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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Taman Kanak-Kanak (TK) memiliki peran yang sangat penting dan 

strategis dalam proses peletakkan dasar pendidikan generasi bangsa, pada 

masa mendatang TK merupakan tahap awal proses pendidikan yang 

diselenggarakan secara terstruktur dalam upaya pembentukan sumber daya 

manusia  Indonesia agar kelak mampu menjadi generasi yang handal dan 

mampu membangun bangsanya serta memiliki harkat dan martabat yang 

mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di era globalisasi. 

Pendidikan TK sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang RI 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3, 

TK merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang 

bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis 

dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, 

kognitif, bahasa, fisik/ motorik dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar. 

Anak usia 4-6 tahun secara terminologi disebut sebagai anak usia 

prasekolah. Perkembangan otak anak pada masa ini mengalami peningkatan 

dari 50% menjadi 80%. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya 

pengembangan seluruh potensi anak usia prasekolah, untuk itu peran pendidik 

(orang tua, guru, dan orang dewasa lain) sangat diperlukan dalam upaya 

pengembangan potensi anak 4-6 tahun. Pada usia ini anak mengalami masa 
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peka, dimana anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya 

pengembangan seluruh potensi anak. Masa peka adalah masa terjadinya 

pematangan fungsi–fungsi fisik dan psikis yang siap merespon simulasi yang 

diberikan oleh lingkungan. Oleh sebab itu dibutuhkan kondisi dan simulasi 

yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangan 

anak tercapai secara optimal. 

 

Pengembangan kemampuan dasar di TK meliputi beberapa 

pengembangan. Satu diantarannya adalah Pengembangan Kemampuan 

Berbahasa. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan  sarana yang sangat 

penting dalam kehidupan anak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari semua kegiatan  dalam mengarungi kehidupan.   Di samping itu bahasa 

juga merupakan  alat untuk menyatakan  pikiran dan perasaan kepada orang 

lain. Mengingat besarnya  peranan pengembangan bahasa bagi kehidupan 

anak, maka perlu dikembangkan pada anak didik sejak usia dini. Oleh karena 

itu, pada usia dini dua atau tiga tahun hendaknya orang tua memperhatikan 

bahasa anak. Artinya, pada usia tersebut anak diharapkan sudah mampu 

mengadakan komunikasi dengan lawan bicaranya (timbal balik).  

Pada aspek pengembangan kemampuan berbahasa yang ingin dicapai 

adalah kemampuan menggunakan bahasa, memahami bahasa orang lain dan 

dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat atau mengungkapkan 

pikiran. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia yang harus dimiliki 

oleh setiap anak atau individu tanpa bahasa kita tidak bisa menyampaikan 
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pesan atau pikiran kepada siapapun. Melalui bahasa semua yang ada dalam 

pikiran akan terungkap dan bisa  dimengerti  oleh  banyak  pihak, dengan 

bahasa bisa menyampaikan ide-ide yang terangkum dalam pikiran. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan anak dan masa 

peka  anak pada aspek pengembangan berbahasa, anak  mempelajari bahasa 

dengan berbagai cara yaitu dengan meniru, menyimak. Dapat dikatakan 

pengamatan dan peniruan memegang peranan  dalam menghasilkan bahasa.  

Anak-anak  yang belajar bahasa dalam lingkungan sosial berkomunikasi 

dengan orang lain, pertama kali biasanya dengan ibu dan pengasuh lain. 

Banyak ahli teori  berpendapat  bahwa secara garis besar ibulah yang 

membentuk lingkungan berbahasa anak secara dini. Oleh karena itu untuk 

mengantisipasi menghadapi lingkungan dalam era globalisasi, hendaknya 

fondasi anak itu dikuatkan di lingkungan keluarga dulu, dengan bahasa yang 

baik dan agamis. 

Menurut Piaget, perkembangan bahasa anak TK masih  bersifat 

egosentrik dan self-expresive, yaitu segala sesuatu yang masih berorientasi 

pada dirinya sendiri. Perkembangan bahasa dapat dipakai sebagai tolak ukur 

kecerdasannya di kemudian hari. Pada masa itu anak menguasai kemampuan 

berbicara, tetapi mereka harus lebih banyak belajar sebelum mereka mencapai 

kemampuan orang dewasa (Hurlock,1997) dalam Dhieni Nurbiana dkk 

(2008:13) 

Untuk TK Pertiwi Padas, Karanganom, Klaten  pada kelompok A dari 

pengamatan peneliti  dari 15 anak ada 12 anak  masih kurang mampu dalam 
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ketrampilan berbahasa, dalam tanya jawab  bahasa belum lancar, kurang 

keberanian, penguasaan bahasa dan kosa kata kurang. Termasuk dalam hal ini, 

adalah kurangnya minat siswa terhadap pelajaran, rendahnya motivasi belajar, 

rendahnya tingkat pencapaian perkembangan anak. Dari pihak pendidik 

sendiri kurangnya penguasaan guru terhadap  pembelajaran ketrampilan 

berbahasa  yang diajarkan dan kurangnya penguasaan guru dalam mendesain, 

mengembangkan, menerapkan, mengelola, dan mengevaluasi proses sumber 

belajar juga kurangnya APE yang mendukung kelancaran proses belajar 

mengajar. 

