1 23.87 1188.116 .100 .983 gugur 
Item 2 

23.81 1176.495 .753 .982 
valid 

Item 3 
23.74 1165.331 .996 .982 

valid 
Item 4 

23.94 1148.796 .833 .981 
valid 

Item 5 
23.71 1140.080 .977 .980 

valid 
Item 6 

23.71 1126.946 .980 .980 
valid 

Item 7 
23.65 1116.037 .990 .979 

valid 
Item 8 

23.65 1103.303 .988 .979 
valid 

Item 9 
23.61 1091.445 .991 .979 

valid 
Item 10 

23.68 1078.226 .982 .978 
valid 

Item 11 
23.48 1069.658 .996 .978 

valid 
Item 12 

23.48 1056.925 .997 .978 
valid 

Item 13 
23.42 1046.385 .996 .978 

valid 
Item 14 

23.61 1030.378 .992 .978 
valid 

Item 15 
23.35 1023.370 .996 .978 

valid 
Item 16 

23.39 1009.978 .999 .978 
valid 

Item 17 
23.32 999.692 .997 .978 

valid 
Item 18 

23.29 988.413 .997 .978 
valid 

Item 19 
23.29 976.146 .999 .979 

valid 
Item 20 

23.32 964.092 .997 .979 
valid 

 
  

Item 20 23.32 964.092 .997 .979 
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ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 93.9 

Excludeda 2 6.1 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.983 19 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
Item 2 22.87 1174.783 .750 .985 
Item 3 22.81 1163.561 .997 .985 
Item 4 23.00 1147.133 .832 .984 
Item 5 22.77 1138.314 .978 .983 
Item 6 22.77 1125.247 .979 .983 
Item 7 22.71 1114.280 .990 .982 
Item 8 22.71 1101.680 .987 .982 
Item 9 22.68 1089.826 .990 .982 
Item 10 22.74 1076.598 .981 .981 
Item 11 22.55 1067.923 .996 .981 
Item 12 22.55 1055.256 .997 .981 
Item 13 22.48 1044.658 .996 .981 
Item 14 22.68 1028.759 .991 .981 
Item 15 22.42 1021.652 .996 .981 

Item 16 22.45 1008.323 .999 .981 

Item 17 22.39 997.978 .997 .981 
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Item 18 22.35 986.703 .997 .981 

Item 19 22.35 974.503 .999 .982 

Item 20 22.39 962.445 .998 .982 

 

Item-Total Statistics 

  

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
Item 2 

22.87 1174.783 .750 .985 
valid 

Item 3 
22.81 1163.561 .997 .985 

valid 
Item 4 

23.00 1147.133 .832 .984 
valid 

Item 5 
22.77 1138.314 .978 .983 

valid 
Item 6 

22.77 1125.247 .979 .983 
valid 

Item 7 
22.71 1114.280 .990 .982 

valid 
Item 8 

22.71 1101.680 .987 .982 
valid 

Item 9 
22.68 1089.826 .990 .982 

valid 
Item 10 

22.74 1076.598 .981 .981 
valid 

Item 11 
22.55 1067.923 .996 .981 

valid 
Item 12 

22.55 1055.256 .997 .981 
valid 

Item 13 
22.48 1044.658 .996 .981 

valid 
Item 14 

22.68 1028.759 .991 .981 
valid 

Item 15 
22.42 1021.652 .996 .981 

valid 
Item 16 

22.45 1008.323 .999 .981 
valid 

Item 17 
22.39 997.978 .997 .981 

valid 
Item 18 

22.35 986.703 .997 .981 
valid 

Item 19 
22.35 974.503 .999 .982 

valid 
Item 20 

22.39 962.445 .998 .982 
valid 
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ANALISIS ASPEK MAKNA (A.MENYEBUTKAN KEGUNAAN BENDA) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.651 16 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
Item 1 14.6667 8.782 .315 .630 
Item 2 14.6000 9.145 .099 .659 
Item 3 14.4667 9.706 .000 .654 
Item 4 14.4667 9.706 .000 .654 
Item 5 14.3000 8.562 .451 .616 
Item 6 14.5000 9.569 .092 .652 
Item 7 14.4667 9.706 .000 .654 
Item 8 14.4667 9.706 .000 .654 
Item 9 13.4333 4.047 .588 .645 
Item 10 14.5333 9.085 .364 .633 
Item 11 15.4667 9.706 .000 .654 
Item 12 14.1667 7.109 .705 .555 
Item 13 14.4667 9.706 .000 .654 
Item 15 14.5000 8.603 .384 .622 

Item 16 14.7667 8.185 .489 .605 

Item 17 14.7333 8.340 .448 .612 
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Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted   

VAR00004 
14.6667 8.782 .315 .630 

VALID 
VAR00005 

14.6000 9.145 .099 .659 
GUGUR 

VAR00006 
14.4667 9.706 0.000 .654 

GUGUR 
VAR00007 

14.4667 9.706 0.000 .654 
GUGUR 

VAR00008 
14.3000 8.562 .451 .616 

VALID 
VAR00009 

14.5000 9.569 .092 .652 
GUGUR 

VAR00010 
14.4667 9.706 0.000 .654 

GUGUR 
VAR00011 

14.4667 9.706 0.000 .654 
GUGUR 

VAR00012 
13.4333 4.047 .588 .645 

VALID 
VAR00013 

14.5333 9.085 .364 .633 
VALID 

VAR00014 
15.4667 9.706 0.000 .654 

GUGUR 
VAR00015 

14.1667 7.109 .705 .555 
VALID 

VAR00016 
14.4667 9.706 0.000 .654 

GUGUR 
VAR00017 

14.5000 8.603 .384 .622 
VALID 

VAR00018 
14.7667 8.185 .489 .605 

VALID 
VAR00019 

14.7333 8.340 .448 .612 
VALID 

 

ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.696 8 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00004 7.8333 8.075 .298 .686 

VAR00008 7.4667 7.775 .479 .664 

VAR00012 6.6000 3.352 .631 .707 

VAR00013 7.7000 8.424 .300 .692 

VAR00015 7.3333 6.368 .734 .592 

VAR00017 7.6667 7.954 .345 .680 

VAR00018 7.9333 7.513 .470 .658 

VAR00019 7.9000 7.610 .450 .663 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00004 

7.8333 8.075 .298 .686 
GUGUR 

VAR00008 
7.4667 7.775 .479 .664 

VALID 
VAR00012 

6.6000 3.352 .631 .707 
VALID 

VAR00013 
7.7000 8.424 .300 .692 

GUGUR 
VAR00015 

7.3333 6.368 .734 .592 
VALID 

VAR00017 
7.6667 7.954 .345 .680 

VALID 
VAR00018 

7.9333 7.513 .470 .658 
VALID 

VAR00019 
7.9000 7.610 .450 .663 

VALID 
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ANALISIS KETIGA (REDUKSI) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.686 7 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00008 6.6667 6.989 .470 .654 

VAR00012 5.8000 2.855 .612 .715 

VAR00013 6.9000 7.541 .337 .681 

VAR00015 6.5333 5.637 .736 .568 

VAR00017 6.8667 7.085 .371 .666 

VAR00018 7.1333 6.740 .462 .647 

VAR00019 7.1000 6.852 .433 .653 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00008 

6.6667 6.989 .470 .654 
VALID 

VAR00012 
5.8000 2.855 .612 .715 

VALID 
VAR00013 

6.9000 7.541 .337 .681 
VALID 

VAR00015 
6.5333 5.637 .736 .568 

VALID 
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VAR00017 
6.8667 7.085 .371 .666 

VALID 
VAR00018 

7.1333 6.740 .462 .647 
VALID 

VAR00019 
7.1000 6.852 .433 .653 

VALID 

 

ANALISIS ASPEK MAKNA (B.MENEBAK BENDA) 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,672 16 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 8,067 7,030 ,588 ,611 

a2 8,433 9,564 -,358 ,720 

a3 7,767 7,289 ,702 ,610 

a4 8,267 9,582 -,318 ,730 

a5 8,000 7,586 ,377 ,643 

a6 8,333 7,678 ,397 ,642 

a7 8,033 9,068 -,149 ,714 

a8 7,933 8,754 -,041 ,698 

a9 8,367 7,826 ,356 ,648 

a10 7,767 7,289 ,702 ,610 

a11 7,900 7,059 ,643 ,606 
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a12 7,767 7,289 ,702 ,610 

a13 7,967 8,654 -,009 ,695 

a14 7,900 7,059 ,643 ,606 

a15 8,100 7,403 ,436 ,634 

a16 8,400 8,317 ,165 ,670 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
a1 8.067 7.030 .588 .611 valid 
a2 8.433 9.564 -.358 .720 gugur 
a3 7.767 7.289 .702 .610 valid 
a4 8.267 9.582 -.318 .730 gugur 
a5 8.000 7.586 .377 .643 valid 
a6 8.333 7.678 .397 .642 valid 
a7 8.033 9.068 -.149 .714 gugur 
a8 7.933 8.754 -.041 .698 gugur 
a9 8.367 7.826 .356 .648 valid 
a10 7.767 7.289 .702 .610 valid 
a11 7.900 7.059 .643 .606 valid 
a12 7.767 7.289 .702 .610 valid 
a13 7.967 8.654 -.009 .695 gugur 
a14 7.900 7.059 .643 .606 valid 
a15 8.100 7.403 .436 .634 valid 
a16 8.400 8.317 .165 .670 gugur 

 
 
ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,892 10 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 5,500 8,052 ,671 ,879 

a3 5,200 8,372 ,786 ,873 

a5 5,433 8,599 ,477 ,894 

a6 5,767 8,668 ,517 ,889 

a9 5,800 8,855 ,469 ,892 

a10 5,200 8,372 ,786 ,873 

a11 5,333 8,092 ,728 ,875 

a12 5,200 8,372 ,786 ,873 

a14 5,333 8,092 ,728 ,875 

a15 5,533 8,464 ,513 ,891 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
a1 5.500 8.052 .671 .879 valid 
a3 5.200 8.372 .786 .873 valid 
a5 5.433 8.599 .477 .894 valid 
a6 5.767 8.668 .517 .889 valid 
a9 5.800 8.855 .469 .892 valid 
a10 5.200 8.372 .786 .873 valid 
a11 5.333 8.092 .728 .875 valid 
a12 5.200 8.372 .786 .873 valid 
a14 5.333 8.092 .728 .875 valid 
a15 5.533 8.464 .513 .891 valid 
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ANALISIS ASPEK MAKNA (C.MEMBUAT KALIMAT DARI KATA YANG TELAH 
DITENTUKAN) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,778 20 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 9,300 9,390 -,142 ,787 

a2 8,333 9,264 ,000 ,780 

a3 8,933 9,030 -,005 ,802 

a4 8,333 9,264 ,000 ,780 

a5 9,000 7,310 ,665 ,739 

a6 8,833 7,661 ,478 ,758 

a7 9,067 9,444 -,138 ,808 

a8 9,133 8,189 ,391 ,765 

a9 9,167 7,454 ,805 ,733 

a10 8,367 9,689 -,403 ,795 

a11 9,167 7,661 ,696 ,742 

a12 8,967 7,275 ,662 ,739 

a13 9,233 8,047 ,649 ,750 

a14 8,333 9,264 ,000 ,780 

a15 9,167 8,489 ,286 ,772 

a16 8,933 7,444 ,578 ,747 

a17 8,333 9,264 ,000 ,780 

a18 9,167 7,661 ,696 ,742 

a19 8,333 9,264 ,000 ,780 
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a20 9,233 8,116 ,607 ,753 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
a1 9.300 9.390 -.142 .787 gugur 
a2 8.333 9.264 0.000 .780 gugur 
a3 8.933 9.030 -.005 .802 gugur 
a4 8.333 9.264 0.000 .780 gugur 
a5 9.000 7.310 .665 .739 valid 
a6 8.833 7.661 .478 .758 valid 
a7 9.067 9.444 -.138 .808 gugur 
a8 9.133 8.189 .391 .765 valid 
a9 9.167 7.454 .805 .733 valid 
a10 8.367 9.689 -.403 .795 gugur 
a11 9.167 7.661 .696 .742 valid 
a12 8.967 7.275 .662 .739 valid 
a13 9.233 8.047 .649 .750 valid 
a14 8.333 9.264 0.000 .780 gugur 
a15 9.167 8.489 .286 .772 gugur 
a16 8.933 7.444 .578 .747 valid 
a17 8.333 9.264 0.000 .780 gugur 
a18 9.167 7.661 .696 .742 valid 
a19 8.333 9.264 0.000 .780 gugur 
a20 9.233 8.116 .607 .753 valid 

 
ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,899 9 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a5 2,167 7,109 ,737 ,883 

a6 2,000 7,172 ,658 ,890 

a9 2,333 7,471 ,777 ,882 

a11 2,333 7,471 ,777 ,882 

a12 2,133 7,016 ,758 ,881 

a13 2,400 8,110 ,587 ,894 

a16 2,100 7,197 ,666 ,889 

a18 2,333 7,471 ,777 ,882 

a20 2,400 8,110 ,587 ,894 

 
Item-Total Statistics   

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
a5 2.167 7.109 .737 .883 valid 
a6 2.000 7.172 .658 .890 valid 
a9 2.333 7.471 .777 .882 valid 
a11 2.333 7.471 .777 .882 valid 
a12 2.133 7.016 .758 .881 valid 
a13 2.400 8.110 .587 .894 valid 
a16 2.100 7.197 .666 .889 valid 
a18 2.333 7.471 .777 .882 valid 
a20 2.400 8.110 .587 .894 valid 

 

  



38 
 

ANALISIS ASPEK MAKNA (D.PERBANDINGAN) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,731 3 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 ,467 ,464 ,623 ,564 

a2 ,267 ,340 ,611 ,608 

a3 ,533 ,602 ,495 ,725 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted   

a1 .467 .464 .623 .564 valid 
a2 .267 .340 .611 .608 valid 
a3 .533 .602 .495 .725 valid 
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ANALISIS ASPEK MAKNA (E.MEMBEDAKAN RASA) 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.716 10 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 5.3667 3.068 .197 .722 

VAR00002 5.2667 3.306 .132 .721 

VAR00003 5.3333 2.782 .542 .669 

VAR00004 5.3667 2.723 .512 .671 

VAR00005 6.2333 3.426 .000 .725 

VAR00006 5.5333 2.671 .353 .703 

VAR00007 5.8000 2.510 .415 .692 

VAR00008 5.4333 2.392 .691 .629 

VAR00009 5.5333 2.326 .621 .640 

VAR00010 6.2333 3.426 .000 .725 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted   

VAR00001 
5.3667 3.068 .197 .722 

GUGUR 
VAR00002 

5.2667 3.306 .132 .721 
GUGUR 
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VAR00003 
5.3333 2.782 .542 .669 

VALID 
VAR00004 

5.3667 2.723 .512 .671 
VALID 

VAR00005 
6.2333 3.426 0.000 .725 

GUGUR 
VAR00006 

5.5333 2.671 .353 .703 
VALID 

VAR00007 
5.8000 2.510 .415 .692 

VALID 
VAR00008 

5.4333 2.392 .691 .629 
VALID 

VAR00009 
5.5333 2.326 .621 .640 

VALID 
VAR00010 

6.2333 3.426 0.000 .725 
GUGUR 

 
ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.764 6 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00003 3.5000 2.259 .639 .711 

VAR00004 3.5333 2.257 .540 .726 

VAR00006 3.7000 2.217 .363 .771 

VAR00007 3.9667 2.033 .453 .750 

VAR00008 3.6000 2.041 .629 .698 

VAR00009 3.7000 2.010 .537 .722 
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Item-Total Statistics 

  

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00003 

3.5000 2.259 .639 .711 
VALID 

VAR00004 
3.5333 2.257 .540 .726 

VALID 
VAR00006 

3.7000 2.217 .363 .771 
VALID 

VAR00007 
3.9667 2.033 .453 .750 

VALID 
VAR00008 

3.6000 2.041 .629 .698 
VALID 

VAR00009 
3.7000 2.010 .537 .722 

VALID 

 

ANALISIS ASPEK MAKNA (F.MENYEBUTKAN WARNA) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.871 11 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 9.4667 2.464 .056 .888 

VAR00002 9.4667 2.051 .853 .843 



42 
 

VAR00003 9.4667 2.051 .853 .843 

VAR00004 9.4667 2.051 .853 .843 

VAR00005 9.4667 2.051 .853 .843 

VAR00006 9.4333 2.530 .000 .879 

VAR00007 9.6000 1.834 .537 .879 

VAR00008 9.4333 2.530 .000 .879 

VAR00009 9.5000 1.914 .786 .842 

VAR00010 9.5667 1.771 .694 .855 

VAR00011 9.4667 2.051 .853 .843 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00001 

