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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting, karena 

pendidikan itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan hidup 

manusia. Dengan semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh 

seseorang maka semakin besar kesempatan untuk meraih sukses hidup di masa 

mendatang. Secara garis besarnya, pendidikan sangat berkompeten dalam 

kehidupan, baik kehidupan itu sendiri, keluarga, masyarakat maupun 

kehidupan bangsa dan negara 

Pemerintah dalam hal ini telah mengatur dan mengarahkan pendidikan 

nasional seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 menyebutkan tujuan dari 

pedidikan nasional yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
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Lembaga sebagai tempat proses belajar mempunyai kedudukan yang sangat 

penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu pendidikan di sekolah 

memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan tercapainya pendidikan 

nasional secara optimal seperti yang diharapkan. Dalam proses belajar 

mengajar tersebut guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan situasi 

interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa 

dengan siswa dan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan 

belajar. 

 

 Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuan 

secara optimal sehingga dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sesuai 

dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat. Setiap orang 

mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda–beda. Pendidikan 

bertanggung jawab untuk memandu serta memupuk yang berbakat istimewa 

atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. 

 Dari hasil penelitian bahwa selama usia 4 tahun pertama dari kehidupan 

anak dan dari usia 4-8 tahun kecerdasan anak sudah berkembang sebanyak 

80%. Hal ini menunjukkan betapa pesatnya pertumbuhan otak anak pada 

tahun-tahun tersebut. Demikian pesatnya dan pentingnya perkembangan yang 

terjadi pada masa-masa awal kehidupan anak sehingga masa awal ini dikatakan 

sebagai masa emas (golden age). Masa ini hanya terjadi satu kali dalam 

kehidupan dan tidak dapat ditangguhkan pada periode berikutnya. Inilah yang 

menyebabkan masa anak sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, 
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anak harus dipersiapkan dengan cara dibina dan dikembangkan agar 

berkembang optimal. 

Dalam konteks mempersiapkan generasi penerus berkualitas itulah 

pendidikan anak usia dini (PAUD) memegang peranan amat penting. 

Berkenaan dengan hal tersebut, dibutuhkan peranan yang besar dari pendidik 

yakni orangtua dan guru. Peran orangtua sudah tentu sangat penting, begitu 

juga guru di sekolah. Guru merupakan orangtua kedua anak dalam pendidikan. 

Untuk itu seorang guru haruslah orang-orang yang memiliki integritas yang 

tinggi dalam mendidik anak. Mereka harus memiliki visi dan misi yang jelas 

tentang pendidikan, yang disertai oleh kecakapan dan bekal ilmu yang cukup 

untuk mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa. Guru atau pun pamong 

bagi anak usia dini, haruslah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, 

agar penanganan anak tidak menjadi salah arah. Karena pendidikan yang 

diterima anak sejak usia dini merupakan pondasi awal dalam pembentukan dan 

pengembangan anak selanjutnya. Fenomena yang terjadi selama ini seringkali 

terlihat di lembaga-lembaga anak usia dini baik di taman kanak-kanak, 

Kelompok bermain (play group), tempat penitipan anak (TPA) serta satuan 

PAUD sejenis lainnya seperti lembaga PAUD yang akhir-akhir ini mulai 

menjamur, terlihat sebagian besar para guru atau pamong memiliki latar bela-

kang pendidikan yang kurang memadai. Ada kesan siapa saja boleh menjadi 

guru atau pamong dilembaga PAUD. Hal itu memungkinkan terjadinya 

kesalahan-kesalahan dalam menangani anak karena latar belakang pendidikan 

yang tidak sesuai atau kurang memadainya pendidikan dan keterampilan para 
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guru atau para pamong tersebut. Misalnya dalam berkomunikasi dengan anak 

pamong atau guru seringkali kurang mampu menyesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan anak. Hal itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan 

berimplikasi pada perkembangan anak ke tahap selanjutnya. 

Untuk itu dalam membimbing anak usia dini, diperlukan kemampuan 

komunikasi untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada anak agar 

dapat berkembang secara optimal. Maka tiap anak perlu mendapatkan stimulasi 

yang cukup sejak dini. Dellales menyatakan bahwa yang menarik tentang 

berkomunikasi adalah bahwa di dalam berkomunikasi terkandung cara-cara 

yang sistematik dan terstruktur. Kesistematikan ini yang menjadikan suatu 

bahasa yang digunakan ketika seseorang berbicara atau berkomunikasi mudah 

dipahami baik oleh pendengar terhadap pembicara ataupun sebaliknya 

sekalipun itu diungkapkan secara spontan. 

