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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sekolah merupakan wadah untuk mendidik dan mengembangkan 

pikiran anak tentang banyak hal. Salah satunya adalah belajar berbahasa. 

Ketika anak memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak, ia sudah membawa 

sejumlah kata yang tampak pada waktu ia berbicara atau ditanyai orang. Kata-

kata itu masih sangat terbatas. Pemahaman dan penguasaan tentang kata 

terjadi tidak sengaja. Oleh karena itu, orang tua hanya mengajarkan kata-kata 

yang kelihatannya mudah diserap oleh anak. 

Taman Kanak-kanak merupakan salah satu lembaga  pendidikan yang 

paling awal atau prasekolah. Taman Kanak-kanak merupakan lembaga yang 

didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan pembentukan 

perilaku dan pengembangan kemampuan dasar yang disesuaikan dengan tahap 

perkembangan anak. Usia anak Taman Kanak-kanak pada umumnya berusia 

4-6 tahun. 

Menurut Tarigan (1990: 2) menyatakan keterampilan berbahasa 

biasanya diperoleh  manusia berurutan. Keterampilan berbahasa yang pertama 

kali dikuasai manusia adalah menyimak dan berbicara kemudiaan membaca 

dan menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara dipelajari sebelum 

memasuki jenjang sekolah, sedangkan membaca dan menulis dipelajari saat 

memasuki jenjang pendidikan. Pembelajaran keterampilan berbahasa sangat 
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penting dilakukan disekolah dengan tujuan meningkatkan keterampilan siswa 

dalam berbahasa untuk berbagai tujuan, keperluan, dan keadaan. Jadi, tujuan 

akhir keterampilan berbahasa adalah tercapainya kompetensi berbahasa secara 

utuh. 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu masalah yang 

menuntut perhatian banyak pihak karena pendidikan memegang peranan 

penting bagi kelangsungan hidup manusia. Peningkatan mutu pendidikan 

sangat tergantung kepada kualitas guru dan praktik pembelajarannya. 

Peningkatan kualitas pembelajaran dipengaruhi banyak faktor diantaranya 

faktor guru dan faktor siswa. Dalam pembelajaran guru memegang peranan 

utama karena materi pembelajaran dapat diterima dan dipahami dengan mudah 

oleh siswa jika guru dalam menyampaikan materi pelajaran menggunakan 

media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. 

Kemampuan berbahasa anak Taman Kanak-kanak biasanya sederhana. 

Anak tidak dapat menyampaikan gagasan atau pikiran dan kurang dapat 

menangkap serta memahami informasi. Anak tidak dapat berbicara dengan 

sempurna, maksudnya dalam mengutarakan pikiran, perasaan, dan keinginan 

belum lancar. Oleh karena itu, dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

diperlukan media untuk memperlancar berbicaranya dengan baik. 

Dengan melihat hal tersebut, guru dituntut untuk berusaha mencari 

pemecahannya dan berupaya agar siswanya memiliki keterampilan berbicara 

dengan baik dan lancar. Hal ini terjadi pada pembelajaran keterampilan 

berbicara pada siswa Taman Kanak-kanak Amanah Ummah Gemolong.  
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Peneliti tertarik pada sekolah ini karena sekolah ini baru berdiri lima 

tahun yang lalu dan belum ada yang meneliti. Guru pada Taman Kanak-kanak 

Amanah Ummah Gemolong selalu berupaya untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara dengan menggunakan teknik pengajaran yang sesuai 

dan tepat, yaitu sesuai dengan strategi dan kondisi siswa.  

Kedudukan  media pengajaran dapat digunakan sebagai salah satu 

upaya untuk mempertinggi proses interaksi antara guru dan siswa. Fungsi 

utama media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang digunakan 

oleh guru. Penggunaan media pengajaran diharapkan mempertinggi proses 

belajar mengajar di sekolah sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi 

kualitas hasil belajar siswa.  

Penggunaan media cerita merupakan salah satu upaya untuk melatih 

keterampilan berbicara. Kegiatan bercerita merupakan sebuah pembelajaran 

yang diberikan untuk memperoleh penerangan secara lisan dengan cara guru 

memberikan ceramah kepada anak didik secara perlahan-lahan. Kegiatan 

bercerita dalam pelajaran bahasa khususnya untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak ataupun melatih keterampilan emosi karena keterampilan 

berbahasa sendiri terdiri dari bermacam-macam kemampuan diantaranya 

adalah kemampuan berbicara.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik 

untuk mengadakan penelitian mengenai penggunan media cerita dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara dengan judul ”Penggunaan Media Cerita 
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Animasi untuk Melatih Keterampilan Berbicara pada Siswa Taman Kanak-

kanak Amanah Ummah Gemolong Tahun Ajaran 2010/2011. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Setiap masalah yang akan dibahas perlu dibatasi. Pembatasan dan 

penyempitan masalah akan menjadikan penelitian lebih intensif terhadap 

masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah penelitian ini adalah 

mengenai penggunaan media cerita animasi dalam melatih keterampilan 

berbicara. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

berbagai permasalahan. Permasalahan yang muncul antara lain sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana proses pelaksanaan penggunaan media cerita animasi dalam 

pembelajaran bahasa untuk melatih keterampilan berbicara pada siswa 

Taman Kanak-kanak Amanah Ummah Gemolong? 

2. Bagaimana hasil pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

penggunaan media cerita animasi pada siswa Taman Kanak-kanak 

Amanah Ummah Gemolong? 

3. Manfaat apa sajakah yang dapat diambil dari pembelajaran keterampilan 

berbicara dengan penggunaan media cerita animasi pada siswa Taman 

Kanak-kanak Amanah Ummah Gemolong? 
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D. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. 

1. Mendeskripsikan  proses pelaksanaan penggunaan media cerita animasi 

dalam pembelajaran bahasa untuk melatih keterampilan berbicara pada 

siswa Taman Kanak-kanak Amanah Ummah Gemolong.  

2. Mendeskripsikan  hasil pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

penggunaan media cerita animasi pada siswa Taman Kanak-kanak 

Amanah Ummah Gemolong. 

3. Mendeskripsikan manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan penggunaan media cerita animasi pada 

siswa Taman Kanak-kanak Amanah Ummah Gemolong 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai khasanah 

perkembangan keilmuan bidang kebahasaan (linguistik), terutama pada 

proses belajar mengajar yang diarahkan pada keterampilan berbicara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman 

dan pengetahuan mengenai betapa pentingnya penggunaan media 
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pembelajaran yang difokuskan pada peningkatan keterampilan 

berbicara siswa. 

b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan sebagai gambaran awal 

kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sekolah dengan segala 

problematika sehingga dapat menentukan langkah-langkah antisipasi 

dan pemecahannya. 

d. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan wahana untuk 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di dalam bangku perkuliahan 

yang diwujudkan pada dunia nyata. 

 


