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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

TK ABA Sabrang 2 terletak di tengah kota dibelakang pasar Delanggu 

Klaten, adapun siswa kebanyakan berasal dari warga pasar tersebut. 

Dikarenakan kesibukan orang tua mereka mencari nafkah ( kebanyakan dari 

merekan berjualan di pasar). Jadi, anak mereka kurang perhatian. Masalah 

tersebut menjadikan kurangnya komunikasi antara anak dan orangtua.  

TK ABA Sabrang 2 Delanggu Klaten dibimbing oleh 3 orang pengajar 

yang mempunyai latar belakang yang berpendidikan dan dalam taraf 

menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari ketiga pengajar tersebut 

salah satunya adalah peneliti ini sendiri. Hal tersebut menjadikan proses 

belajar mengajar di TK ABA 2 Sabrang Delanggu lebih maju dan lebih 

berkualitas.  

Siswa di TK ABA Sabrang 2 sebagian besar mempunyai permasalahan 

tentang kemampuan berbicara. Mereka hanya pasif dalam kegiatan 

pembelajaran, terutama dalam kegiatan berbicara. Kegiatan tersebut anak  

hanya mau mendengarkan, mereka tidak mau aktif dalam tanyajawab tentang 

cerita yang disampaikan oleh guru. 

Di tinjau dari kepasifan anak dalam kegiatan pembelajaran terutama 

dalam kegiatan bercerita persentasenya hanya berjumlah 10 siswa yang 
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mengalami kepasifan dalam kemampuan berbicara pada kegiatan belajar 

mengajar di TK ABA Sabrang 2 Delanggu Klaten. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini memilih metode bercerita dengan 

menggunakan buku cerita untuk membantu meningkatkan kemampuan 

berbahasa pada khususnya kemampun berbicara pada siswa kelompok B TK 

ABA Sabrang 2 Delanggu Klaten. Dengan metode ini, peneliti yakin akan 

mampu meningkatkan proses belajar mengajar dalam mengatasi kesulitan atau 

kendala yang di hadapi TK ABA Sabrang Delanggu, yaitu akan meningkatkan 

kemampuan berbicara anak, kreativitas anak, dan keaktifan anak. 

 

B. Pembatasan masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif dan efisien, terarah dan dapat dikaji 

lebih mendalam maka diperlukan pembatasan masalah, adapun masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Melalui buku cerita oleh anak yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara. 

2. Masalah yang diteliti menerapkan melalui metode buku cerita pada siswa 

kelompok B TK ABA SARANG 2 DELANGGU semester I tahun ajaran 

2012 / 2013 

 

 

 

C. Perumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Apakah buku cerita dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada anak 

didik di kelompok B TK ABA Sabrang II. 

b. Bagaimana penerapan buku cerita agar dapat meningkatkan berbicara 

siswa didik kelompok B TK ABA Sabrang II. 

 

D. Tujuan Masalah  

1. Tujuan umum 

Meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa kelompok B TK ABA 

Sabarang 2 Delanggu Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan kemampuan berbicara melalui buku cerita pada siswa 

kelompok B TK ABA Sabrang 2 Delanggu Klaten. 

b. Menerapkan menggunakan buku cerita untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara pada siswa kelompok B TK ABA Sabrang 2 

Delanggu Klaten. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam bercerita. Adapun 

manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 
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a. Sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya  

b. Menambah pengetahuan bagi anak usia dini 

2. Manfaat Praktis 

a. Anak  

1) Mempermudah hal yang dipelajari anak didik, kekhususannya 

kemampuan berbicara. 

2) Mempermudah pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan  

b. Guru 

1) Memberi masukan guru kepada orang tua anak didik. 

2) Meningkatkan pembelajaran anak didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