9.4667 2.464 .056 .888 
GUGUR 

VAR00002 
9.4667 2.051 .853 .843 

VALID 
VAR00003 

9.4667 2.051 .853 .843 
VALID 

VAR00004 
9.4667 2.051 .853 .843 

VALID 
VAR00005 

9.4667 2.051 .853 .843 
VALID 

VAR00006 
9.4333 2.530 0.000 .879 

GUGUR 
VAR00007 

9.6000 1.834 .537 .879 
VALID 

VAR00008 
9.4333 2.530 0.000 .879 

GUGUR 
VAR00009 

9.5000 1.914 .786 .842 
VALID 

VAR00010 
9.5667 1.771 .694 .855 

VALID 
VAR00011 

9.4667 2.051 .853 .843 
VALID 
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ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.914 8 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00002 6.5000 1.983 .872 .895 

VAR00003 6.5000 1.983 .872 .895 

VAR00004 6.5000 1.983 .872 .895 

VAR00005 6.5000 1.983 .872 .895 

VAR00007 6.6333 1.757 .560 .934 

VAR00009 6.5333 1.844 .807 .895 

VAR00010 6.6000 1.766 .631 .919 

VAR00011 6.5000 1.983 .872 .895 

 

Item-Total Statistics 

  

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00002 

6.5000 1.983 .872 .895 
VALID 

VAR00003 
6.5000 1.983 .872 .895 

VALID 
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VAR00004 
6.5000 1.983 .872 .895 

VALID 
VAR00005 

6.5000 1.983 .872 .895 
VALID 

VAR00007 
6.6333 1.757 .560 .934 

VALID 
VAR00009 

6.5333 1.844 .807 .895 
VALID 

VAR00010 
6.6000 1.766 .631 .919 

VALID 
VAR00011 

6.5000 1.983 .872 .895 
VALID 

 

ANALISIS ASPEK MAKNA (G.MENYEBUTKAN NAMA HARI) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.549 10 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 6.8000 1.200 .000 .556 

VAR00002 6.8000 1.200 .000 .556 

VAR00003 6.8000 1.200 .000 .556 

VAR00004 6.8000 1.200 .000 .556 

VAR00005 6.8000 1.200 .000 .556 

VAR00006 6.8000 1.200 .000 .556 

VAR00007 6.8000 1.200 .000 .556 

VAR00008 7.5333 .602 .566 .369 

VAR00009 7.5333 .602 .566 .369 
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VAR00010 7.5333 .602 .566 .369 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00001 

6.8000 1.200 0.000 .556 
GUGUR 

VAR00002 
6.8000 1.200 0.000 .556 

GUGUR 
VAR00003 

6.8000 1.200 0.000 .556 
GUGUR 

VAR00004 
6.8000 1.200 0.000 .556 

GUGUR 
VAR00005 

6.8000 1.200 0.000 .556 
GUGUR 

VAR00006 
6.8000 1.200 0.000 .556 

GUGUR 
VAR00007 

6.8000 1.200 0.000 .556 
GUGUR 

VAR00008 
7.5333 .602 .566 .369 

VALID 
VAR00009 

7.5333 .602 .566 .369 
VALID 

VAR00010 
7.5333 .602 .566 .369 

VALID 

 
ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.741 3 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00008 .5333 .602 .566 .656 

VAR00009 .5333 .602 .566 .656 

VAR00010 .5333 .602 .566 .656 

 

Item-Total Statistics 

  

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00008 

.5333 .602 .566 .656 
VALID 

VAR00009 
.5333 .602 .566 .656 

VALID 
VAR00010 

.5333 .602 .566 .656 
VALID 

 

ANALISIS ASPEK MAKNA (H.MENYEBUTKAN NAMA BULAN) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.951 12 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 7.7333 15.030 .850 .944 

VAR00002 7.7333 14.823 .919 .941 

VAR00003 7.7333 14.823 .919 .941 

VAR00004 7.7667 14.944 .836 .944 

VAR00005 7.7333 14.823 .919 .941 

VAR00006 7.7000 14.976 .924 .942 

VAR00007 8.0667 16.202 .393 .960 

VAR00008 7.7000 14.976 .924 .942 

VAR00009 7.7333 15.237 .783 .946 

VAR00010 8.1333 16.533 .321 .961 

VAR00011 7.7333 15.237 .783 .946 

VAR00012 7.7333 15.237 .783 .946 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00001 7.7333 15.030 .850 .944 VALID 
VAR00002 7.7333 14.823 .919 .941 VALID 
VAR00003 7.7333 14.823 .919 .941 VALID 
VAR00004 7.7667 14.944 .836 .944 VALID 
VAR00005 7.7333 14.823 .919 .941 VALID 
VAR00006 7.7000 14.976 .924 .942 VALID 
VAR00007 8.0667 16.202 .393 .960 VALID 
VAR00008 7.7000 14.976 .924 .942 VALID 
VAR00009 7.7333 15.237 .783 .946 VALID 
VAR00010 8.1333 16.533 .321 .961 VALID 
VAR00011 7.7333 15.237 .783 .946 VALID 
VAR00012 7.7333 15.237 .783 .946 VALID 
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ANALISIS ASPEK MAKNA (I.MENYEBUTKAN BENDA DALAM GAMBAR) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.620 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 11.3333 5.954 .722 .215 

VAR00002 14.7667 14.599 .327 .623 

VAR00003 15.4333 16.116 .368 .662 

VAR00004 10.5667 6.254 .580 .408 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00001 

11.3333 5.954 .722 .215 
VALID 

VAR00002 
14.7667 14.599 .327 .623 

VALID 
VAR00003 

15.4333 16.116 .368 .662 
VALID 

VAR00004 
10.5667 6.254 .580 .408 

VALID 
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ANALISIS ASPEK MAKNA (J.MENYUSUN KATA MENJADI KALIMAT) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,649 8 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 2,233 2,116 ,396 ,603 

a2 2,467 3,016 -,165 ,750 

a3 2,533 2,326 ,378 ,608 

a4 2,567 2,047 ,710 ,519 

a5 1,767 3,151 -,344 ,705 

a6 2,567 2,185 ,564 ,560 

a7 2,367 1,895 ,612 ,526 

a8 2,633 2,309 ,602 ,567 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted   

a1 2.233 2.116 .396 .603 valid 
a2 2.467 3.016 -.165 .750 gugur 
a3 1.300 2.700 .268 .843 gugur 
a4 2.567 2.047 .710 .519 valid 
a5 1.767 3.151 -.344 .705 gugur 
a6 2.567 2.185 .564 .560 valid 
a7 2.367 1.895 .612 .526 valid 
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a8 2.633 2.309 .602 .567 valid 

 
ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,811 5 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 1,000 2,138 ,556 ,790 

a4 1,333 2,230 ,751 ,745 

a6 1,333 2,299 ,680 ,760 

a7 1,133 1,982 ,726 ,742 

a8 1,400 2,593 ,547 ,791 

 

Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted   

a1 1.000 2.138 .556 .790 valid 
a4 1.333 2.230 .751 .745 valid 
a6 1.333 2.299 .680 .760 valid 
a7 1.133 1.982 .726 .742 valid 
a8 1.400 2.593 .547 .791 valid 
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ANALISIS ASPEK TATA BAHASA (A.MENGULANG CERITA DAN MENJAWAB 
PERTANYAAN) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.861 2 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 5.8667 5.706 .795 . 

VAR00002 6.2333 10.806 .795 . 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00001 

5.8667 5.706 .795   
VALID 

VAR00002 
6.2333 10.806 .795   

VALID 
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ANALISIS ASPEK TATA BAHASA (B.MENGULANG KALIMAT) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.557 10 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 1.8000 1.062 .373 .489 

VAR00002 1.8333 .971 .439 .461 

VAR00003 2.0333 .930 .249 .565 

VAR00004 2.6333 1.068 .491 .463 

VAR00005 2.5667 1.013 .370 .488 

VAR00006 2.7000 1.390 .000 .564 

VAR00007 2.6667 1.402 -.106 .596 

VAR00008 2.6667 1.195 .403 .504 

VAR00009 2.7000 1.390 .000 .564 

VAR00010 2.7000 1.390 .000 .564 

 
 

Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00001 

1.8000 1.062 .373 .489 
VALID 

VAR00002 
1.8333 .971 .439 .461 

VALID 
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VAR00003 
2.0333 .930 .249 .565 

GUGUR 
VAR00004 

2.6333 1.068 .491 .463 
VALID 

VAR00005 
2.5667 1.013 .370 .488 

VALID 
VAR00006 

2.7000 1.390 0.000 .564 
GUGUR 

VAR00007 
2.6667 1.402 -.106 .596 

GUGUR 
VAR00008 

2.6667 1.195 .403 .504 
VALID 

VAR00009 
2.7000 1.390 0.000 .564 

GUGUR 
VAR00010 

2.7000 1.390 0.000 .564 
GUGUR 

 
ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.625 6 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 1.1000 .645 .324 .597 

VAR00002 1.1333 .602 .326 .606 

VAR00004 1.9333 .616 .543 .508 

VAR00005 1.8667 .533 .483 .523 

VAR00006 2.0000 .897 .000 .651 
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VAR00008 1.9667 .723 .452 .564 

 

Item-Total Statistics 

  

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00001 

1.1000 .645 .324 .597 
VALID 

VAR00002 
1.1333 .602 .326 .606 

VALID 
VAR00004 

1.9333 .616 .543 .508 
VALID 

VAR00005 
1.8667 .533 .483 .523 

VALID 
VAR00006 

2.0000 .897 0.000 .651 
GUGUR 

VAR00008 
1.9667 .723 .452 .564 

VALID 

 
ANALISIS KETIGA (REDUKSI) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.651 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 1.1000 .645 .324 .637 

VAR00002 1.1333 .602 .326 .646 

VAR00004 1.9333 .616 .543 .542 

VAR00005 1.8667 .533 .483 .557 

VAR00008 1.9667 .723 .452 .602 

 

Item-Total Statistics 

  

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted   

VAR00001 
1.1000 .645 .324 .637 

VALID 
VAR00002 

1.1333 .602 .326 .646 
VALID 

VAR00004 
1.9333 .616 .543 .542 

VALID 
VAR00005 

1.8667 .533 .483 .557 
VALID 

VAR00008 
1.9667 .723 .452 .602 

VALID 

 

ANALISIS ASPEK TATA BAHASA (C.MENCERITAKAN GAMBAR) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.764 8 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 15.4000 12.386 .598 .713 

VAR00002 15.5333 10.533 .567 .731 

VAR00003 16.4000 15.214 .286 .765 

VAR00004 16.2000 14.510 .621 .730 

VAR00005 15.4000 13.697 .434 .744 

VAR00006 16.7667 14.668 .404 .750 

VAR00007 16.5000 14.121 .349 .760 

VAR00008 16.8333 13.454 .655 .714 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00001 

15.4000 12.386 .598 .713 
VALID 

VAR00002 
15.5333 10.533 .567 .731 

VALID 
VAR00003 

16.4000 15.214 .286 .765 
GUGUR 

VAR00004 
16.2000 14.510 .621 .730 

VALID 
VAR00005 

15.4000 13.697 .434 .744 
VALID 

VAR00006 
16.7667 14.668 .404 .750 

VALID 
VAR00007 

16.5000 14.121 .349 .760 
VALID 

VAR00008 
16.8333 13.454 .655 .714 

VALID 
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ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.765 7 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 13.3667 10.654 .611 .708 

VAR00002 13.5000 8.879 .582 .729 

VAR00004 14.1667 12.833 .589 .735 

VAR00005 13.3667 11.757 .469 .740 

VAR00006 14.7333 12.892 .397 .754 

VAR00007 14.4667 12.602 .301 .774 

VAR00008 14.8000 11.683 .667 .709 

 

Item-Total Statistics 

  

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00001 

13.3667 10.654 .611 .708 
VALID 

VAR00002 
13.5000 8.879 .582 .729 

VALID 
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VAR00004 
14.1667 12.833 .589 .735 

VALID 
VAR00005 

13.3667 11.757 .469 .740 
VALID 

VAR00006 
14.7333 12.892 .397 .754 

VALID 
VAR00007 

14.4667 12.602 .301 .774 
VALID 

VAR00008 
14.8000 11.683 .667 .709 

VALID 

 

ANALISIS ASPEK TATA BAHASA (D.MEMBUAT KALIMAT) 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.836 5 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 3.0333 1.964 .588 .827 

VAR00002 3.1667 1.661 .592 .816 

VAR00003 3.3000 1.390 .732 .776 

VAR00004 3.1667 1.523 .755 .769 

VAR00005 3.2000 1.614 .593 .817 
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Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00001 

3.0333 1.964 .588 .827 
VALID 

VAR00002 
3.1667 1.661 .592 .816 

VALID 
VAR00003 

3.3000 1.390 .732 .776 
VALID 

VAR00004 
3.1667 1.523 .755 .769 

VALID 
VAR00005 

3.2000 1.614 .593 .817 
VALID 

 

ANALISIS SELURUH ASPEK 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.856 17 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 140.6667 488.161 .419 .852 

VAR00002 140.5667 477.220 .540 .845 

VAR00003 143.5667 465.702 .634 .839 

VAR00004 143.2333 555.564 .090 .859 

VAR00005 159.1667 558.420 -.241 .860 

VAR00006 156.2000 556.372 .000 .859 

VAR00007 152.9667 491.068 .754 .839 
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VAR00008 148.7667 514.668 .543 .848 

VAR00009 151.4333 529.151 .528 .851 

VAR00010 150.7000 443.114 .532 .850 

VAR00011 141.8333 447.316 .529 .849 

VAR00012 159.1333 555.154 .063 .859 

VAR00013 152.9667 440.447 .762 .831 

VAR00014 153.3333 470.920 .769 .835 

VAR00015 156.6000 521.076 .578 .849 

VAR00016 140.8333 426.006 .651 .840 

VAR00017 155.2333 513.426 .571 .847 

 
Item-Total Statistics   

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted   

VAR00001 
140.6667 488.161 .419 .852 

VALID 
VAR00002 

140.5667 477.220 .540 .845 
VALID 

VAR00003 
143.5667 465.702 .634 .839 

VALID 
VAR00004 

143.2333 555.564 .090 .859 
GUGUR 

VAR00005 
159.1667 558.420 -.241 .860 

GUGUR 
VAR00006 

156.2000 556.372 0.000 .859 
GUGUR 

VAR00007 
152.9667 491.068 .754 .839 

VALID 
VAR00008 

148.7667 514.668 .543 .848 
VALID 

VAR00009 
151.4333 529.151 .528 .851 

VALID 
VAR00010 

150.7000 443.114 .532 .850 
VALID 

VAR00011 
141.8333 447.316 .529 .849 

VALID 
VAR00012 

159.1333 555.154 .063 .859 
GUGUR 

VAR00013 
152.9667 440.447 .762 .831 

VALID 
VAR00014 

153.3333 470.920 .769 .835 
VALID 

VAR00015 
156.6000 521.076 .578 .849 

VALID 
VAR00016 

140.8333 426.006 .651 .840 
VALID 

VAR00017 
155.2333 513.426 .571 .847 

VALID 
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ANALISIS KEDUA (REDUKSI) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.873 13 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 121.6000 487.834 .422 .872 

VAR00002 121.5000 477.638 .537 .864 

VAR00003 124.5000 465.569 .635 .859 

VAR00007 133.9000 491.059 .755 .859 

VAR00008 129.7000 514.769 .542 .867 

VAR00009 132.3667 529.206 .528 .871 

VAR00010 131.6333 442.930 .534 .869 

VAR00011 122.7667 447.564 .528 .869 

VAR00013 133.9000 440.438 .762 .850 

VAR00014 134.2667 470.823 .770 .854 

VAR00015 137.5333 521.292 .575 .868 

VAR00016 121.7667 425.633 .653 .859 

VAR00017 136.1667 513.592 .569 .867 
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Item-Total Statistics 

  

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted   
VAR00001 

121.6000 487.834 .422 .872 
VALID 

VAR00002 
121.5000 477.638 .537 .864 

VALID 
VAR00003 

124.5000 465.569 .635 .859 
VALID 

VAR00007 
133.9000 491.059 .755 .859 

VALID 
VAR00008 

129.7000 514.769 .542 .867 
VALID 

VAR00009 
132.3667 529.206 .528 .871 

VALID 
VAR00010 

131.6333 442.930 .534 .869 
VALID 

VAR00011 
122.7667 447.564 .528 .869 

VALID 
VAR00013 

133.9000 440.438 .762 .850 
VALID 

VAR00014 
134.2667 470.823 .770 .854 

VALID 
VAR00015 

137.5333 521.292 .575 .868 
VALID 

VAR00016 
121.7667 425.633 .653 .859 

VALID 
VAR00017 

136.1667 513.592 .569 .867 
VALID 

 

  



63 
 

 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN II 
UJI ASUMSI 

  



64 
 

Uji Homogenitas 
 

Test of Homogeneity of Variances 

PRETEST   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.606 7 16 .204 

 
 

ANOVA 

PRETEST   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7303.133 13 561.779 40.888 .000 

Within Groups 219.833 16 13.740   
Total 7522.967 29    

 
 

Uji Normalitas Data 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 4.32132998 

Most Extreme Differences 

Absolute .205 

Positive .129 

Negative -.205 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.125 

Asymp. Sig. (2-tailed) .159 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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LAMPIRAN III 
MODUL PENELITIAN 
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MODUL PENELITIAN EKSPERIMEN  

“PENGARUH MENDENGARKAN DONGENG 

TERHADAP KEMAMPUAN BAHASA PADA 

ANAK PRASEKOLAH” 
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A. Latar Belakang 
Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang paling sering digunakan oleh 

manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa dalam komunikasi 
sehari-hari haruslah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pemberian 
pembelajaran bahasa dapat diterapkan sejak anak berusia 0 tahun sampai masa akhir 
dalam kehidupan. Permulaan pembelajaran bahasa pada anak adalah dimulai dari 
bahasa ibu atau bahasa yang digunakan dirumah. Bahasa mencakup setiap sarana 
komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna 
kepada orang lain. Termasuk didalamnya komunikasi yang luas seperti: tulisan, bicara, 
bahasa simbol, ekspresi muka, isyarat, pantomim, dan seni (Hurlock, 1978). 