Peran guru sangat diperlukan dalam hal ini. Upaya pengembangan 

ersebut dapat dilakukan melalui kegiatan bermain sambil belajar atau belajar 

seraya bermain. Dengan bermain anak memiliki kesempatan untuk 

bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, belajar 

secara menyenangkan. Selain itu bermain membantu anak mengenal dirinya 

sendiri, orang lain dan lingkungan. Atas dasar hal tersebut diatas, maka 

kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan tahap perkembangan anak 

untuk mengembangkan seluruh potensi anak melalui kemampuan 

berkomunikasi yang proporsional. 
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Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah mengembangkan 

diri secara professional sambil terus menekuni bidang studi yang telah 

dipilihnya. Hal ini menyebutkan bahwa guru dituntut untuk menguasai bidang 

studi yang telah dipilihnya dan kemudian menyajikan kepada siswanya. Untuk 

memenuhi kemampuan tersebut, guru sebaiknya mampu menilai kinerjanya 

sebagai guru dalam mengajar di kelas dimana kinerja tersebut berkaitan erat 

dengan kualitas istruksional  yang dimiliki guru dalam mengajar. Kemampuan 

ini dapat dinilai melalui penelitian yang dilaksanakan dalam lingkup seputar 

kelasnya atau disebut dengan Penilitian Tindakan Kelas (PTK). 

Keterampilan berkomunikasi atau berbicara merupakan hal yang sangat 

penting, karena untuk menguasai keterampilan berkomunikasi dan merupakan 

dasar dari penguasaan berbagai potensi. Pada kesempatan ini, penulis 

mengangkat permasalahan anak yang berkaitan dengan kemampuan 

berkomunikasi melalui metode bercerita. Seperti yang kita ketahui, tingkat 

social emosi seorang anak yang tidak labil terutama anak usia 4-5 tahun sangat 

dibutuhkan perhatian khusus untuk dikembangkan agar anak lebih berani dalam 

menghadapi kesulitan dalam perolehan pendidikan yang mereka butuhkan sehingga 

mereka tidak canggung dan ragu untuk mengungkapkan apa yang ada di angan – 

angan mereka. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka penulis akan 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan mengambil judul 

“MENINGKATAKAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI ANAK 

MELALUI METODE BERCERITA DENGAN GAMBAR DI KELOMPOK 

BERMAIN HARAPAN BUNDA NGABEAN, KEDAWUNG, SRAGEN 

TAHUN PELAJARAN 2011-2012” 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Kemampuan berkomunikasi anak didik rendah sehingga perlu adanya 

bimbingan dan motivasi dengan cara melalui bercerita. 

2. Minat anak didik dalam mengikuti pelajaran kurang sehingga perlu dengan 

keadaan tempat pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, kreatif, 

inovatif sehingga anak tidak merasa bosan dalam belajar. Dan dengan 

adanya metode bercerita dengan gambar, anak bisa tertarik, termotivasi, dan 

bisa menambah kosa kata anak. 

C. Pembatasan Masalah 

1. Obyek Penelitian 

a. Yang menjadi obyek dalam penelitian metode bercerita dengan gambar 

dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak 

b.  Kemampuan berkomunikasi anak  

2. Subyek penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian adalah Kelompok Bermain Harapan 

Bunda Ngabean, Kedawung, Kedawung, Sragen tahun ajaran 2011 – 2012 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat didefinisikan 

masalah sebagai berikut : 

Apakah metode bercerita dengan gambar dapat meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi anak? 

 



7 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak  dalam proses 

pembelajaran melalui metode bercerita dengan gambar. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berkomunikasi melalui metode 

bercerita dengan gambar di Kelompok Bermain Harapan Bunda Ngabean, 

Kedawung, Sragen. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan terhadap metode pembelajaran Anak Usia 

Dini dan sebagai pembenahan pengajaran di Kelompok Bermain Harapan 

Bunda Ngabean, Kedawung, Sragen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan metode bercerita akan memberikan manfaat dalam dalam 

melaksanakan tindakan-tindakan awal guru dalam penanganan 

komunikasi anak. 

b. Guru dapat mengetahui strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif 

untuk meningkatkan kemampuan bicara anak. 

c. Dapat membantu sekolah memperbaiki pelayanan terhadap siswa dalam 

proses pembelajaran di sekolah. 
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d. Mendapat teori baru tentang peningkatan kemampuan komunikasi anak 

KB, sehingga dapat dijadikan dasar dalam kegiatan pembelajaran. 