Berdasarkan  latar belakang di atas peneliti menawarkan solusi  untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui metode bercerita dengan 

boneka tangan, karena dengan metode bercerita dengan memanfaatkan boneka 

tangan anak akan lebih berkesan karena boneka tangan miniatur dari suatu 

benda atau  tokoh  mirip aslinya juga dapat mengembangkan imajinasi anak  

membuat suasana lebih berkonsentrasi pada cerita yang akan disampaikan 

boneka tangan bisa digunakan sebagai alat berkomunikasi langsung dengan 

anak, boneka tangan bisa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan 

secara langsung yang muncul dari anak. Harapan peneliti dengan adanya 

tindakan ini diharapkan bisa memancing mereka  untuk berinteraksi dan  

berkomunikasi, meningkatkan kemampuan berbahasa anak, anak akan  lebih 

berani dan bisa menyampaikan isi hatinya kepada orang lain dengan bahasa 

yang baik dan sopan, memotivasi anak untuk mau menyimak, mengajarkan 

anak untuk menceritakan sesuatu secara runtut, mengajari anak untuk 



5 
 

melafalkan kata-kata dengan pelafalan yang benar dan dapat meningkatkan 

hasil kegiatan belajar mengajar. 

Bertolak dari uraian diatas, maka peneliti melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas dengan judul ”Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbahasa 

Anak melalui Metode Bercerita dengan Boneka Tangan Kelompok A di TK 

Pertiwi Padas, Karanganom, Klaten Tahun Ajaran 2011/2012”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

1. Kemampuan Berbahasa  dibatasi pada kemampuan mengungkapkan 

bahasa lisan dan memahami bahasa atau memahami isi suatu cerita. 

2. Cerita dibatasi pada cerita dengan menggunakan  boneka tangan tanpa 

panggung boneka. 

 

C. Identifikasi Masalah 

1. Kemampuan Berbahasa pada kelompok A TK Pertiwi Padas, 

Karanganom, Klaten masih kurang bahkan sangat kurang. 

2. Dalam kegiatan menyimak, mengungkapkan bahasa, bertanya jawab, dan 

menceritakan kembali kemampuan anak masih kurang. 

3. Bercerita dengan boneka tangan belum/ masih jarang digunakan dalam 

pembelajaran. 
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D. Perumusan Masalah 

1) Apakah  bercerita dengan boneka tangan dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak pada kelompok A di TK Pertiwi Padas, Karanganom, 

Klaten  tahun ajaran 2011/2012 ?  

2) Bagaimana penerapan metode bercerita dengan boneka tangan dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa  anak pada kelompok A di TK 

Pertiwi Padas, Karanganom, Klaten tahun Ajaran 2011/2012? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Umum 

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah dengan mengunakan 

metode bercerita dengan boneka  tangan  diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak. 

2) Tujuan Khusus 

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui  peningkatan kemampuan berbahasa  anak melalui 

metode bercerita  dengan boneka tangan. 

2. Untuk mengetahui penerapan  metode bercerita dengan boneka tangan 

yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak.      
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F. Manfaat Penelitian 

 Manfaat Teoritis 

1. Merupakan salah  satu  alternatif dalam  meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak. 

       2. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat pada           

pengembangan  kemampuan  berbahasa. 

  Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Teman Sejawat. 

1) Memberikan motivasi untuk melakukan penelitian di Kelas 

2) Memberikan gambaran tentang manfaat Media  dalam kegiatan belajar. 

b.  Manfaat Bagi Siswa. 

1) Dapat menigkatkan kemampuan  bahasa 

2) Meningkatkan motivasi untuk belajar 

3) Meningkatkan keberanian anak untuk mengungkapkan pendapatnya 

secara runtut dan benar 

c. Manfaat bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kemampuan prestasi belajar anak 

2) Menambah media untuk menyampaikan kegiatan belajar 

d. Manfaat bagi perpustakaan  

1) Menambah koleksi buku perpustakaan 

 