Bagi anak prasekolah bahasa dapat digunakan untuk mengapresiasikan keinginan 
mereka dan mengutarakan perasaan mereka. Jika dalam masa bayi, anak hanya 
menangis untuk mengutarakan perasaan, maka lain halnya pada anak prasekolah. 
Mereka dapat menggunakan kosa kata yang mereka miliki untuk mengutarakan 
perasaan serta emosi mereka. Hasil dari aktivitas berfikir anak akan diapresiasikan 
dengan bahasa, dan berbagai perasaan yang melingkupi anak akan ditampilkan dengan 
kemampuan bahasanya pula (Wiyani, 2014). 

Vygotsky (1986) memandang bahwa pikiran bergantung pada bahasa. Menurut 
Vygotsky bahasa merupakan salah satu alat budaya yang paling penting dan perantara 
terjadinya semakin besar, bahasa didapatakan melalui proses belajar. Operasi-operasi 
mental diyakini mewujud dalam struktur bahasa dan perkembangan kognitif dihasilkan 
internalisasi bahasa sebagai berikut; a) pada awlanya pikiran dan bahasa berkembang 
sebagai dua sistem yang terpisah, b) sebelum usia sekitar dua tahun, anak menggunakan 
kata-kata secara sosial, yaitu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hingga titik ini 
kognisi anak tidak terisi dengan bahasa, c) pada usia sekitar dua tahun, pikiran dan 
bahasa telah bergabung. Bahasa yang pada awalnya menyertai interaksi sosial 
diinternalisasi untuk memberikan suatu bahasa bagi pikiran. Bahasa yang 
terinternalisasi ini kemudian dapat memandu tindakan-tondakan dan pikiran anak 
(Upton, 2012). 

Anak memperoleh bahsa melalui beberapa cara yang dibedakan menjadi tiga 
pandangan. Pertama adalah pandangan empiris yang mengataan  bahwa orang tua 
mengajar anaknya berbicara dengan memberikan reinforcement (penguatan) terhadap 
tingkah laku verbal. Menurut teori ini, mula-mula kata-kata yang didengar oleh anak 
disimpan dalam ingatan melalui asosiasi. Kemudian dalam observasinya sehari-hari 
terhadap lingkungannya, anak melihat adanya suatu hubungan antara entity (kombinasi 
antara obyek dengan person) dengan suatu aksi tertentu. Seiring berjalannya waktu 
akan terjadi asosiasi kuat antara keduanya dan asosiasi tersebut disimpannya dari 
lingkungan, semakin banyak asosiasi yang terjadi dan disimpan dalam ingatannya 
(Mar’at, 2011). 

Kedua adalah pandangan aliran rasionalis yang menyatakan bahwa manusia 
secara biologismemang telah diprogramkan untuk memperoleh bahasa. Hampir semua 
anak memformulasikan data-data bahasa yang diperoleh melalui hipotesis testing dan 
lambat laun anak akan menguasai tentang gramatik (Mar’at, 2011). 
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Pandangan yang ketiga adalah pandangan model proses atau analisis strategi 
(strategy analysis), diaman pandangan ini mnejelaskan bagaimana bahasa itu diproses 
secara kognitif dan bagaimana menifestasinya dalam tingkah laku (Laughlin, 1978) 
dalam Mar’at (2011). Model ini berusaha menghubungkan segi performance dan segi 
competence. Menurut model ini, selama terjadi komunikasi antara pendengar dan 
pembicara, konteks dan situasi dalam pembicaraan selalu berubah-ubah, maka dar itu 
setiap kali pendengar dan pembicara saling berkonsultasi dan menganalisis situasi, 
maka terlihatlah dinamikanya (Mar’at, 2011). 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pandangan diatas, maka dapat peneliti 
simpulkan bahwa salah satu metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 
bahasa adalah melalui mendengarkan dongeng. Dari mendengarkan dongeng, akan 
terjadi proses mendengar dan menyimak kata-kata yang baru, yang kemudian disimpan 
di dalam memory anak, dan nantinya akan digunakan dalam suatu kegiatan yaitu 
berbicar, dengan cara menggabungkan beberapa kosa kata yang lama dengan kosa kata 
yang baru didapatkan.  

B. Tujuan Pembuatan Modul 
Sebagai pegangan untuk melaksanakan penelitian eksperimen, terutama dengan tema 
besar “Mendengarkan Dongeng” pada anak prasekolah dengan rentang usia 5-6 tahun 

C. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai salah satu metode yang dapat digunakan di sekolah untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa pada anak prasekolah 
b. Sebagai sebuah metode yang menarik untuk menyampaikan pesan moral 

kepada anak 
D. Waktu Pelaksanaan 

Penelitian eksperimen ini akan dilaksanakan selama satu minggu, yang dimulai dari 
hari Senin, 07 Desember 2015 sampai dengan Sabtu, 12 Desember 2015. Kegiatan ini 
akan dimulai pada pukul 09.00 – 10.00 WITA. 

E. Teori Dasar Penelitian 
Kemampuan Bahasa 

Jo Ann Brewer memamparkan bahwa bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang 
digunakan oleh manusia, baik yang dihasilkan atau disampaikan secara lisan melalui 
isyarat yang dapat diperluas kedalam bentuk tulisan (Patmonodewo et al, 2001). 

Pengertian lainnya menjelaskan bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan 
untuk berkomunikasi dengan orang lain yang mencakup semua cara untuk 
berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau 
simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian seperti dengan menggunakan lisan, 
tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka (Jahja Yudrik, 2011). 
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Karakteristik kemampuan bahasa anak 

Beberapa karakteristik kemampuan bahasa pada anak dengan rentang usia 5-6 tahun 
yang dipaparkan oleh Papilla, dkk (2008), Hetherington dan Park (2000), Carey dan 
Clark (dalam Santrock, 2007), yaitu; 

a. Sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.600 kata 
b. Kalimat anak mencapai enam sampai delapan kata 
c. Memahami lebih dari 20.000 kata 
d. Sudah dapat berkomunikasi dengan jelas 
e. Mampu menerima telepon dengan baik 
f. Dapat menjelaskan arti kata-kata yang sederhana 
g. Dapat menggunakan kata penghubung, kata depan, dan kata sandang 
h. Lingkup kosa kata yang diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, bentuk, 

rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, dan 
permukaan (kasar atau halus) 

i. Mengenal banyak huruf 
j. Dapat melakukan peran sebagau pendengar yang baik 
k. Mampu berpartisipasi dalam suatu percakapan 
l. Percakapan yang dilakukan oleh anka telah menyangkut berbagai komentar 

terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri, orang lain serta apa yang 
dilihatnya 

m. Anak usia 5-6 tahun mampu melakukan ekspresi diri, menulis, membaca, 
bahkan berpuisi 

Tingkat pencapaian perkembangan bahasa pada anak usia dini terutama pada anak usia 
5-6 tahun yang telah disusun oleh badan nasional sertifikasi profesi (BNSP) sesuai 
dengan karakteristik perkembangan bahasa anak (Wiyani, 2014), yaitu; 

a. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur yang lengkap (pokok kalimat – 
predikat – keterangan)terlibat dalam pemilihan dan memutuskan aktivitas 
yang akan dilakukan bersama temannya 

b. Perbendaharaan kata lebih kaya dan lengkap 
c. Perbendaharaan kata lebih kaya dan lengkap untuk melakukan komunikasi 

verbal 

Dongeng dan Cerita 

Dongeng merupakan sebuah cerita yang tidak nyata, tidak benar-benar terjadi, yang 
disampaikan dengan tujuan menghibur, dan berisikan sebuah pesan moral. 
Dongengbiasanya mengandung cerita dengan fantasi dan imajinatif yang biasanya 
disampaikan oleh pendongeng, orang tua kepada anak-anak, ataupun guru kepada 
murid-murid (Hana, 2011 & Danandjaja, 1994). 
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Manfaat cerita bagi anak 

Fauziddin (2014) menjelaskan bahwa banyak manfaat dari cerita yang berpengaruh 
pada perkembangan anak, terutama pada aspek sosioemosional anak. Adapun secara 
umum manfaat carita bagi anak adalah sebagai berikut: 

a) Mengembangkan sikap mental yang sesuai dengan ajaran Islam. 
b) Memahmi perbuatan terpuji dan tercela. 
c) Menyiapkan anak dapat hidup sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. 
d) Mengembangkan kemampuan untuk berimajinasi logis dan sistematis. 
e) Mengubah sikap anak untuk memahami diri sendiri dan lingkungan. 
f) Membentuk akhlak yang mulia sesuai dengan aqidah islamiyah. 

Macam-macam dongeng 

Banyak ragam dongeng yang dikemas secara menarik oleh pendongeng, Anti Aarne 
dan Stith Thompson menjelaskan (dalam Danandjaja, 1994) jenis-jenis dongeng ke 
dalam empat golongan besar: 

a. Dongeng binatang (animal tales), merupakan sebuah dongeng dengan tokoh 
dalam cerita adalah binatang liar dan binatang peliharaan yang diibaratkan 
dapat berbicara dan berperilaku seperti manusia. Bentuk khusus dari dongeng 
binatang adalah fabels. 

b. Dongeng biasa (ordinary folktales), merupakan dongeng yang tokohnya 
adalah menusia biasa, misalnya bawang merah dan bawang putih, dan timun 
mas. 

c. Lelucon dan anekdot (jokes and anecdotes), merupakan sebuah dongeng 
yang dapat menggelikan hati, sehingga membuat pendengar tertawa. 

d. Dongeng berumus (formula tales), merupakan sebuah dongeng yang terdiri 
dari pengulangan. Jenis dongeng ini memiliki tiga sub bentuk, yakni; 1) 
dongeng berantai, 2) dongeng untuk mempermainkan orang, 3) dongeng 
yang tidak ada akhirnya. 
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(*) waktu dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

 

 

 

 

 

 

No Pertemuan Hari dan Tanggal Waktu 

1. Pertemuan pertama Senin, 04 Januari 2016 08.00 – 12.00 WITA 

2. Pertemuan Kedua Selasa. 05 Januari 2016 08.00 – 12.00 WITA 

3. Pertemuan ketiga Rabu, 06 Januari 2016 08.00 – 10.00 WITA 

4. Pertemuan keempat Kamis, 07 Januari 2016 08.00 – 10.00 WITA 

5. Pertemuan kelima Jumat, 08 Januari 2016 08.00 – 10.00 WITA 

6. Pertemuan keenam Sabtu, 09 Januari 2016 08.00 – 10.00 WITA 

7.  Pertemuan ketujuh Senin, 11 Januari 2016 08.00 – 10.00 WITA 

8. Pertemuan kedelapan Selasa, 12 Januari 2016 08.00 – 10.00 WITA 

9. Pertemuan kesembilan Rabu, 13 Januari 2016 08.00 – 12.00 WITA 

10. Pertemuan kesepuluh Kamis, 14 Januari 2016 08.00 – 12.00 WITA 
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Alur Penelitian Eksperimen 

 

Pretest dilakukan untuk 
mengetahui kemampuan 
bahasa anak

Pembagian kelompok 
eksperimen dan kelompok 
kontrol berdasarkan nilai 
pretest

Pemberian perlakuan 
yaitu berupa pemberian 
dongeng kepada 
kelompok eksperimen

Posttest dilakukan untuk 
mengetahui apakah 
terjadi peningkatan 
kemampuan bahasa pada 
kelompok eksperimen 
setelah pemberian 
perlakuan 
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F. Gambaran Umum Dongeng 
1. Kura-kura adu Lari Melawan Kelinci 

Dongeng ini menceritakan tentang seekor kelinci yang suka membangga-banggakan 
dirinya sebagai pelari tercepat didunia. Suatu hari kelinci menyombongkan dirinya 
dihadapan kura-kura. Kura-kura tidak senang melihat kelinci yang begitu sombong. 

Sampai pada akhirnya kura-kura menantang kelinci untuk melakukan lomba lari. 
Kura-kura sadar bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan kelinci, namun kura-kura 
sangat ingin memberi pelajaran kepada kelinci, agar kelinci tidak lagi menyombongkan 
dirinya. 

Kura-kura pun memanggil seluruh keluarganya untuk melkukan rencana, yaitu 
hanya dengan memakai bulu putih ketika lomba lari dan meminta seluruh keluarganya 
untuk berbaris di sepanjang jalan yang akan digunakan untuk lomba lari. 

Pada akhirnya kura-kura berhasil mengalahkan kelinci karena kecerdikannya dan 
kelinci pun merasa malu dan kecewa. 

2. Merpati yang Baik Hati 

Dongeng ini meceritakan tentang seekor seekor semut yang hampir tenggelam di 
sungai, kemudian datanglah seekor merpati yang menjatuhkan sehelai daun kepada 
semut agar semut naik keatas daun tersebut. Akhirnya semut pun selamat dan ketika itu 
juga semut berjanji untuk berbalas budi kepada merpati suatu saat nanti. 

Beberapa hari setelah kejadian itu, merpati sedang bertengger didahan pohon dan 
tidak menyadari ada seorang pemburu yang hendak melihatnya, akan teteapi semut 
melihat kejadian tersebut. Ketika pemburu hendak menembak merpati, semut menggigit 
kaki sang pemburu, hingga pemburu kesakitan dan menjatuhkan senapannya. Akhirnya 
merpati terselamatkan. 

3. Tikus yang Menolong Singa 

Dongeng ini menceritakan tentang tikus yang menepati janjinya kepada singa. 
Beberapa hari yang lalu tikus tidak sengaja menggnggu tidur siang singa. Sehingga 
menyebabkan singa marah besar dan ingin memangsa tikus. Namun tikus memohon 
agar singa tidak memangsanya dan tikus berjanji akan menolong singa saat singa 
mengalami kesulitan. Tidak lama setelah itu, singa terjebak oleh perangkap pemburu, 
tikus pun mendengar suara singa mengaum meminta tolong. Akhirnya tikus pun 
membebaskan singa dari perangkap yang dibuat pemburu. 

 

4. Lebah yang Baik 
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Menceritakan tentang persaudaraan antara kura-kura, laba-laba, dan lebah. Suatu 
hari ibu mereka bertiga jatuh sakit. Ibu mereka hendak meminta tlong anak-anaknya 
untuk menemaninya. Awalnya ibu memanggil kura-kura, akan tetapi kura-kura tidak 
kunjung datang, karena kura-kura sibuk mencuci baju, akhirnya kura-kura dikutuk 
ibunya. 

Lalu ibu memanggil laba-laba, namun laba-laba pun demikian, tidak segera pergi 
menemui ibunya. Laba-laba sibuk merajut sarangnya, dan akhirnya laba-laba pun 
mendapat kutukan dari ibunya. 

Tersisa lebah anak ibu yang belum dipanggil. Akhirnya ibu memanggil lebah untuk 
menemani ibu, lebah pun dengan cepat terbang menghampiri ibunya. Ibu merasa sangat 
senang, sehingga ibu mendoakan lebah agar lebah selalu dapat membuat sesuatu yang 
manis seumur hidupnya. 

