
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

       Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa 

keemasan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia yang akan 

menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa ini merupakan masa yang 

tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, 

sosial, emosional, konsep diri, seni moral dan nilai-nilai agama sehingga upaya 

pengembangan seluruh potensi anak usia dini harus dimulai agar pertumbuhan 

dan perkembangan anak tercapai secara optimal sebagaimana kita ketahui 

bersama. Hal ini dikemukan oleh Anonim (2002:1). 

       Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut (Ps. 1, butir 3). Pendidikan Taman Kanak-

Kanak merupakan salah satu pendidikan pra sekolah yang terdapat di jalur 

pendidikan sekolah (PP No. 17 tahun 2010). Sebagai lembaga pendidikan pra 

sekolah tugas utama Taman Kanak-Kanak adalah mempersiapkan anak dengan 

memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap/perilaku, keterampilan dan 

intelektual agar dapat melakukan adaptasi kegiatan belajar yang sesungguhnya. 
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Ketika anak di sekolah dasar telah matang sehingga akan terbentuk generasi 

penerus bangsa yang cerdas, ceria, berakhlaq mulia tanpa harus menekan 

kehilangan masa-masa keemasan mereka untuk tumbuh dan berkembang.  

       Pandangan di atas mengisyaratkan bahwa Taman Kanak-Kanak merupakan 

lembaga pendidikan pra akademik. Taman Kanak-Kanak tidak mengemban 

tanggung jawab utama dalam membina kemampuan akademik anak seperti 

kemampuan membaca dan menulis. Pembinaan kemampuan ini harus menjadi 

tanggung jawab utama lembaga pendidikan sekolah dasar. Hal ini dikemukan 

oleh Anonim (2007:1). Pembelajaran pada anak usia dini merupakan proses 

interaksi anak, orang tua, dan orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan 

untuk mencapai tugas perkembangan. Interaksi yang dibangun tersebut 

merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

       Prinsip dasar belajar untuk anak usia dini adalah belajar sambil bermain. 

Hal ini disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif, anak 

akan mengeksplorasi terhadap lingkungannya. Penekanan pendidikan anak usia 

dini adalah mengembangkan segala aspek kecerdasan melalui bidang 

pengembangan yang disusun menjadi kurikulum pembelajaran. Berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2009) pengembangan di TK terdiri dari 

aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial 

emosional. Peneliti melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi di 

Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 14 Danukusuman Surakarta, bahwa salah satu 

aspek pengembangan yang harus tergali adalah kemampuan berbahasa lisan anak 
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didik kelompok A yang berjumlah 16 anak masih rendah. Banyak anak didik 

kelompok A di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 14 Danukusuman Surakarta 

terlihat kurang komunikatif untuk diajak bercakap-cakap dan kurang percaya diri. 

Mereka seakan kelelahan dengan kegiatan rutin yang ada di sekolah. Sewaktu 

bermain bersama teman, mereka kurang bersosialisasi. Ketika mereka di sekolah 

telah dituntut untuk mengerjakan buku tugas dengan kegiatan pembelajaran yang 

kurang menarik, di rumah masih harus dituntut oleh orang tua dengan kegiatan 

akademik. Anak lebih banyak mendengarkan guru dan mereka kurang 

mengungkapkan pendapatnya sendiri. Sehingga anak lebih banyak menerima 

informasi daripada mengeluarkan pendapatnya, yang mengakibatkan bahasa dan 

kosa kata yang dimiliki anak terbatas. 

       Bertitik tolak pada identifikasi masalah diatas, maka masalah yang segera 

mendapat perhatian dan solusi adalah rendahnya anak dalam berbahasa lisan/ 

berkomunikasi. Padahal kemampuan berbahasa merupakan hal yang sangat 

penting untuk dikembangkan pada masa Anak Usia Dini. Seperti diketahui pada 

masa anak- anak keinginan mereka untuk mengungkapkan ide, pendapat, serta 

rasa keingintahuan tentang sesuatu sangatlah besar. Mengingat kemampuan 

berbahasa lisan merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan. 

Dikarenakan dengan bahasa sebagai dasar kemampuan seorang anak dalam 

meningkatkan kemampuan-kemampuan yang lain. Usia 3–4 tahun sampai 

menjelang 12 tahun, merupakan waktu yang tepat bagi anak untuk menguasai 

bahasa kedua dengan lancar dan sesuai dengan pembicara asli Ladefoged 

(Bredekomp, 1996:25). Kenyataannya di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 14 
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Danukusuman Surakarta, pola bermain dan belajar yang menyenangkan mulai 

berkurang dan bergeser. Anak merasa bosan, karena guru kurang memberi 

permainan dan teknik-teknik yang menggembirakan. Terdapat beberapa kegiatan 

yang hanya mengandalkan buku tugas. Jadi anak kurang dapat mengeluarkan ide, 

gagasan, dan melakukan tanya jawab dengan guru. 

