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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dimulai dari masa prasekolah yaitu masa dini 0 – 6 tahun. 

Masa usia din atau masa pra sekolah merupakan masa yang paling vital bagi 

kehidupan anak, apa yang terjadi pada masa kini akan menentukan 

perkembangan selanjutnya. Pada masa ini fisik dan mental anak berkembang 

secara pesat, kemampuan berbahasa juga berkembang secara luar biasa. 

Menurut Undang-undang RI No 20 Tahun 2003, Pendidikan 

merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta mewariskan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga 

membentuk manusia yang berkualitas. Pemenuhan tuntutan ditempuh jalur 

pendidikan. Jalur pendidikan merupakan media yang efektif. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hambatan dalam 

kemampuan berbicara anak antara lain : (1) media pembelajaran yang kurang 

memadai, (2) jumlah guru yang terbatas, (3) guru kurang kreatif dan inovatif 

dalam memilih metode. 

Dari faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi rendahnya 

kemampuan berbicara pada anak kelompok A Taman Kanak-kanak Aisyiyah 

Gading V tersebut di atas yang segera dapat diadakan perubahan adalah dari 

diri saya sebagai guru yang tadinya dalam menyampaikan pembelajaran 
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dengan model pembelajaran konvensional yaitu dengan metode ceramah. 

Penggunaan metode ceramah selama ini kurang dapat menarik minat anak 

untuk berperan aktif, disamping itu anak juga tidak mendapat kesempatan 

untuk berbicara di depan kelas sehingga menyebabkan kemampuan berbicara 

pada anak masih rendah. Oleh karena itu guru mengadakan inovasi dalam 

penyampaian pembelajaran.  

Salah satu bentuk inovasi pembelajaran yang akan dilakukan guru 

adalah penggunaan metode cerita bergambar untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara pada anak. Metode cerita bergambar dapat melatih 

anak bertutur kata, melatih penyampaian cerita atau informasi kepada orang 

lain secara lisan, melatih daya tangkap anak, melatih daya pikir, melatih daya 

konsentrasi, mengembangkan imajinasi dan dengan bercerita guru dapat 

mengenalkan hal-hal baru atau kata-kata baru yang bermakna. 

Penyampaian cerita yang menarik dengan disertai gambar-gambar 

akan memberi daya tarik bagi anak untuk menyampaikan kata-kata yang 

berkaitan dengan gambar sesuai apa yang diketahui anak. Di samping itu 

anak dapat menyampaikan cerita sederhana sesuai kemampuannya sehingga  

kemampuan berbicara anak dapat terlatih. Apabila anak dapat lancar 

berbicara maka anak dapat pula berkomunikasi dengan orang lain. Anak 

dapat mengemukakan ide-ide, gagasan-gagasan, dan kemauannya melalui 

berbicara. Dengan demikian kemampuan berbicara pada anak perlu 

ditingkatkan. 
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Peneliti memilih metode cerita bergambar untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara, karena dengan gambar-gambar anak akan tertarik 

untuk mengungkapkan ide-ide. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak 

bisa lepas dari berkomunikasi dan berbicara untuk mengemukakan 

keinginannya. Maka kemampuan berbicara anak perlu ditingkatan agar dapat 

berkomunikasi dengan lancar. Salah satu cara untuk meningkatkan adalah 

dengan metode cerita bergambar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara anak melalui cerita bergambar, oleh karena itu peneliti 

mengambil judul : UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA 

MELALUI METODE CERITA BERGAMBAR PADA KELOMPOK A DI 

TK AISYIYAH GADING V BELANGWETAN, KLATEN UTARA 

KLATEN. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Media pembelajaran yang kurang memadai 

2.  Jumlah guru yang terbatas 

3. Guru menyampaikan pembelajaran yang tradisional dengan metode 

ceramah, sehingga anak mengalami kejenuhan (tidak tertarik) 

4. Guru kurang kreatif dan inovatif dalam memilih metode. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar tidak simpang siur dalam mengartikan masalah yang akan dikaji, 

maka perlu ada pembatasan masalah pada Penelitian Tindakan Kelas ini. 

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada :  

1. Kemampuan berbicara dalam bercerita menggunakan buku cerita 

bergambar. 

2. Penelitian ini dilakukan pada Kelompok A TK Aisyiyah Gading V 

Belangwetan. 

 
D. Perumusan Masalah 

Apakah penggunaan metode cerita bergambar dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara pada anak kelompok A di TK Aisyiyah Gading V 

Belangwetan Tahun Ajaran 2011/2012? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak 

kelompok A TK Aisyiyah Gading V Belangwetan. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbicara 

melalui metode cerita bergambar pada anak kelompok A TK Aisyiyah 

Gading V Belangwetan. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wacana manfaat metode cerita bergambar dalam 

pengembangan kemampuan berbicara anak. 

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anak, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan bebicara 

anak serta mengembangkan minat cerita. 

b. Bagi guru, sebagai dasar dalam memilih metode pengembangan 

kemampuan berbicara anak. 

c. Bagi sekolah membantu memperbaiki pembelajaran. 

 