5. Keledai yang Pemalas 

Dongeng ini menceritakan tentang seekor keledai yang tinggal dengan seorang 
pedagang muda. Suatu hari pedagang ingin menjual barang dagangannya di desa 
seberang. Pedagang itu pun menumpuk beberapa karung garam diatas punggung 
keledai. Keledai merasa bebannya terlalu berat sehingga keledai pun merencanakan 
ketika di lembah ia akan pura-pura terpeleset dan menjatuhkan diri ke sungai, agar 
garam yang ada dipunggungnya hanyut terbawa arus sungai. Akan tetapi pedagang itu 
tidak kalah cerdiknya dengan keledai yang mala situ, pedagang mengganti garam 
dengan kapas, sehingga ketika keledai meenjatuhkan diri ke sungai, beban yang dibawa 
keledai bertambah berat. Akhirnya keledai itupun merasakan akibatnya. 

6. Taro dan Penyu Laut 

Disuatu desa hiduplah seorang anak bersama kedua orang tuanya dalam kedadaan 
yang sangat miskin. Anak kecil itu bernama Taro, Taro adalah anak yang sangat pandai. 
Taro terbiasa ikut melaut dengan ayahnya. Taro pun menjadi lebih mahir 
membentangkan layar disbanding nelayan-nelayan didaerah tersebut. 

Suatu hari ketika Taro pergi melaut, terjadi badai di tengah laut. Taro pun 
tenggelam, namun penyu laut menolong Taro, penyu laut itu adalah penyu laut yang 
dulu pernah ditolong oleh Taro. 

Penyu laut mengjak Taro melihat-lihat istana laut, dewi laut merasa sangat senang 
atas kedatangan Taro. Dewi laut mengucapkan terima kasih karena dulu pernah 
menyelamatkan pelayannya yaitu penyu laut, sehingga dewi laut pun memberi Taro 
hadiah berupa emas dan permata. Sejak saat itulah kehidupan Taro dan keluarganya 
tidak lagi kekurangan. 
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G. Rancangan Kegiatan Penelitian 

Adapun uraian kegiatan penelitian eksperimen  yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

Hari Pertama 

Pukul 08.00 – 08.15 WITA 

Sesi 1 : Pembukaan, membuat lingkaran dan bernyanyi bersama dengan lagu 
“membuat lingkaran” dan “lagu gembira” 

Pembukaan yang dimulai dengan kegiatan membuat lingkaran dan bernyanyi bersama, 
merpakan kegiatan untuk mengakrabkan diri dengan peserta didik, serta untuk mencairkan 
suasana. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun keakraban antara peneliti, 
pendongeng, dan peserta didik 

b. Waktu kegiatan 
Waktu kegiatan yang dibutuhkan adalah selama 15 menit, 5 menit pertama adalah 
mengkondisikan peserta didik, 5 menit kedua adalah bernyanyi sambil membentuk 
sebuah lingkaran, dan 5 menit terakhir adalah bernyanyi bersama “lagu gembira” serta 
pengkondisian peserta didik untuk duduk rapi menghadap ke pendongeng. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B yang berjumlah 30 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik  
- Peneliti mengajak peserta didik untuk bernyanyi sambil membuat lingkaran dengan 

bergandengan tangan sambil bernyanyi dengan lagu: 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Besar besar semakin besar 
Besar besar semakin besar 

- Peneliti mengajak peserta didik bernyanyi bersama dengan lagu: 
Bernyanyi kita bernyanyi tandanya bergirang hati 
Bertepuk,(prok prok)  bersorak (hore)  berarak arak 
Bernyanyi kita bernyanyi tandanya bergirang hati  
Bertepuk,(prok prok)  bersorak (hore)  berarak arak 

e. Feed back 
Diharapakan dari kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang akrab antara peneliti, 
pendogeng, dan peserta didik serta dapat membangun semangat peserta didik. 
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Sesi 2: Perkenalan, peneliti memperkenalkan diri kepada peserta didik 

Pukul : 08.15 – 08.25 

Perkenalan diri peneliti dan pendongeng dilakukan agar peserta didik mengenal peneliti dan 
pendongeng yang akan menyampaikan dongeng kepada mereka serta alasan mengapa peneliti 
dan pendongeng berada disekolah mereka. 

a. Tujuan kegiatan 
Tujuan dari kegiatan ini adalah unutk membangun hubungan interpersonal dalam 
berkomunikasi dengan peserta didik. 

b. Waktu kegiatan  
Waktu yang digunakan untuk kegiatan ini adalah selama 10 menit, 3 menit pertama 
perkenalan peneliti, 3 menit kedua perkenalan pendongeng, 4 menit terakhir 
penyampaian tujuan serta alasan peneliti berada di sekolah mereka terutama di kelas 
mereka. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 30 orang  

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik agar mendengarkan peneliti  
- Peneliti memperknalkan diri 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegaitan ini dapat terjalin hubungan interpersonal dalam 
berkomunikasi dengan peserta didik. 

Sesi 3 : Penjelasan alur kegiatan hari ini 

Pukul : 08.25 – 09.35 WITA 

Kegiatan ini dilakukan sebelum pretest dilaksanakan.  

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaiakan kepada apeserta didik alur kegiatan, 
sehingga peserta didik dapat menjalaninya dengan baik 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah selama 10 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 30 orang 

d. Prosedur pelaksanaan 
- Peneliti menjeleskan alur kegiatan pada hari tersebut 
- Peserta didik mendengarkan dengan seksama 
- Peneliti menyampaikan tata cara berlangsungnya pretest 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik dapat memahami alur kegiatan dan dapat 
mengikutinya dengan baik. 
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Sesi 4 : Pelaksanaan pretest 

Pukul : 09.35 – 12.00 WITA 

Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan serangkaian tes kepada peserta didik 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bahasa peserta didik dan hasil 
pretest, nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk pembagian kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 2 jam 25 menit. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 30 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk tetap duduk rapi 
- Peneliti bekerja sama dengan pendidik untuk memanggil peserta didik satu persatu 

secara pergantian memasuki ruangan tes 
- Peserta didik memasuki ruangan tes satu persatu secara bergantian sementara yang 

lainnya tetap mengikuti kegiatan belajar menagajar didalam kelas 
e. Feed back 

Diharapkan setelah kegiatan ini peneliti dapat mengetahui kemampuan bahasa peserta 
didik sebelum diberikan perlakuan. 

Sesi 5 : feed back, peneliti menanyakan kegiatan apa saja yang telah dilakukan  

Pukul : 12.00 – 12.10 WITA 

Kegiatan ini dilakukan setelah pretest dilakukan, dengan adanya kegiatan ini peneliti dapat 
meninjau kembali apakah peserta didik dapat mengikuti serangkaian kegiatan tes dengan baik 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali apakah peserta didik mengikuti 
serangkaian tes dengan baik 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untukmelaksanakan kegiatan ini adalah selama 10 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B berjumlah 30 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti bertanya kepada peserta didik terkait isi kegiatan yang telah dilakukan 
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 

Sesi 6 : Penutup, bernyanyi bersama dan berdoa 

Pukul : 12.10 – 10.15 WITA 
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Kegiatan ini dilakukan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan yang telah diikuti oleh peserta 
didik, dimulai dari pembukaan hingga feed back setelah serangkaian tes. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan pretest 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 5 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 30 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengajak peserta didik untu bernyanyi bersama dengan lagu gelang sipaku 

gelang: 
Gelang sipaku gelang, gelang si rama rama 
Mari pulang marilah pulang merilah pulang bersama sama 2x 
Sayonara sayonara sampai berjumpa pulang 
Sayonara sayonara sampai berjumpa pulang 
Buat apa susah buat apa susah 
Susah itu taka da gunanya 

- Peneliti mengajak peserta didik untuk berdoa bersama 
e. Feed back 

Diharapkan dari kegiatan ini, peserta didik dapat mengakhiri kegiatan dengan riang 
gembira. 

Hari Kedua 

Pukul 09.00 – 09.15 WITA 

Sesi 1 : Pembukaan, membuat lingkaran dan bernyanyi bersama dengan lagu “membuat 
lingkaran” dan “lagu gembira” 

Pembukaan yang dimulai dengan kegiatan membuat lingkaran dan bernyanyi bersama, 
merpakan kegiatan untuk mengakrabkan diri dengan peserta didik, serta untuk mencairkan 
suasana. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun keakraban antara peneliti, 
pendongeng, dan peserta didik 

b. Waktu kegiatan 
Waktu kegiatan yang dibutuhkan adalah selama 15 menit, 5 menit pertama adalah 
mengkondisikan peserta didik, 5 menit kedua adalah bernyanyi sambil membentuk 
sebuah lingkaran, dan 5 menit terakhir adalah bernyanyi bersama “lagu gembira” serta 
pengkondisian peserta didik untuk duduk rapi menghadap ke pendongeng. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B yang berjumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
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- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk mebersihkan alat tulis 
- Peneliti mengajak pendongeng untuk bergabung bersama  
- Peneliti mengajak peserta didik untuk bernyanyi sambil membuat lingkaran dengan 

bergandengan tangan sambil bernyanyi dengan lagu: 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Besar besar semakin besar 
Besar besar semakin besar 

- Peneliti mengajak peserta didik bernyanyi bersama dengan lagu: 
Bernyanyi kita bernyanyi tandanya bergirang hati 
Bertepuk,(prok prok)  bersorak (hore)  berarak arak 
Bernyanyi kita bernyanyi tandanya bergirang hati  
Bertepuk,(prok prok)  bersorak (hore)  berarak arak 

e. Feed back 
Diharapakan dari kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang akrab antara peneliti, 
pendogeng, dan peserta didik serta dapat membangun semangat peserta didik 

Sesi 2: Perkenalan, peneliti dan pendongeng memperkenalkan diri kepada peserta didik 

Pukul : 09.15 – 09.25 

Perkenalan diri peneliti dan pendongeng dilakukan agar peserta didik mengenal peneliti dan 
pendongeng yang akan menyampaikan dongeng kepada mereka serta alasan mengapa peneliti 
dan pendongeng berada disekolah mereka. 

a. Tujuan kegiatan 
Tujuan dari kegiatan ini adalah unutk membangun hubungan interpersonal dalam 
berkomunikasi dengan peserta didik. 

b. Waktu kegiatan  
Waktu yang digunakan untuk kegiatan ini adalah selama 10 menit, 3 menit pertama 
perkenalan peneliti, 3 menit kedua perkenalan pendongeng, 4 menit terakhir 
penyampaian tujuan serta alasan peneliti dan pendongeng berada di sekolah mereka 
terutama di kelas mereka. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang  

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mngondisikan peserta didik agar mendengarkan peneliti dan pendongeng 
- Peneliti memperknalkan diri 
- Pendongeng memperkenalakan diri 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegaitan ini dapat terjalin hubungan interpersonal dalam 
berkomunikas dengan peserta didik. 
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Sesi 3 : Penjelasan judul dongeng yang akan disampaikan 

Pukul : 09.25 – 09.35 WITA 

Kegiatan ini dilakukan sebelum dongeng disampaikan oleh pendongeng. Dimulai dari 
menanyakan tentang hewan kura-kura dan kelinci.  

 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan serta memberi informasi baru kepada 
peserta didik terkait dongeng yang akan disampaikan 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah selama 10 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur pelaksanaan 
- Pendongeng memberi penjelesan awal terkait dongeng yang akan disampaikan, 

dijadikan sebagai pembuka dongeng 
- Peserta didik mendengarkan dengan seksama 
- Pendongeng menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan dongeng yang akan 

disampaikan 
- Pendongeng menjelaskan kata-kata baru yang belum dimengerti oleh peserta didik 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih mudah untuk memahami isi cerita 
dalam dongeng yang disampaikan 

Sesi 4 : Penyampaian dongeng kepada peserta didik, yaitu dongeng tentang “Kura-kura 
adu Lari dengan kelinci” 

Pukul : 09.35 – 09.55 WITA 

Kegiatan ini dilakukan dengan atau biasa disebut enyampaikan dongeng yang telah ditentukan 
kepada peserta didik. Dongeng yang disampaikan merupakan dongeng tentang binatang atau 
biasa disebut fabel. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan pemberian dongeng ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan kosa kata, 
serta menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 20 menit. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk tetap duduk rapi 
- Pendongeng bercerita sesuai denga judul dongeng yang ditentukan 
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- Peserta didik mendengarkan dongeng yang disampaikan oleh pendongeng 
e. Feed back 

Diharapkan setelah kegiatan ini peserta didik dapat menerima pesan moral yang 
terkandung serta kosa kata yang dimiliki peserta didik bertambah 

Sesi 5 : feed back, pendongeng bertanya kepada peserta didik terkait dongeng yang telah 
disampaikan 

Pukul : 09.55 – 10.10 WITA 

Kegiatan ini dilakukan setelah penyampaian dongeng usai, dengan adanya kegiatan ini 
pendongeng dapat meninjau kembali apakah dongeng yang disampaikan dapat diterima dengan 
baik oleh peserta didik 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali apakah peserta didik mendengar, 
menyimak, serta memahami isi cerita dan kosa kata baru. 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untukmelaksanakan kegiatan ini adalah selama 15 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B berjumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti bertanya kepada peserta didik terkait isi cerita yang telah disampaikan 
- Peneliti menanyakan kembali kosa kata baru yang telah didapat 
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih memahami isi cerita dalam dongeng 
serta dapat memamhami kosa kata baru yang diberikan 

Sesi 6 : Penutup, bernyanyi bersama dan berdoa 

Pukul : 10.10 – 10.15 WITA 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan yang telah diikuti oleh peserta 
didik, dimulai dari pembukaan hingga feed back dari dongeng yang disampaikan. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan mendengarkan dongeng 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 5 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengajak peserta didik untu bernyanyi bersama dengan lagu gelang sipaku 

gelang: 
Gelang sipaku gelang, gelang si rama rama 
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Mari pulang marilah pulang merilah pulang bersama sama 2x 
Sayonara sayonara sampai berjumpa pulang 
Sayonara sayonara sampai berjumpa pulang 
Buat apa susah buat apa susah 
Susah itu taka da gunanya 

- Peneliti mengajak peserta didik untuk berdoa bersama 
e. Feed back 

Diharapkan dari kegiatan ini, peserta didik dapat mengakhiri kegiatan dengan riang 
gembira. 

Hari Ketiga 

Pukul 09.00 – 09.15 WITA 

Sesi 1 : Pembukaan, membuat lingkaran sambil bernyanyi dan bernyanyi bersama 
dengan lagu “Jempol masuk” 

Pembukaan yang dimulai dengan kegiatan membuat lingkaran dan bernyanyi bersama, 
merupakan kegiatan untuk mengakrabkan diri dengan peserta didik, serta untuk mencairkan 
suasana. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun keakraban antara peneliti, 
pendongeng, dan peserta didik 

b. Waktu kegiatan 
Waktu kegiatan yang dibutuhkan adalah selama 15 menit, 5 menit pertama adalah 
mengkondisikan peserta didik, 5 menit kedua adalah bernyanyi sambil membentuk 
sebuah lingkaran, dan 5 menit terakhir adalah bernyanyi bersama “jempol masuk” serta 
pengkondisian peserta didik untuk duduk rapi menghadap ke pendongeng. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B yang berjumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk mebersihkan alat tulis 
- Peneliti mengajak pendongeng untuk bergabung bersama  
- Peneliti mengajak peserta didik untuk bernyanyi sambil membuat lingkaran dengan 

bergandengan tangan sambil bernyanyi dengan lagu: 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Besar besar semakin besar 
Besar besar semakin besar 

- Peneliti mengajak peserta didik bernyanyi bersama dengan lagu: 
Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 
Mari bernyanyi gembira bersama-sama 
Siap! Jempol masuk 
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Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 
Mari bernyanyi gembira bersama-sama 
Siap! Jempol masuk! Sikut angkat! 
Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 
Mari bernyanyi gembira bersama-sama 
Siap! Jempol masuk! Sikut angkat! Tekuk lutut! 
Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 
Mari bernyanyi gembira bersama-sama 
Siap! Jempol masuk! Sikut angkat! Tekuk lutut! Kepala miring! 
Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 
Mari bernyanyi gembira bersama-sama 
Siap! Jempol masuk! Sikut angkat! Tekuk lutut! Kepala miring! Berkeliling 
Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 
Mari bernyanyi gembira bersama-sama, bersama-sama 

e. Feed back 
Diharapakan dari kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang akrab antara peneliti, 
pendogeng, dan peserta didik serta dapat membangun semangat peserta didik. 