       Berdasarkan pengamatan dan pengalaman di kelas, kegiatan anak usia dini 

harus dibuat dengan  strategi yang menyenangkan. Pendidik perlu menerapkan 

ide-ide yang dimilikinya untuk mengembangkan kemampuan berbahasa atau 

memberikan contoh penggunaan bahasa dengan benar, menstimulasi 

perkembangan bahasa anak dengan berkomunikasi secara aktif melalui 

permainan, salah satunya dengan permainan membaca cerita bergambar. 

Permainan membaca cerita bergambar merupakan salah satu cara yang paling 

mendasar untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan membina hubungan 

interaksi dengan anak-anak. Masa usia anak-anak, kemampuan bahasa kata 

(bahasa lisan) belum cukup dikuasainya, dan bahasa tulisan pun masih dalam 

proses, tetapi anak sudah mempunyai kemampuan bahasa rupa (bahasa gambar). 

Melalui seluruh kemampuan yang dimilikinya, yaitu perpaduan antara bahasa 

kata dan bahasa gambar, anak dapat mengerti atau memahami apa yang dikatakan 

orang lain kepadanya. Menurut Satriana (2009:13-14) mengungkapkan bahwa 

metode bercerita dengan gambar merupakan bentuk bercerita dengan alat peraga 

tak langsung yang menggunakan gambar-gambar sebagai alat peraga dapat 

berupa gambar lepas, gambar dalam buku atau gambar seri yang terdiri dari 2 

sampai 6 gambar yang melukiskan gambar ceritanya.     
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       Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti merasa tertarik untuk 

menerapkan permainan membaca cerita bergambar bagi anak didik kelompok A 

di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 14 Danukusuman Surakarta. Permainan 

membaca cerita bergambar dapat diimplementasikan pada pembelajaran bahasa 

lisan anak karena lebih bersifat praktis dan menarik. Dengan memakai alat peraga 

berupa gambar-gambar yang menarik diharapkan anak didik mampu 

mengeluarkan ide atau gagasan mereka dengan bahasa yang sederhana. Mereka 

dapat membaca gambar dengan baik yang akan menambah kosa kata yang 

dimilikinya, sebagai awal mengajarkan kemampuan berbahasa lisan di Taman 

Kanak-Kanak Aisyiyah 14 Danukusuman Surakarta. 

       Didorong oleh alasan-alasan di atas itulah, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian. Peneliti mengambil judul ”Upaya Peningkatan 

Kemampuan Berbahasa Lisan Anak TK A Melalui Permainan Membaca Cerita 

Bergambar di TK Aisyiyah 14 Danukusuman Surakarta Tahun Pelajaran 

2010/2011”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

       Agar permasalahan dapat dikaji secara mendalam, maka masalah harus 

dibatasi, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai 

berikut: Peneliti hanya menerapkan permainan membaca cerita bergambar melalui 

membaca gambar seri secara bergantian, untuk meningkatkan bahasa lisan anak 

TK A semester II di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 14 Danukusuman Surakarta 

Tahun Pelajaran 2010/2011. 
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C. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah melalui permainan 

membaca cerita bergambar dapat meningkatkan perkembangan kemampuan 

berbahasa lisan anak TK A Semester II di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 14 

Danukusuman Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011? 

 

D. Tujuan Penelitian. 

         Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1.   Tujuan Umum 

           Untuk mengetahui tentang pentingnya penggunaan permainan membaca 

cerita bergambar dalam meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak TK A 

Semester II di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 14 Danukusuman Surakarta 

Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 2.   Tujuan Khusus 

  Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa lisan anak TK 

A Semester II di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 14 Danukusuman Surakarta 

Tahun Pelajaran 2010/2011 melalui permainan membaca cerita bergambar. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi anak 

   Memberikan kegiatan yang lebih bervariasi, sehingga anak tidak 

bosan dan jenuh dalam kegiatan pembelajaran, serta meningkatkan 

kemampuan bahasa lisan. 

2. Bagi guru 

a.   Dimanfaatkan sebagai masukan dan inovasi dalam memilih 

strategi/metode dalam peningkatan kemampuan berbahasa lisan anak usia 

dini. 

b. Guru mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan melalui PTK. 

3. Bagi TK 

    Hasil peneitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

untuk dapat memberikan perbaikan kualitas kegiatan anak yang lebih baik 

dan bermakna  untuk pengembangan berbahasanya. 

4. Bagi peneliti lain 

    Sebagai jalan untuk terus mencari metode dan strategi yang 

menyenangkan bagi anak, sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 
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