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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 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 jasmani dan rohani. Pendidikan yang dilakukan pada anak usia 

dini pada hakikatnya adalah upaya memfasilitasi perkembangan yang terjadi 

pada dirinya. Perkembangan anak usia dini merupakan peningkatan kesadaran 

dan kemampuan anak untuk mengenal dirinya dan berinteraksi dengan 

lingkungannya seiring dengan pertumbuhan fisik yang dialaminya. 

Perkembangan bahasa diajarkan agar anak memiliki pemahaman dan 

komunikasi melalui kata, lisan dan tulisan yang diperlukan dalam kegiatan 

berkomunikasi dengan individu lain baik anak maupun orang dewasa dengan 

secara verbal maupun non verbal. Bahasa merupakan bentuk utama dalam 

mengekspresikan pikiran dan pengetahuan bila anak melakukan hubungan 

dengan orang lain. 

 Kemampuan berbahasa anak dalam berani menjawab bila diberi 

pertanyaan, melakukan percakapan dengan teman sebaya dan orang dewasa 

dan berkomunikasi secara lisan dengan bahasanya masih kurang maksimal. 

Gejala-gejala yang terlihat seperti anak masih kesulitan dalam menyampaikan 

gagasan, pikiran, kehendak kepada guru dan temannya, anak ragu dalam 
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berbicara karena keterbatasan kosakata maka kemampuan berbahasa anak 

kurang berkembang.Hal ini memungkinkan anak malu dan takut untuk maju 

didepan kelas sehingga anak menjadi pasif dalam berbahasa. Berdasarkan 

pengamatan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbahasa anak, baru 

6 anak yang mampu berbahasa dengan baik dari 20 anak, jadi bila 

diprosentasikan baru 30 %. 

 Mengembangkan kemampuan berbahasa di taman kanak-kanak yang 

paling efektif adalah dengan bercerita karena dengan adanya cerita anak akan 

mengikuti alur cerita selanjutnya. Hal ini dapat merangsang berkembangnya 

komponen berdasarkan linguistik yang paling penting yaitu kemampuan 

menggunakan bahasa untuk mencapai sasaran praktis sesuai kurikulum TK. 

Pengembangan kemampuan berbahasa digunakan berbagai tehnik untuk 

merangsang anak didik dalam berbahasa dalam pemilihan metode harus tepat 

dan tidak melupakan unsur kegembiraan sehingga konsep bermain sambil 

belajar dapat menggunakan bahasa yang tepat dan benar. 

 Bercerita dengan menggunakan papan flanel banyak memiliki 

kelebihan dan manfaat antara lain, (1) Papan flanel dan potongan-potongan 

gambar yang menarik perhatian anak yang disiapkan guru, (2) Anak mampu 

menyebutkan alat peraga yang digunakan (3) Anak bersungguh-sungguh 

dalam mendengarkan dan memperhatikan cerita guru, (4) Anak mampu 

bercerita tentang tokoh dalam cerita atau potongan-potongan gambar dengan 

bahasanya anak. 

 Penerapan metode bercerita di TK Pertiwi Sawahan I karena ditemukan 
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beberapa masalah diantaranya, (1) Saat pembelajaran masih berpusat pada 

guru sehingga anak menjadi bosan dengan metode yang digunakan sehingga 

anak menjadi jenuh (2) Anak ragu-ragu dalam berbicara karena keterbatasan 

kosakata (3) Guru kurang memanfaatkan alat peraga dengan maksimal, kurang 

bisa mengelola kelas, kurang bisa memotivasi anak dalam melakukan kegiatan 

(4) Saat kegiatan bercerita menggunakan alat peraga atau buku cerita yang 

tidak bervariasi, kurang inovatif. 

 Berdasarkan hasil observasi sementara, ada beberapa hal yang kurang 

menarik dalam pembelajaran antara lain (1) Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran kurang menarik bagi anak sehingga anak menjadi bosan (2) 

Guru kurang memanfaatkan alat peraga dengan maksimal sehingga anak 

kurang memperhatikan guru saat disampaikan materi pembelajaran (3) Anak 

akan tidak diberi kesempatan mengungkapkan pendapat karena pembelajaran 

masih berpusat pada guru. 

 Penerapan metode “Bercerita Dengan Menggunakan Papan Flanel” 

diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik, kemampuan berbahasa yang 

tadinya rendah dapat meningkat melalui metode bercerita. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat disimpulkan yaitu: 

1. Masalah yang diteliti dibatasi pada kemampuan berbahasa yang berfokus 

pada judul cerita, tokoh cerita dan isi cerita. 

2. Metode bercerita menggunakan media peraga yaitu papan flanel. 
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B. Perumusan masalah 

 Perumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah: 

Apakah metode bercerita dengan menggunakan papan flanel dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak di TK Pertiwi Sawahan I, 

Juwiring, Klaten, tahun ajaran 2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. 

2. Tujuan khusus 

 Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui metode 

bercerita menggunakan papan flanel pada anak kelompok B TK Pertiwi 

Sawahan I, Juwiring, Klaten, tahun ajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Menemukan teori baru tentang kemampuan berbahasa melalui metode 

bercerita menggunakan papan flanel. 

b. Sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

1) Menambah pengetahuan dan wawasan dalam ketrampilan 

mengajar. 
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2) Dapat memilih metode yang tepat di dalam mengajar. 

b. Bagi para guru 

 Sebagai masukan dalam peningkatan kegiatan belajar anak agar 

dapat menentukan strategi pengajaran melalui metode bercerita 

menggunakan papan flanel. 

c. Bagi Sekolah 

Untuk meningkatkan kualitas dan mutu sekolah. 

 