Sesi 2 : Penjelasan judul dongeng yang akan disampaikan 

Pukul : 09.15 – 09.25 WITA 

Kegiatan ini dilakukan sebelum dongeng disampaikan oleh pendongeng. Dimulai dari 
menanyakan tentang hewan kura-kura dan kelinci.  

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan serta memberi informasi baru kepada 
peserta didik terkait dongeng yang akan disampaikan 
 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah selama 10 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur pelaksanaan 
- Pendongeng memberi penjelesan awal terkait dongeng yang akan disampaikan, 

dijadikan sebagai pembuka dongeng 
- Peserta didik mendengarkan dengan seksama 
- Pendongeng menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan dongeng yang akan 

disampaikan 
- Pendongeng menjelaskan kata-kata baru yang belum dimengerti oleh peserta didik 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih mudah untuk memahami isi cerita 
dalam dongeng yang disampaikan 
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Sesi 3 : Penyampaian dongeng kepada peserta didik, yaitu dongeng tentang “Merpati 
yang Baik Hati” 

Pukul : 09.25 – 09.45 WITA 

Kegiatan ini dilakukan dengan atau biasa disebut enyampaikan dongeng yang telah ditentukan 
kepada peserta didik. Dongeng yang disampaikan merupakan dongeng tentang binatang atau 
biasa disebut fabel. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan pemberian dongeng ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan kosa kata, 
serta menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 20 menit. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk tetap duduk rapi 
- Pendongeng bercerita sesuai dengan judul dongeng yang ditentukan 
- Peserta didik mendengarkan dongeng yang disampaikan oleh pendongeng 
- Pendongeng menjelaskan kosa kata baru yang belum dipahami peserta didik, yaitu: 

hanyut dan senapan 
e. Feed back 

Diharapkan setelah kegiatan ini peserta didik dapat menerima pesan moral yang 
terkandung serta kosa kata yang dimiliki peserta didik bertambah 

Sesi 4 : feed back, pendongeng bertanya kepada peserta didik terkait dongeng yang telah 
disampaikan 

Pukul : 09.45 – 09.55 WITA 

Kegiatan ini dilakukan setelah penyampaian dongeng usai, dengan adanya kegiatan ini 
pendongeng dapat meninjau kembali apakah dongeng yang disampaikan dapat diterima dengan 
baik oleh peserta didik 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali apakah peserta didik mendengar, 
menyimak, serta memahami isi cerita dan kosa kata baru. 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untukmelaksanakan kegiatan ini adalah selama 15 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B berjumlah 15 orang 
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d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti bertanya kepada peserta didik terkait isi cerita yang telah disampaikan 
- Peneliti menanyakan kembali kosa kata baru yang telah didapat 
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih memahami isi cerita dalam dongeng 
serta dapat memamhami kosa kata baru yang diberikan 

Sesi 5 : Penutup, bernyanyi bersama dan berdoa 

Pukul : 09.55 – 10.00 WITA 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan yang telah diikuti oleh peserta 
didik, dimulai dari pembukaan hingga feed back dari dongeng yang disampaikan. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan mendengarkan dongeng 
 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 5 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengajak oeserta didik untu bernyanyi bersama dengan lagu “Rentang 

Tangan”: 
Tangan keatas, sekarang dipinggang 
Pinggang ke bahu, pegang kepalamu 
Yang kanan keatas menyusul yang kiri 
Ulurkan kedepanmu, putar keduanya 
Kita bunyikan terompet pret.. pret.. pret.. 
Pukul tambur yang nyaring drok.. drok.. drok.. 

- Peneliti mengajak peserta didik untuk berdoa bersama 
e. Feed back 

Diharapkan dari kegiatan ini, peserta didik dapat mengakhiri kegiatan dengan riang 
gembira. 

Hari Keempat 

Pukul 09.00 – 09.15 WITA 

Sesi 1 : Pembukaan, membuat lingkaran sambil bernyanyi dan bernyanyi bersama 
dengan lagu “Aku Anak PAUD” 

Pembukaan yang dimulai dengan kegiatan membuat lingkaran dan bernyanyi bersama, 
merupakan kegiatan untuk mengakrabkan diri dengan peserta didik, serta untuk mencairkan 
suasana. 
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a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun keakraban antara peneliti, 
pendongeng, dan peserta didik 

b. Waktu kegiatan 
Waktu kegiatan yang dibutuhkan adalah selama 15 menit, 5 menit pertama adalah 
mengkondisikan peserta didik, 5 menit kedua adalah bernyanyi sambil membentuk 
sebuah lingkaran, dan 5 menit terakhir adalah bernyanyi bersama “aku anak PAUD” 
serta pengkondisian peserta didik untuk duduk rapi menghadap ke pendongeng. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B yang berjumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk mebersihkan alat tulis 
- Peneliti mengajak pendongeng untuk bergabung bersama  
- Peneliti mengajak peserta didik untuk bernyanyi sambil membuat lingkaran dengan 

bergandengan tangan sambil bernyanyi dengan lagu: 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Besar besar semakin besar 
Besar besar semakin besar 

- Peneliti mengajak peserta didik bernyanyi bersama dengan lagu: 
Aku anak PAUD, tidak takut dan malu 
Karena bu guru sangat sayang padaku 
Mama, papa, silahkan pulang dulu 
Tiba waktu pulang mama papa jemput aku 

e. Feed back 
Diharapakan dari kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang akrab antara peneliti, 
pendogeng, dan peserta didik serta dapat membangun semangat peserta didik. 

Sesi 2 : Penjelasan judul dongeng yang akan disampaikan 

Pukul : 09.15 – 09.25 WITA 

Kegiatan ini dilakukan sebelum dongeng disampaikan oleh pendongeng. Dimulai dari 
menanyakan tentang hewan kura-kura dan kelinci.  

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan serta memberi informasi baru kepada 
peserta didik terkait dongeng yang akan disampaikan 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah selama 10 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur pelaksanaan 
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- Pendongeng memberi penjelesan awal terkait dongeng yang akan disampaikan, 
dijadikan sebagai pembuka dongeng 

- Peserta didik mendengarkan dengan seksama 
- Pendongeng menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan dongeng yang akan 

disampaikan 
- Pendongeng menjelaskan kata-kata baru yang belum dimengerti oleh peserta didik 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih mudah untuk memahami isi cerita 
dalam dongeng yang disampaikan 

Sesi 3 : Penyampaian dongeng kepada peserta didik, yaitu dongeng tentang “Tikus yang 
Menolong Singa” 

Pukul : 09.25 – 09.45 WITA 

Kegiatan ini dilakukan dengan atau biasa disebut enyampaikan dongeng yang telah ditentukan 
kepada peserta didik. Dongeng yang disampaikan merupakan dongeng tentang binatang atau 
biasa disebut fabel. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan pemberian dongeng ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan kosa kata, 
serta menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 20 menit. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk tetap duduk rapi 
- Pendongeng bercerita sesuai dengan judul dongeng yang ditentukan 
- Peserta didik mendengarkan dongeng yang disampaikan oleh pendongeng 
- Pendongeng menjelaskan kosa kata baru yang belum dipahami peserta didik, yaitu: 

cakar singa, mengaum, dan perangkap 
e. Feed back 

Diharapkan setelah kegiatan ini peserta didik dapat menerima pesan moral yang 
terkandung serta kosa kata yang dimiliki peserta didik bertambah 

Sesi 4 : feed back, pendongeng bertanya kepada peserta didik terkait dongeng yang telah 
disampaikan 

Pukul : 09.45 – 09.55 WITA 

Kegiatan ini dilakukan setelah penyampaian dongeng usai, dengan adanya kegiatan ini 
pendongeng dapat meninjau kembali apakah dongeng yang disampaikan dapat diterima dengan 
baik oleh peserta didik 

a. Tujuan kegiatan 
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Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali apakah peserta didik mendengar, 
menyimak, serta memahami isi cerita dan kosa kata baru. 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untukmelaksanakan kegiatan ini adalah selama 15 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B berjumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti bertanya kepada peserta didik terkait isi cerita yang telah disampaikan 
- Peneliti menanyakan kembali kosa kata baru yang telah didapat 
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 
- Peneliti meminta oeserta didik untuk mempraktikkan suara singa (mengaum) 
- Peneliti meminta peserta didik untuk menebak benda dalam gambar 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih memahami isi cerita dalam dongeng 
serta dapat memamhami kosa kata baru yang diberikan 

Sesi 5 : Penutup, bernyanyi bersama dan berdoa 

Pukul : 09.55 – 10.00 WITA 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan yang telah diikuti oleh peserta 
didik, dimulai dari pembukaan hingga feed back dari dongeng yang disampaikan. 

 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan mendengarkan dongeng 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 5 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengajak peserta didik untu bernyanyi bersama dengan lagu “tangan kanan 

tangan kiri”: 
Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari 
Direntangkan dibengkokkan putar pergelangan 
Ayun depan dilentingkan 
Ayo tepuk tangan 

- Peneliti mengajak peserta didik untuk berdoa bersama 
e. Feed back 

Diharapkan dari kegiatan ini, peserta didik dapat mengakhiri kegiatan dengan riang 
gembira 

Hari Kelima 
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Pukul 09.00 – 09.15 WITA 

Sesi 1 : Pembukaan, membuat lingkaran sambil bernyanyi dan bernyanyi bersama 
dengan lagu “Mari mari mari” 

Pembukaan yang dimulai dengan kegiatan membuat lingkaran dan bernyanyi bersama, 
merupakan kegiatan untuk mengakrabkan diri dengan peserta didik, serta untuk mencairkan 
suasana 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun keakraban antara peneliti, 
pendongeng, dan peserta didik 
 

b. Waktu kegiatan 
Waktu kegiatan yang dibutuhkan adalah selama 15 menit, 5 menit pertama adalah 
mengkondisikan peserta didik, 5 menit kedua adalah bernyanyi sambil membentuk 
sebuah lingkaran, dan 5 menit terakhir adalah bernyanyi bersama “mari mari mari” serta 
pengkondisian peserta didik untuk duduk rapi menghadap ke pendongeng. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B yang berjumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk mebersihkan alat tulis 
- Peneliti mengajak pendongeng untuk bergabung bersama  
- Peneliti mengajak peserta didik untuk bernyanyi sambil membuat lingkaran dengan 

bergandengan tangan sambil bernyanyi dengan lagu: 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Besar besar semakin besar 
Besar besar semakin besar 

- Peneliti mengajak peserta didik bernyanyi bersama dengan lagu: 
Mari mari mari, mari teman-teman 
Mari main dilingkaran 
Hidung kuping huu, hidung kuping huu 
Mari bermain dilingkaran 
Mari mari mari, mari teman-teman 
Mari main dilingkaran 
Jempol kelingking huu, jempol kelingking huu 
Mari bermain dilingkaran 
Mari mari mari, mari teman-teman 
Mari main dilingkaran 
Pukul gosok huu, pukul gosok huu 
Mari bermain dilingkaran 

e. Feed back 
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Diharapakan dari kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang akrab antara peneliti, 
pendogeng, dan peserta didik serta dapat membangun semangat peserta didik. 

Sesi 2 : Penjelasan judul dongeng yang akan disampaikan 

Pukul : 09.15 – 09.25 WITA 

Kegiatan ini dilakukan sebelum dongeng disampaikan oleh pendongeng. Dimulai dari 
menanyakan tentang hewan kura-kura dan kelinci.  

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan serta memberi informasi baru kepada 
peserta didik terkait dongeng yang akan disampaikan 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah selama 10 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur pelaksanaan 
- Pendongeng memberi penjelesan awal terkait dongeng yang akan disampaikan, 

dijadikan sebagai pembuka dongeng 
- Peserta didik mendengarkan dengan seksama 
- Pendongeng menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan dongeng yang akan 

disampaikan 
- Pendongeng menjelaskan kata-kata baru yang belum dimengerti oleh peserta didik 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih mudah untuk memahami isi cerita 
dalam dongeng yang disampaikan 

Sesi 3 : Penyampaian dongeng kepada peserta didik, yaitu dongeng tentang “Lebah yang 
Baik” 

Pukul : 09.25 – 09.45 WITA 

Kegiatan ini dilakukan dengan atau biasa disebut menyampaikan dongeng yang telah 
ditentukan kepada peserta didik. Dongeng yang disampaikan merupakan dongeng tentang 
binatang atau biasa disebut fabel. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan pemberian dongeng ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan kosa kata, 
serta menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. 
 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 20 menit. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
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- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk tetap duduk rapi 
- Pendongeng bercerita sesuai dengan judul dongeng yang ditentukan 
- Peserta didik mendengarkan dongeng yang disampaikan oleh pendongeng 
- Pendongeng menjelaskan kosa kata baru yang belum dipahami peserta didik, yaitu: 

menumpuk dan lereng bukit 
e. Feed back 

Diharapkan setelah kegiatan ini peserta didik dapat menerima pesan moral yang 
terkandung serta kosa kata yang dimiliki peserta didik bertambah 

Sesi 4 : feed back, pendongeng bertanya kepada peserta didik terkait dongeng yang telah 
disampaikan 

Pukul : 09.45 – 09.55 WITA 

Kegiatan ini dilakukan setelah penyampaian dongeng usai, dengan adanya kegiatan ini 
pendongeng dapat meninjau kembali apakah dongeng yang disampaikan dapat diterima dengan 
baik oleh peserta didik 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali apakah peserta didik mendengar, 
menyimak, serta memahami isi cerita dan kosa kata baru. 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untukmelaksanakan kegiatan ini adalah selama 15 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B berjumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti bertanya kepada peserta didik terkait isi cerita yang telah disampaikan 
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih memahami isi cerita dalam dongeng 
serta dapat memamhami kosa kata baru yang diberikan 

Sesi 5 : Penutup, bernyanyi bersama dan berdoa 

Pukul : 09.55 – 10.00 WITA 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan yang telah diikuti oleh peserta 
didik, dimulai dari pembukaan hingga feed back dari dongeng yang disampaikan. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan mendengarkan dongeng 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 5 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
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- Peneliti mengajak peserta didik untu bernyanyi bersama dengan “lagu akan 
pulangi”: 
Hari sudah siang, ibu guru 
Pulang sekolah karena waktu 
Selamat siang, selamat siang 
Kini kami kan pulang 
Selamat siang selamat siang 
Esok kami datang 
Pulang sekolah kita lekas pulang ye ye ye 
Janganlah suka bermain di jalan 
Ibu sudah menunggu akan bimbang selalu  
Jika kita pulang terlambat waktu 
Jika pulang sekolah, jangan main keluar rumah 
Tidur tidur dahulu, supaya hilang lelahmu 
Selamat siang bu, selamat siang bu 
Selamat siang semua 
Selamat siang kawanku, selamat siang kawanku selamat siang semua 

- Peneliti mengajak peserta didik untuk berdoa bersama 
e. Feed back 

Diharapkan dari kegiatan ini, peserta didik dapat mengakhiri kegiatan dengan riang 
gembira 

Hari Keenam 

Pukul 09.00 – 09.15 WITA 

Sesi 1 : Pembukaan, membuat lingkaran sambil bernyanyi dan bernyanyi bersama 
dengan lagu “Menggal menggol” 

Pembukaan yang dimulai dengan kegiatan membuat lingkaran dan bernyanyi bersama, 
merupakan kegiatan untuk mengakrabkan diri dengan peserta didik, serta untuk mencairkan 
suasana 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun keakraban antara peneliti, 
pendongeng, dan peserta didik 

b. Waktu kegiatan 
Waktu kegiatan yang dibutuhkan adalah selama 15 menit, 5 menit pertama adalah 
mengkondisikan peserta didik, 5 menit kedua adalah bernyanyi sambil membentuk 
sebuah lingkaran, dan 5 menit terakhir adalah bernyanyi bersama “menggal menggol” 
serta pengkondisian peserta didik untuk duduk rapi menghadap ke pendongeng. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B yang berjumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
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- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk mebersihkan alat tulis 
- Peneliti mengajak pendongeng untuk bergabung bersama  
- Peneliti mengajak peserta didik untuk bernyanyi sambil membuat lingkaran dengan 

bergandengan tangan sambil bernyanyi dengan lagu: 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Besar besar semakin besar 
Besar besar semakin besar 

- Peneliti mengajak peserta didik bernyanyi bersama dengan lagu: 
Menggal menggol seperti bebek 
Lompat seperti kodok 
Terbang seperti burung 
Menggeleset seperti ular 
Lari seperti kuda 
Itu yang kubisa 

e. Feed back 
Diharapakan dari kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang akrab antara peneliti, 
pendogeng, dan peserta didik serta dapat membangun semangat peserta didik. 

Sesi 2 : Penjelasan judul dongeng yang akan disampaikan 

Pukul : 09.15 – 09.25 WITA 

Kegiatan ini dilakukan sebelum dongeng disampaikan oleh pendongeng. Dimulai dari 
menanyakan tentang hewan kura-kura dan kelinci.  

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan serta memberi informasi baru kepada 
peserta didik terkait dongeng yang akan disampaikan 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah selama 10 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur pelaksanaan 
- Pendongeng memberi penjelesan awal terkait dongeng yang akan disampaikan, 

dijadikan sebagai pembuka dongeng 
- Peserta didik mendengarkan dengan seksama 
- Pendongeng menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan dongeng yang akan 

disampaikan 
- Pendongeng menjelaskan kata-kata baru yang belum dimengerti oleh peserta didik 
 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih mudah untuk memahami isi cerita 
dalam dongeng yang disampaikan 
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Sesi 3 : Penyampaian dongeng kepada peserta didik, yaitu dongeng tentang “Keledai yang 
Pemalas” 

Pukul : 09.25 – 09.45 WITA 

Kegiatan ini dilakukan dengan atau biasa disebut menyampaikan dongeng yang telah 
ditentukan kepada peserta didik. Dongeng yang disampaikan merupakan dongeng tentang 
binatang atau biasa disebut fabel. 

 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan pemberian dongeng ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan kosa kata, 
serta menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 20 menit. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk tetap duduk rapi 
- Pendongeng bercerita sesuai dengan judul dongeng yang ditentukan 
- Peserta didik mendengarkan dongeng yang disampaikan oleh pendongeng 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini peserta didik dapat menerima pesan moral yang 
terkandung serta kosa kata yang dimiliki peserta didik bertambah 

Sesi 4 : feed back, pendongeng bertanya kepada peserta didik terkait dongeng yang telah 
disampaikan 

Pukul : 09.45 – 09.55 WITA 

Kegiatan ini dilakukan setelah penyampaian dongeng usai, dengan adanya kegiatan ini 
pendongeng dapat meninjau kembali apakah dongeng yang disampaikan dapat diterima dengan 
baik oleh peserta didik 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali apakah peserta didik mendengar, 
menyimak, serta memahami isi cerita dan kosa kata baru. 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untukmelaksanakan kegiatan ini adalah selama 15 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B berjumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti bertanya kepada peserta didik terkait isi cerita yang telah disampaikan 
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 
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e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih memahami isi cerita dalam dongeng 
serta dapat memamhami kosa kata baru yang diberikan 

Sesi 5 : Penutup, bernyanyi bersama dan berdoa 

Pukul : 09.55 – 10.00 WITA 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan yang telah diikuti oleh peserta 
didik, dimulai dari pembukaan hingga feed back dari dongeng yang disampaikan. 

 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan mendengarkan dongeng 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 5 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengajak bernyanyi bersama dengan lagu “rasa sayange” 

Rasa sayange rasa sayang sayang 
Ku lihat dari jauh rasa sayang sayange 
Rasa sayange rasa sayang sayange 
Ku lihat dari jauh rasa sayang sayange 
Kalau ada sumur diladang boleh kita menumpang mandi 
Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi 

- Peneliti mengajak peserta didik untuk berdoa bersama 
e. Feed back 

Diharapkan dari kegiatan ini, peserta didik dapat mengakhiri kegiatan dengan riang 
gembira 

Hari Ketujuh 

Pukul 09.00 – 09.15 WITA 

Sesi 1 : Pembukaan, membuat lingkaran sambil bernyanyi dan bernyanyi bersama 
dengan lagu “Goyang senggol” 

Pembukaan yang dimulai dengan kegiatan membuat lingkaran dan bernyanyi bersama, 
merupakan kegiatan untuk mengakrabkan diri dengan peserta didik, serta untuk mencairkan 
suasana 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun keakraban antara peneliti, 
pendongeng, dan peserta didik 
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b. Waktu kegiatan 
Waktu kegiatan yang dibutuhkan adalah selama 15 menit, 5 menit pertama adalah 
mengkondisikan peserta didik, 5 menit kedua adalah bernyanyi sambil membentuk 
sebuah lingkaran, dan 5 menit terakhir adalah bernyanyi bersama “goyang senggol” 
serta pengkondisian peserta didik untuk duduk rapi menghadap ke pendongeng. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B yang berjumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk mebersihkan alat tulis 
- Peneliti mengajak pendongeng untuk bergabung bersama  
- Peneliti mengajak peserta didik untuk bernyanyi sambil membuat lingkaran dengan 

bergandengan tangan sambil bernyanyi dengan lagu: 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Besar besar semakin besar 
Besar besar semakin besar 

- Peneliti mengajak peserta didik bernyanyi bersama dengan lagu: 
Tangan di pinggang bergoyang-goyang 
Bertepuk-tepuk tangan bergembira ria 
Tangan di pinggang bergoyang-goyang 
Bertepuk-tepuk tangan bergembira ria 
Tangan di pinggang bergoyang-goyang 
Bertepuk-tepuk tangan bergembira ria 
Tangan di pinggang bergoyang-goyang 
Bertepuk-tepuk tangan bergembira ria 
Berputar-putar berkeliling-keliling 
Awas kepala menjadi pusing 
Goyang-goyang senggol 3x 
Aduh asyiknya 
Goyang-goyang senggol 3x 
Aduh asyiknya 
 

e. Feed back 
Diharapakan dari kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang akrab antara peneliti, 
pendogeng, dan peserta didik serta dapat membangun semangat peserta didik. 

Sesi 2 : Penjelasan judul dongeng yang akan disampaikan 

Pukul : 09.15 – 09.25 WITA 

Kegiatan ini dilakukan sebelum dongeng disampaikan oleh pendongeng. Dimulai dari 
menanyakan tentang hewan kura-kura dan kelinci.  

a. Tujuan kegiatan 



97 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan serta memberi informasi baru kepada 
peserta didik terkait dongeng yang akan disampaikan 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah selama 10 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur pelaksanaan 
- Pendongeng memberi penjelesan awal terkait dongeng yang akan disampaikan, 

dijadikan sebagai pembuka dongeng 
- Peserta didik mendengarkan dengan seksama 
- Pendongeng menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan dongeng yang akan 

disampaikan 
- Pendongeng menjelaskan kata-kata baru yang belum dimengerti oleh peserta didik 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih mudah untuk memahami isi cerita 
dalam dongeng yang disampaikan 

Sesi 3 : Penyampaian dongeng kepada peserta didik, yaitu dongeng tentang “Taro dan 
Penyu Laut” 

Pukul : 09.25 – 09.45 WITA 

Kegiatan ini dilakukan dengan atau biasa disebut menyampaikan dongeng yang telah 
ditentukan kepada peserta didik. Dongeng yang disampaikan merupakan dongeng tentang 
binatang atau biasa disebut fabel. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan pemberian dongeng ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan kosa kata, 
serta menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 20 menit. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk tetap duduk rapi 
- Pendongeng bercerita sesuai dengan judul dongeng yang ditentukan 
- Pendongeng menjelaskan kosa kata baru, yaitu: penyu dan berkeping-keping 
- Peserta didik mendengarkan dongeng yang disampaikan oleh pendongeng 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini peserta didik dapat menerima pesan moral yang 
terkandung serta kosa kata yang dimiliki peserta didik bertambah 

Sesi 4 : feed back, pendongeng bertanya kepada peserta didik terkait dongeng yang telah 
disampaikan 
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Pukul : 09.45 – 09.55 WITA 

Kegiatan ini dilakukan setelah penyampaian dongeng usai, dengan adanya kegiatan ini 
pendongeng dapat meninjau kembali apakah dongeng yang disampaikan dapat diterima dengan 
baik oleh peserta didik. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali apakah peserta didik mendengar, 
menyimak, serta memahami isi cerita dan kosa kata baru. 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untukmelaksanakan kegiatan ini adalah selama 15 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B berjumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti bertanya kepada peserta didik terkait isi cerita yang telah disampaikan 
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 
- Peserta didik menyebutkan ciri-ciri anak yang baik 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik lebih memahami isi cerita dalam dongeng 
serta dapat memamhami kosa kata baru yang diberikan 

Sesi 5 : Penutup, bernyanyi bersama dan berdoa 

Pukul : 09.55 – 10.00 WITA 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan yang telah diikuti oleh peserta 
didik, dimulai dari pembukaan hingga feed back dari dongeng yang disampaikan. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan mendengarkan dongeng 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 5 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 15 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengajak peserta didik untu bernyanyi bersama dengan lagu “gelang sipaku 

gelang”: 
Gelang sipaku gelang, gelang si rama rama 
Mari pulang marilah pulang merilah pulang bersama sama 2x 
Sayonara sayonara sampai berjumpa pulang 
Sayonara sayonara sampai berjumpa pulang 
Buat apa susah buat apa susah 
Susah itu tak ada gunanya 

- Peneliti mengajak bernyanyi bersama dengan lagu “mari mari mari” 
Mari mari mari, mari teman-teman 
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Mari main dilingkaran 
Hidung kuping huu, hidung kuping huu 
Mari bermain dilingkaran 
Mari mari mari, mari teman-teman 
Mari main dilingkaran 
Jempol kelingking huu, jempol kelingking huu 
Mari bermain dilingkaran 
Mari mari mari, mari teman-teman 
Mari main dilingkaran 
Pukul gosok huu, pukul gosok huu 
Mari bermain dilingkaran 

- Peneliti mengajak peserta didik untuk berdoa bersama 
e. Feed back 

Diharapkan dari kegiatan ini, peserta didik dapat mengakhiri kegiatan dengan riang 
gembira 

Hari Kedelapan 

Pukul 08.00 – 08.15 WITA 

Sesi 1 : Pembukaan, membuat lingkaran dan bernyanyi bersama dengan lagu “membuat 
lingkaran” dan “lagu gembira” 

Pembukaan yang dimulai dengan kegiatan membuat lingkaran dan bernyanyi bersama, 
merupakan kegiatan untuk mencairkan suasana. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun keakraban antara peneliti, dan 
peserta didik 

b. Waktu kegiatan 
Waktu kegiatan yang dibutuhkan adalah selama 15 menit, 5 menit pertama adalah 
mengkondisikan peserta didik, 5 menit kedua adalah bernyanyi sambil membentuk 
sebuah lingkaran, dan 5 menit terakhir adalah bernyanyi bersama “lagu gembira” serta 
pengkondisian peserta didik untuk duduk rapi menghadap ke pendongeng. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B yang berjumlah 30 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengkondisikan peserta didik  
- Peneliti mengajak peserta didik untuk bernyanyi sambil membuat lingkaran dengan 

bergandengan tangan sambil bernyanyi dengan lagu: 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 
Besar besar semakin besar 
Besar besar semakin besar 
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- Peneliti mengajak peserta didik bernyanyi bersama dengan lagu: 
Bernyanyi kita bernyanyi tandanya bergirang hati 
Bertepuk,(prok prok)  bersorak (hore)  berarak arak 
Bernyanyi kita bernyanyi tandanya bergirang hati  
Bertepuk,(prok prok)  bersorak (hore)  berarak arak 

e. Feed back 
Diharapakan dari kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang akrab antara peneliti, 
pendogeng, dan peserta didik serta dapat membangun semangat peserta didik. 

Sesi 2 : Penjelasan alur kegiatan hari ini 

Pukul : 08.25 – 09.35 WITA 

Kegiatan ini dilakukan sebelum posttest dilaksanakan.  

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaiakan kepada apeserta didik alur kegiatan, 
sehingga peserta didik dapat menjalaninya dengan baik 
 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah selama 10 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 30 orang 

d. Prosedur pelaksanaan 
- Peneliti menjeleskan alur kegiatan pada hari tersebut 
- Peserta didik mendengarkan dengan seksama 
- Peneliti menyampaikan tata cara berlangsungnya pretest 

e. Feed back 
Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta didik dapat memahami alur kegiatan dan dapat 
mengikutinya dengan baik. 

Sesi 3 : Pelaksanaan posttest 

Pukul : 09.35 – 12.00 WITA 

Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan serangkaian tes kepada peserta didik 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bahasa peserta didik dan hasil 
pretest, nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk pembagian kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 2 jam 25 menit. 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 30 orang 

d. Prosedur kegiatan 
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- Peneliti mengkondisikan peserta didik untuk tetap duduk rapi 
- Peneliti bekerja sama dengan pendidik untuk memanggil peserta didik satu persatu 

secara pergantian memasuki ruangan tes 
- Peserta didik memasuki ruangan tes satu persatu secara bergantian sementara yang 

lainnya tetap mengikuti kegiatan belajar menagajar didalam kelas 
e. Feed back 

Diharapkan setelah kegiatan ini peneliti dapat mengetahui kemampuan bahasa peserta 
didik sebelum diberikan perlakuan. 

Sesi 4 : feed back, peneliti menanyakan kegiatan apa saja yang telah dilakukan  

Pukul : 12.00 – 12.10 WITA 

Kegiatan ini dilakukan setelah pretest dilakukan, dengan adanya kegiatan ini peneliti dapat 
meninjau kembali apakah peserta didik dapat mengikuti serangkaian kegiatan tes dengan baik 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali apakah peserta didik mengikuti 
serangkaian tes dengan baik 
 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untukmelaksanakan kegiatan ini adalah selama 10 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B berjumlah 30 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti bertanya kepada peserta didik terkait isi kegiatan yang telah dilakukan 
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 

Sesi 5 : Penutup, bernyanyi bersama dan berdoa 

Pukul : 12.10 – 10.15 WITA 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan yang telah diikuti oleh peserta 
didik, dimulai dari pembukaan hingga feed back setelah serangkaian tes. 

a. Tujuan kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengakhiri serangkaian kegiatan pretest 

b. Waktu kegiatan 
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 5 menit 

c. Peserta 
Peserta didik kelas B dengan jumlah 30 orang 

d. Prosedur kegiatan 
- Peneliti mengajak peserta didik untu bernyanyi bersama dengan lagu gelang sipaku 

gelang: 
Gelang sipaku gelang, gelang si rama rama 
Mari pulang marilah pulang merilah pulang bersama sama 2x 
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Sayonara sayonara sampai berjumpa pulang 
Sayonara sayonara sampai berjumpa pulang 
Buat apa susah buat apa susah 
Susah itu taka da gunanya 

- Peneliti mengajak peserta didik untuk berdoa bersama 
e. Feed back 

Diharapkan dari kegiatan ini, peserta didik dapat mengakhiri kegiatan dengan riang 
gembira. 
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H. Setting Ruangan Pretest dan Posttest 
 
 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Ruang kelas     

    

  : Pintu Kelas     

 

          : Kamera 

 

   

   : Peneliti 

 

   : Peserta didik 
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I. Setting Ruangan Pemberian Perlakuan 
Sesi 1dan 5 : Pembukaan dan penutup 

 

 

 

 

 

 

 Sesi 2 – 4 : penyampaian dongeng – feed back 

  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Ruang kelas    : Peserta Didik 

 

 : Papan Tulis    : Peneliti 

 

 : Pintu Kelas    : Pendongeng 

 

         : Kamera 
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J. Dongeng yang digunakan dalam penelitian 

Hari Pertama 

Rabu, 06 Januari 2016 

Kura-kura Adu Lari Melawan Kelinci 

Suatu pagi di sebuah hutan, kelinci dan kura-kura bertemu di sebuah sungai. Mereka 
berjemur dan mengobrol. Kelinci mulai membangga-banggakan dirinya sendiri. 

“Kura-kura, kau tahu? Aku adalah pelari tercepat didunia,” kata kelinci sombong. 

Kura-kura tidak senang mendengar kesombongan kelinci. 

 “Benarkah? Kurasa aku pun bisa mengalahkanmu adu lari,” kata kura-kura. 

Kelinci tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan kura-kura. 

 “Jalanmu saja sangat lambat, mana bisa kamu berlari cepat,” kata kelinci. 

“Eh, sembarangan. Ayo kita buktikan. Temui aku besok disini! Aku akan memakai bulu 
putih dikepalaku agar kau bisa melihatku berlari di antara rumput yang tinggi itu. Kita 
adu lari melewati empat bukit. Siapa yang mencapai bukit keempat lebih dulu, dia yang 
menang. Bagaimana? Kau berani?” tantang kura-kura. 

Kelinci semakin tertawa terbahak-bahak. 

“Hahaha, baiklah jik itu maumu. Akan kubuktikan bahwa aku pelari tercepat di dunia. 
Bukan kau.” 

“Oke! Aku juga akan buktikan,” kata krura-kura mantap. 

Sebenarnya kura-kura tahu ia tidak akan menang adu lari melawan kelinci. Tapi, ia ingin 
memberi pelajaran kepada kelinci yang sombong. 

Akhirnya, sang kura-kura pulang ke rumahnya dan menyiapkan sebuah siasat. Ia pun 
mengumpulkan keluarganya. Saudara-saudaranya tersebut diharuskan memakai bulu putih 
di kepala mereka dan mengambil posisi di jalur lomba lari. Ada yang bersiap di atas bukit, 
da nada di tempat lain yang sudah ditentukan. Sementara, ia sendiri bersiap di bukit 
keempat. 

Keesokan harinya, kleinci datang ke pinggir sungai dengan percaya diri. Ia melihat bulu 
putih diantara rumput yang tinggi. 

“Wah, kelihatannya kura-kura sudah siap,” piker kelinci. 

“Siap, awas, mulai!” teriak kelinci. 
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Kelinci pun segera berlari menuju bukit pertama. Sementara, kura-kura tertinggal jauh 
di belakang. 

Saat kelinci hampir mencapai bukit pertama, ia kaget melihat kura-kura sudah berada 
diatas bukit. Tidak sadar bahwa ia sedang dikerjai kura-kura, kelinci menambah kencang 
larinya dan berhasil mendahului kura-kura di atas bukit pertama. Namun, saat menuruni 
bukit, kelinci kembali melihat kura-kura sudah berada di lembah. 

Kelinci semakin mempercepat larinya menyusul kura-kura di lembah. Tapi, menjelang 
bukit kedua, lagi-lagi kelinci mendapati kura-kura telah ada di depannya, disepanjang jalur 
lomba.  

Akhirnya, kelinci sudah tinggal sedikit lagi mencapai bukit keempay. Ia yakin bisa 
menglahkan kura-kura yang sudah tertinggal di lembah ketiga. Tapi, betapa terkejutnya 
kelinci saat melihat kura-kura sudah duduk bersantai di bukit keempat. 

“Aku menang. Aku menang,” seru kura-kura kegirangan. 

Akhirnya, kura-kura menang karena kecerdikannya. Kelinci pun hanya bisa 
kebingungan dan malu. 

Pesan Moral : 

Janganlah jadi anak yang sombong dan 
jangan sekali-kali menganggap remeh orang 
lain. 

Kosa kata baru : 

- Mengobrol 
- Membangga-banggakan 
- Tertawa terbahak-bahak 
- Bukit 
- Siasat 
 

 

Hari Kedua  

Kamis, 07 Januari 2016 

Merpati yang Baik hati 

Pada suatu sore yang indah sehabis hujan, seekor semut pergi ke sebuah sungai. Setiap 
hari ia pergi ke sungai yang sama untuk melepas dahaga. Semut tidak menyadari bahwa 
sehabis hujan arus sungai menjadi lebih deras. Saat asyik minum, tanpa diduga ia terbawa 
arus sungai yang deras. “Aku pasti tenggelam. Tolong aku! Tolong aku!” semut berteriak 
ketakutan. Tapi, suaranya kecil sekali hingga tidak ada yang mendengar. 

Sementara itu seekor merpati sedang bersantai di sebuah cabang pohon. Kebetulan, ia 
melihat semut yang sedang berusahamenyelamatkan diri dari aliran sungai yang deras. 
Merpati merasa kasihan. Ia pun memetik selembar daun dengan paruhnya dan 
menjatuhkannya ke dekat semut di sungai. 
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Semut segera naik ke daun itu. Ia mengambang d daun itu sampai akhirnya arus 
membawanya ke pinggir sungai. Selamatlah nyawa si semut. Ia berterima kasih pada 
merpati 

“Terima kasih merpati yang baik. Kau telah menyelamatkan nyawaku,” katanya. Tapi, 
tentu saja merpati tidak mendengar suara semut yang kecil. 

Beberapa hari setelah kejadian itu, merpati sedang bertengger didahan yang sama. Ia 
tidak menyadari ada seorang pemburu yang hendak menembaknya. Ketika pemburu itu 
hampir menembakkan senapan, semut menggigit kaki sang pemburu. Pemburu berteriak 
kesakitan dan menjatuhkan senapannya. Teriakan pemburu mengagetkan merpati yang 
langsung terbang menyelamatkan diri. 

“Terima kasih semut,” kata merpati. Semut mendengarnya dan ia senang bisa 
membalas budi. 

Pesan Moral : 

Jadilah anak yang pandai membalas budi. 
Jika kamu ditolong orang lain, maka ingatlah 
bahwa kamu juga harus menolong orang lain. 

Kosa kata baru : 

- Balas budi 
- Hanyut 
- Senapan  

 

Hari Ketiga 

Jumat, 08 Januari 2016 

Tikus yang menolong Singa 

Singa tidur nyenyak di bawah sebuah pohon rindang. Tikus berlari melewati muka 
singa. Singa kaget dan terbangun. Ia marah sekali karena tikus telah mengganggu tidurnya. 
Ia menangkap tikus dengan cakarnya. 

“Mengapa kau berjalan di wajahku dan mengganggu tidurku? Kau akan menerima 
akibatnya,” kata singa sambil membuka dan menginjak ekor tikus. 

“Oh jangan bunuh aku, Tuan Singa!” mohon tikus. 

“Aku tidak bermaksud mengganggu tidurmu/ lepaskan aku. Aku janji tak akan 
mengganggumu lagi,” kata tikus. 

“Tidak, aku tidak akan melepaskankmu,” kata singa. 

“Aku mohon lepaskan aku,” teriak tikus yang ketakutan. 

“Jika engkau melepasku, aku akan menolongmu suatu saat,” kata tikus. 

Singa tertawa terbahak-bahak dan berkata 



108 
 

“Kau menolongku. Lucu sekali. Bagaimana binatang sekecil kamu bisa menolong raja 
hutan seperti aku? Tapi baiklah, engkau Cuma makhluk kecil. Memakanmu juga tidak 
membuatku kenyang. Aku lepaskan kamu. Tapi, jangan sampai aku melihatmu lagi 
disini.” Tikus pun dilepaskan. 

“Terima kasih, Singa yang baik. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu,” kata tikus. 

Suatu hari, Singa terjebak dalam perangka pemburu. Pemburu mengikat singa di sebuah 
pohon. Setelah itu ia pergi mengambil gerobak untuk mengangkut singa. Singa mengaum 
keras sekali hingga menggetarkan bumi. Tikus kecil pun mendengar auman singa. Singa 
pasti dalam kesulitan.  

“Aku akan menolongnya,” kata tikus. 

Tikus mendapati singa terikat di sebuah pohon. 

“Tenang tuan Singa. Aku akan menolongmu. Aku sudah berjanji akan menolongmu,” 
kata tikus. 

Tikus menggigit tali yang mengikat singa. Lama sekali tikus melakukan itu. Akhirnya, 
singa terbebas sebelum pemburu kembali. Benar saja, tikus yang kecil bisa juga menolong 
singa yang besar. 

Pesan Moral: 

Tolonglah orang yang membutuhkan 
pertolongan, maka kamu sksn ditolong saat 
mendapat kesulitan. 

Kosa kata baru: 

- Cakar singa 
- Mengaum 
- Perangkap 

Hari Keempat 

Sabtu, 09 Januari 2016 

Lebah yang Baik 

Dahulu kala, kura-kura, laba-laba, dan lebah bersaudara. Suatu hari, ibu mereka sakit 
parah. Ibu mereka hanya dapat terbaring di tempat tidurnya. Lau sang ibu memanggil ketiga 
anaknya untk menemuinya. Sang ibu yakin sekali ketiga anaknya akan segera datang setelah 
ia panggil. Sebab, ia telah menjadi ibu yang baik selama ini. 

Namun, ternyata sang ibu salah. Saat ia memanggil kura-kura, kura-kura tidak segera 
datang. 

“Aku sedang sibuk mencuci bu, ibu tunggu saja ya.” Kata kura-kura seenaknya. 

Mendengar jawaban itu, sang Ibu marah dan mengutuk kura-kura. 
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“Jadi, kau sibuk mencuci ya, kau anak durhaka. Kalau begitu aku kutuk kau dan 
keturunanmu selamanya membawa bak cucian di punggung kalian.” 

Sejak saat itu, kura-kura selalu membawa cangkang berbentuk bak cucian di 
punggungnya. Begitupun dengan keturunannya. 

Lalu, sang ibu memanggil laba-laba. Tapi laba-laba juga tidak segera datang. 

“Aku sibuk merajut sarang bu, ibu pasti isa menunggu.” Jawab laba-laba. 

Sang ibu kesal kepada laba-laba yang tidak juga datang untuk memenuhi panggilannya. 
Ibu pun mengutuk laba-laba. 

“Semoga kamu dan seluruh keturunanmu terus merajut tanpa henti. Tapi, sarang 
rajutanmu tidak akan bertahan lama karena dirusak manusia dan binatang lain.” 

Sejak saat itu, laba-laba dan keturunannya selalu merajut sarang yang indah. Tapi 
sarangnya tidak bertahan lama dan mudah rusak. 

Tinggal satu anak yang belum dipanggil, yaitu lebah. Saat lebah mendengar panggilan 
ibu dari kamar tidur, ia seger menemui ibunya. 

“Oh ibuku yang malang, aku harus segera manemui dan menemaninya.” Kata lebah 
sambil terbang menemui ibunya. 

“Anakku yang manis, semoga engkau dan seluruh keturunanmu bisa menghasilkan 
sesuatu yang paling manis dan berguna bagi semua makhluk,” kata sang Ibu. 

Sejak saat itu, lebah selalu membuat madu yang sangat manis. Selain manis, madu juga 
bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Itulah balasan bagi lebah yang sayang kepada 
ibunya. Sementara, kedua saudaranya yang tidak menunjukkan kasih sayang pada ibunya, 
akhirnya mendapat kutukan. 

Pesan Moral: 

Sayangilah ibumu dan jangan menolak saat ibu 
meminta pertolongan. Sebab, ibu adalah orang yang 
telah melahirkan dan merawat dirimu dari kecil 
sampai sekarang. Tuhan akan menghukum anak 
yang durhaka kepada ibunya. 

 

Hari Kelima 

Jumat, 11 Desember 2015 

Keledai yang Pemalas 
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Seorang pedagang akan menjual garam ke pasar. Ia menumpuk berkarung-karung 
garam di punggung keledainya. Keledai si pedagang adalah keledai pemalas. 

“Aku muak mengangkut berbagai barang, terutama garam yang berat itu,” kata keledai 
pada dirinya sendiri. “Aku akan berpura-pura jatuh ke sungai, agar aku bisa 
menyingkirkan garam-garam ini,” pikir keledai. 

Untuk menuju kota, mereka arus menempuh jalan di dekat lereng bukit yang licin. Saat 
mereka melewati lereng yang licin itu, keledai berpura-pura terpeleset dan jatuh kesungai. 
Air sungai melarutkan semua garam didalam karung sehingga mengurangi beban di 
punggungnya. 

Pedagang yang malang itu kembali pulang lagi ke rumahnya dan kembali menumpuk 
karung-karung garam ke punggung keledainya. Saat keledai itu mendaki lereng bukit untuk 
kedua kalinya, ia dengan sengaja membuat dirinya terpeleset dan kembali jatuh ke sungai. 
Keledai tertawa dalam hatinya. 

Saat itu pedagang sudah tahu kenakalan keledainya. 

“Baiklah keledai pemalas, kau pikir dirimu pintar. Aku akan memberimu pelajaran.”  
Kata pedagang. 

Pada perjalan berikutnya, pedagang meletakkan berkarung-karung kapas di punggung 
keledai. Walaupun muatannya ringan, keledai yang malas itu tetap ingin mengurangi 
bebannya. Ia kembali menjatuhkan diri ke sungai. 

Kapas di punggung keledai menjadi jauh lebih berat ketika basah. Keledai harus 
bersusah payah membawanya. Keledai mala situ pun kena batunya. 

Pesan Moral: 

Janganlah jadi anak pemalas yang suka 
mengeluh. Lakukanlah tugasmu dengan 
sebaik-baiknya agar disayangi orang tua 
dan gurumu. 

Kosa kata baru: 

- Menumpuk 
- Lereng bukit 

 

Hari Keenam 

Sabtu, 12 Desember 2015 

Taro dan Penyu laut 

Dahulu kala, disebuah desa, hiduplah seorang anak yang bernama Taro. Taro hidup 
bersama ayah dan ibunya dalam keadaan sangat miskin. Taro adalah anak yang baik dan 
kuat. Sejak kecil, dia belajar menjadi nelayan dari ayahnya. Taro cepat sekali belajar. Tidak 
lama, dia sudah jauh lebih mahir melayarkan perahu dibandingkan nelayan-nelayan lain. 
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Dia sering berlayar jauh sampai ke tengah laut. Nelayan-nelayan tidak berani 
melakukannya. 

Suatu pagi, saat Taro memeriksa jarring perangkapnya di tengah laut, Taro menemukan 
seekor penyu kecil ikut terjerat. Dia mengambil penyu itu dan diletakkannya secara terpisah 
di atas perahu. Tiba-tiba penyu itu berbicara. 

“Apa gunanya aku bagi kamu?” tanya penyu. 

“Aku terlalu kecil untuk dimakan juga terlalu muda. Butuh waktu yang lama untuk 
menunggu hingga aku besar. Kasihanilah aku dan kembalikan aku ke laut karena aku 
tidak ingin mati,” lanjut penyu memohon. 

Taro kaget mendengar penyu bisa berbicara. Dia merasa kasihan dan melepaskan 
kembali penyu kecil itu ke laut. Beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, taro pergi 
berlayar terlalu jauh ke tengah laut. Badai besar menerjang dan memecahkan perahunya 
hingga berkeping-keping. 

Taro adalah perenang yang sangat baik. Dia terus berupaya berenang sampai ke tepi 
pantai. Tetapi, jarak pantai terlalu jauh dan saat itu laut sangat ganas. Kekuatan Taro 
akhirnya melemah dan dia mulai tenggelam perlahan-lahan. 

Saat dia menyerah dan berpikir bahwa tidak akan pernah bertemu dengan orang tuanya 
lagi, dia mendengar namanya dipanggil oleh seekor penyu besar. Penyu itu berenang ke 
arahnya. 

“Naiklah ke punggungku! Aku akan menyelamtkanmu,” teriak penyu. 

“Aku adalah penyu yang kamu lepas saat aku masih kecil. Aku sangat senang dapat 
membalas kebaikanmu.” Kata penyu. 

Sebelum mereka tiba di pantau, penyu bertanay keapada Taro. 

“Apakah kamu ingin melihat kehidupan yang indah di bawah laut?” 

Taro penasaran sekali dan mengiyakan ajakan penyu. Dalam sekejap mereka berdua 
telah sampai ke dasar laut. Taro memegang erat-erat punggung penyu yang membawanya 
ke kedalaman. Setelah tiga malam, mereka sampai ke dasar laut dan tiba di tempat yang 
sangat indah, penuh emas dan kristal. Saat itu, Taro mendapat krkuatan dari penyu hingga 
ia bisa bernapas di dalam air. 

“Ini adalah istana Dewi laut. Aku adalah salah satu pelayan dari putri Dewi Laut,” kata 
penyu. 

Penyu itu kemudian menyampaikan kedatangan Taro kepada dewi Laut. Dewi senang 
sekali dengan Taro yang telah berbaik hati pada penyu pelayannya. Dewi laut pun 
memberikan hadiah kepada Taro berupa emas dan permata yang sangat banyak. 
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Sore harinya, penyu mengantarkan taro pulan. Taro tiba di rumah sambil membawa 
emas dan permata. Orang tuanya senang sekali. Sejak saat itu, mereka tidak lagi hidup 
kekurangan. 

Pesan Moral: 

Jadilah anak yang baik dan suka menolong 
sesama makhluk hidup. Sebab, anak yang 
baik dan suka menolong akan mendapatkan 
kasih sayang dari orang tua dan Allah. 

Kosa kata baru: 

- Penyu 
- Berkeping-keping 

 

K. Lagu-lagu yang digunakan dalam penelitian 

Membuat lingkaran 

Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 

Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar 

Besar besar semakin besar 

Besar besar semakin besar 

Lagu gembira 

Bernyanyi kita bernyanyi tandanya bergirang hati 

Bertepuk,(prok prok)  bersorak (hore)  berarak arak 

Bernyanyi kita bernyanyi tandanya bergirang hati  

Bertepuk,(prok prok)  bersorak (hore)  berarak arak 

Gelang sipaku gelang 

Gelang sipaku gelang, gelang si rama rama 

Mari pulang marilah pulang merilah pulang bersama sama 2x 

Sayonara sayonara sampai berjumpa pulang 

Sayonara sayonara sampai berjumpa pulang 

Buat apa susah buat apa susah 

Susah itu tak ada gunanya 

Mari mari mari 
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Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 

Mari bernyanyi gembira bersama-sama 

Siap! Jempol masuk 

Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 

Mari bernyanyi gembira bersama-sama 

Siap! Jempol masuk! Sikut angkat! 

Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 

Mari bernyanyi gembira bersama-sama 

Siap! Jempol masuk! Sikut angkat! Tekuk lutut! 

Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 

Mari bernyanyi gembira bersama-sama 

Siap! Jempol masuk! Sikut angkat! Tekuk lutut! Kepala miring! 

Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 

Mari bernyanyi gembira bersama-sama 

Siap! Jempol masuk! Sikut angkat! Tekuk lutut! Kepala miring! Berkeliling 

Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira 

Mari bernyanyi gembira bersama-sama, bersama-sama 

Tangan kanan tangan kiri 

Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari 

Direntangkan dibengkokkan putar pergelangan 

Ayun depan dilentingkan Ayo tepuk tangan 

Menggal menggol 

Menggal menggol seperti bebek 

Lompat seperti kodok 

Terbang seperti burung 

Menggeleset seperti ular 
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Lari seperti kuda 

Itu yang kubisa 

Kasih Ibu 

Kasih ibu kepada beta  

Tak terhingga sepanjang masa 

Hanya memberi, tak harap kembali 

Bagai sang surya menyinari dunia 

Rasa sayange 

Rasa sayange rasa sayang sayang 

Ku lihat dari jauh rasa sayang sayange 

Rasa sayange rasa sayang sayange 

Ku lihat dari jauh rasa sayang sayange 

Kalau ada sumur diladang boleh kita menumpang mandi 

Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi 

Goyang Senggol 

Tangan di pinggang bergoyang-goyang 

Bertepuk-tepuk tangan bergembira ria 

Tangan di pinggang bergoyang-goyang 

Bertepuk-tepuk tangan bergembira ria 

Berputar-putar berkeliling-keliling 

Awas kepala menjadi pusing 

Goyang-goyang senggol 3x 

Aduh asyiknya 

Goyang-goyang senggol 3x 

Aduh asyiknya 
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LAMPIRAN IV 

SKALA PENELITIAN TES 
KEMAMPUAN BAHASA 
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TES KEMAMPUAN BAHASA 
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Tes Kemampuan Bahasa 

Aspek Bahasa : Bunyi (memproduksi fonem) 

A. Memecah kata menjadi fonem 

PRETEST POST TEST 

1. Rusak  1. Kasur 

2. Siasat  2. Tiarap 

3. Pedang 3. Pisang 

4. Lereng 4. Goreng 

5. Kegirangan 5. Kekenyangan 

 

B. Menyusun urutan fonem menjadi sebuah kata 

PRETEST POST TEST 

1. P – e – n – y  - u  1. P – u – n – y – a 

2. B – a – n – g – g - a 2. J – I – n – g – g – a 

3. S – o – m – b – o – n - g 3. C – o – n – d – o – n – g 

4. T – e – r – j – e – p – i - t 4. T – e – r – b – a – l – i - k 

5. M – e – n – g – o – b – r – o - l 5. M – e – n – g – a –m – b – i - l 
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Aspek bahasa  : makna (penggabungan kata-kata dan morfem) 

A. Menyebutkan kegunaan benda 

PRETEST 
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POST TEST 

  

                                                                                                            

  



120 
 

B. Menebak sebuah benda  
PRETEST 
 

 
Pertanyaan :  

Bentuknya kotak besar, ada didalam rumah, biasanya ada 

didalam kamar, bisa untuk menyimpan pakaian atau baju, 

apakah itu? 

  

            

 

       

 

 Pertanyaan : 

Aku adalah sebuah alat permainan, biasanya aku ada di 

sekolah TK, jika ingin bermain denganku harus 

mengajak teman lainnya, bisa berdua, bertiga, bahkan 

berempat, siapakah aku? 

 

                                                                                       

                 

 Pertanyaan : 

Aku biasanya ada didalam kamar, tempatku diatas kasur, 

aku berbentuk kotak, jika seseorang ingin tidur maka ia 

akan menggunakanku, siapakah aku? 
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 Pertanyaan : 

Aku memiliki roda yang berjumlah 4, aku sering 

digunakan manusia untuk berpergian jauh, siapakah 

aku? 

 

 

 Pertanyaan : 

Bentukku bundar, ada yang kecil ada yang besar, 

didalam badanku ada banyak angka-angka, bunyiku tik 

tok tik tok, siapakah aku? 

  

POST TEST 

 

 

 Pertanyaan : 

Bentuknya kotak besar, badanku empuk, biasanya aku 

ada didalam kamar, aku sangat nyaman jika digunakan 

untu beristirahat, siapakah aku? 

 

 Pertanyaan : 

Aku adalah sebuah alat permainan, biasanya aku berada 

disekolah TK, anak-anak sangat menyukaiku, karena 

aku bisa mengayun mereka hingga tinggi, siapakah aku? 
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 Pertanyaan : 

Aku selalu berada didalam kamarmandi, aku 

lembek/lunak  sekali, aku bisa membersihkan gigi kalian 

sehingga tidak ada lagi kuman yang menempel, jika 

kalian ingin membersihkan gigi, maka gunakanlah aku, 

siapakah aku? 

 

 

 Pertanyaan : 

Aku memiliki roda yang berjumlah 2, aku sering 

digunakan untu pergi ke pasar, mengantar sekolah, ke 

kantor, atau yang lainnya, aku bisa berjalan karena 

didalam tubuhku terdapat mesin, siapakah aku? 

 

 

 Pertanyaan : 

Bentukku kotak kecil, tapi ada juga yang berbentuk lain, 

aku dapat menghapus tulisan yang salah, aku selalu 

berada didalam kotak pensil, siapakah aku? 
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C. Buatlah kata-kata ini menjadi sebuah kalimat  
 
PRETEST POST TEST 

1. Pasar  1. Sepeda  
2. Minum  2. Sepatu ( kertas ) 
3. Bermain  3. Ibu  
4. Suka  4. Bulan  
5. Menari (tangan) 5. Matahari  

 
D. Perbandingan 

PRETEST 

Besar >< Kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyak >< Sedikit 

 

                   
 

Panjang >< Pendek (menggunakan kertas HVS ukuran F4 warna pink dan A4 

warna putih) 
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Tinggi >< Rendah 

 

                     
 

Luas >< Sempit (menggunakan ruangan tes dan ruangan kelas) 

 

Cepat >< Lambat 

 

        

 

 

 

 

Berat >< Rimgan 
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POSTTEST 

Besar >< Kecil 

 

                   
 

Banyak >< Sedikit 
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Panjang >< Pendek (menggunakan sepidol boardmarker dan bolpoint drawing 

pen) 

 

Tinggi >< Rendah 

             
 

Luas >< Sempit 

      
 

Berat >< Ringan 
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E. Membedakan rasa 

PRETEST POSTTEST 

Manis (gula) Manis (madu) 

Asin (garam) Asin (kecap asin) 

Asam (Jeruk nipis) Asam (jeruk lemon) 

Pahit (Kopi) Pahit (Pare) 

Gurih (Keju) Guri (mentega) 

 

F. Perbedaan Warna (Pretest menggunakan gambar balon; posttest menggunakan 

pensil warna) 

PRETEST POSTTEST 

Gambar balon: 

(merah, hijau, kuning, hitam, putih, 

oranye, ungu, pink, abu-abu, coklat 

Pensil warna: 

(merah, hijau, kuning, hitam, putih, 

oranye, ungu, pink, abu-abu, coklat 

 

G. Sebutkan nama-nama hari 

1. Senin 6. Sabtu 

2. Selasa 7. Minggu 

3. Rabu 8. Setelah hari Selasa 

4. Kamis 9. Setelah hari Kamis 

5. Jumat 10. Setelah hari Sabtu 

H. Sebutkan nama-nama bulan dalam satu tahun 

1. Januari 7. Juli 

2. Februari 8. Agustus 

3. Maret 9. September 

4. April 10. Oktober 

5. Mei 11. November 

6. Juni 12. Desember 



128 
 

 

I. Sebutkan benda yang ada di dalam gambar 
PRETEST 
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 POSTTEST 
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J. Susunlah kata-kata ini menjadi sebuah kalimat  
PRETEST POSTTEST 

Buku – baca – ruri Susu – adik – minum 

besar – buku - yang Gedung – yang – tinggi 

Mami – roti - makan Baru – sepatu - Ana 

 

Aspek Bahasa  : Tata Bahasa (pembentukan frasa) 

A. Tes Cerita 

PRETEST 

Cerita 1 

Liburan telah tiba, Rani dan keluarganya yaitu ayah, ibu, dan adik Rani 

mengunjungi desa untuk menjenguk nenek. Desa nenek Rani terletak di pulau Jawa 

yang bernama desa Sumber Makmur. Perjalanan ke rumah nenek dimulai dari 

mengendarai mobil menuju bandara. Rani dan keluarganya menaiki pesawat untuk 

sampai ke pulau Jawa. 

Pemandangan di desa nenek Rani sangat indah. Gunung-gunung berjajar rapi, 

sawah yang terbentang luas, serta air sungai yang mengalir sangat deras. Banyak sapi-

sapi yang sedang membajak sawah, pak tani yang sedang menanam padi, dan anak-anak 

kecil yang sedang bermain layangan. Rani sangat senang sekali bisa liburan di desa 

nenek. 

Pertanyaan  

1. Siapa saja yang pergi mengunjungi nenek di desa? 

2. Dimanakah letak desa nenek Rani? 

3. Apa nama desa nenek Rani 

4. Apa saja pemandangan yang dilihat Rani didesa? 

5. Bagaimana perasaan Rani bisa liburan di desa nenek? 
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POST TEST 

Cerita 2 

Hari ini adalah hari ulang tahun Tomi. Tomi senang sekali, karena ibu Tomi 

akan membuat kue ulang tahun untuk pesta Tomi nanti sore. Banyak makanan enak 

yang disediakan, ada kue yang rasanya manis, minuman sirup segar, dan permen yang 

beraneka warna. Rumah Tomi juga dihias dengan sangat indah, banyak balon-balon 

berwarna-warni, pita-pita panjang yang tertempel di dinding. 

Sore hari pada jam 3 sore, teman-teman Tomi pun berdatangan, itu tandanya 

pesta ulang tahun Tomi akan dimulai. Teman-teman Tomi mengucapkan selamat ulang 

tahun kepada Tomi. Di pesta ulang tahun, teman Tomi yang bernama Raja menyanyikan 

lagu ulang tahun untuk Tomi. Tomi merasa sangat senang, apalagi ayah memberikan 

hadiah kepada Tomi sebuah sepeda baru. 

Pertanyaan 

1. Siapa yang berulang tahun hari ini? 

2. Siapa yang membuat kue ulang tahun untuk Tomi? 

3. Jam berapa pesta ulang tahun Tomi akan dimulai? 

4. Siapa yang menyanyikan lagu ulang tahun untuk Tomi? 

5. Siapa yang memberikan hadiah sepeda baru kepada Tomi? 

 

B. Mengulang kalimat 

PRETEST POSTTEST 

Libur telah tiba Pemandangan yang indah 

Berlibur ke pulau dewata Tamasya berkeliling kota beriman 

Sepeda baru tamara beroda dua Gedung-gedung dikota menjulang 

tinggi 
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C. Menceritakan gambar 
PRE TEST 
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POST TEST  
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D. Membuat kalimat 

1. Anak dapat membuat kalimat permintaan 

2. Anak dapat membuat kalimat ucapan terima kasih 

3. Anak dapat membuat kalimat ucapan minta tolong 

4. Anak dapat membuat kalimat ajakan 

5. Anak dapat membuat kalimat permohonan maaf 
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LAMPIRAN V 

BLUE PRINT 
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No Aspek Bahasa Tahap Perkembangan Indikator Tes Kemampuan Bahasa 

1. Bunyi (memproduksi fonem) 

Fonem merupakan bunyi 
dasar suatu bahasa 

Perkembangan fonologi, 

merupakan penguasaan 

sistem suara/bunyi, 

mencakup bunyi-bunyi 

yang digunkaan dari 

kaidah-kaidah tentang 

bagaimana 

mengombinasikannya. 

Perbedaan fonem termasuk 

dalam perkembangan 

fonologis, dimana fonem 

sendiri merupakan unit 

bunyi terkecil dalam kata, 

contohnya “cat” memiliki 

tiga fonem, /c/, /a/, /t/. 

 

1. Anak dapat menganalisis 

perkataan menjadi urutan 

fonem 

2. Anak dapat menggabungkan 

fonem menjadi sebuah kata 

 

- Memecah kata 
menjadi fonem 

- Menyusun urutan 
fonem menjadi 
sebuah kata 

2. Makna (penggabungan kata-
kata dan morfem).  

Morfem merupakan unit 
terkecil makna  

- Perkembangan semantik, 
merupakan penguasaan arti 
bahasa 

- Perkembangan leksikal, 
merupakan penguasaan dan 

1. Anak dapat menyebutkan 
kegunaan suatu benda 

2. Anak dapat memahami 
informasi yang diberikan   

- Tes perbendaharaan 
kata 

- Tes kemampuan 
komunikasi 
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perluasaan kekayaan kata-kata 
serta pengetahuan mengenai 
arti kata-kata 

- Perkembangan morfologis, 
merupakan penguasaan 
pembentukan kata-kata. 

3. Anak dapat membuat 
kalimat sesuai dengan kata 
yang telah ditentukan  

4. Anak dapat membedakan 
ukuran suatu benda  

5. Anak dapat membedakan 
suatu rasa 

6. Anak dapat menyebutkan 
bermacam-macam warna 

7. Anak dapat menyebutkan 
nama-nama hari dalam satu 
minggu 

8. Anak dapat menyebutkan 
nama-nama bulan dalam satu 
tahun 

9. Anak dapat menyebutkan 
benda dalam gambar 

10. Anak dapat menyusun kata 
acak menjadi sebuah kalimat  

3. Tata bahasa (pembentukan 
farasa) merupakan 
seperangkat aturan untuk 
melkaukan pembagian 
sebuah kalimat ke dalam unit 
bahasa. 

- Perkembangan sintaksis, 
merupakan penguasaan tata 
bahasa 

- Perkembangan pragmatik, 
merupakan sistem untuk 
menggunakan percakapan 
yang sesuai, serta mengetahui 
cara menggunakan bahasa 
secara efektif sesuai konteks. 

1. Anakdapat mengulang 
kembali cerita pendek 

2. Anak dapat menjawab 
pertanyaan terkait cerita 
pendek 

3. Anak dapat mengulang 
kalimat dengan benar 

4. Anak dapat menceritakan 
sebuah gambar 

- Tes cerita 
- Tes kemampuan 

komunikasi 
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5. Anak dapat membuat 
kalimat permintaan 

6. Anak dapat membuat 
kalimat ucapan terima kasih 

7. Anak dapat membuat 
kalimat ucapan permintaan 
tolong 

8. Anak dapat membuat 
kalimat ajkan 

9. Anak dapat membuat 
kalimat permohonan maaf 
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LAMPIRAN VI 

HASIL ANALISA DATA 
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Paired Sample t-test pretest kelompok eksperimen dan pretest kelompok kontrol 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
PRE_KE 78.00 15 21.893 5.653 

PRE_KK 81.27 15 7.235 1.868 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PRE_KE & PRE_KK 15 .924 .000 

 
 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PRE_KE - PRE_KK -3.267 15.457 3.991 -11.827 5.293 -.819 14 .427 
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Paired Sample t-test 

Kelompok Eksperimen 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
PRETEST 78.00 15 21.893 5.653 

POSTTEST 82.93 15 22.977 5.933 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETEST & POSTTEST 15 .987 .000 

 
 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PRETEST - POSTTEST -4.933 3.751 .968 -7.010 -2.856 -5.094 14 .000 
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Kelompok Kontrol 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
PRETEST 81.27 15 7.235 1.868 

POSTTEST 83.20 15 3.550 .917 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETEST & POSTTEST 15 .863 .000 

 
 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PRETEST – POSTTEST -1.933 4.543 1.173 -4.449 .582 -1.648 14 .122 
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LAMPIRAN VII 

JADWAL KEGIATAN EKSPERIMEN 

  



145 
 

 
  



146 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VIII 

SURAT PERIZINAN BUKTI 
PENELITIAN 
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