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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Menurut PP No 27 Tahun 1990 Pendidikan Taman Kanak-kanak 

merupakan salah satu pendidikan pra sekolah di jalur pendidikan sekolah. 

Sebagai lembaga pendidikan prasekolah, tugas utama Taman Kanak-kanak 

adalah mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai 

pengetahuan, skap, perilaku, ketrampilan, dan intelektual agar dapat 

melakukan adaptasi dengan kegiatan yang sesungguhnya di Sekolah Dasar.  

Pengembangan kemampuan berbahasa di TK bertujuan agar anak 

didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. 
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Lingkungan yang dimaksudkan adalah lingkungan di sekitar anak antara 

lain lingkungan teman sebaya, teman bermain tetangga di sekitar tempat 

tinggalnya. Sedangkan fungsi pengembangan kemampuan berbahasa bagi 

anak usia dini adalah : 1) sebagai alat untuk berkomunikasi dengan 

lingkungan; 2) sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual 

anak; 3) sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak; 4) sebagai alat 

untuk menyatakan perasaan dan buah piker kepada orang lain.  

Perkembangan bahasa anak dapat dikembangkan melalui bercerita. 

Berbicara adalah kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada 

orang lain dengan alat atau tanpa alat. Melalui cerita anak-anak mampu 

mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang di sampaikan orang lain, 

anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya, anak dapat menjawab 

pertanyaan, anak dapat menceritakan kembali cerita memperoleh banyak 

perbendaharaan kata-kata baru serta dapat belajar bagaimana menyusun 

kalimat dengan benar.  

Cerita sebaiknya diberikan secara menarik dan membuka kesempatan 

bagi anak untuk bertanya dan memberikan tanggapan setelah cerita selesai. 

Cerita akan lebih bermanfaat jika dilaksanakan sesuai dengan minat 

kemampuan dan kebutuhan anak.  

Guru sebagai salah satu komponen pendidikan harus dapat 

melaksanakan tugas secara professional diantaranya dengan menyusun dan 

merancang proses belajar mengajar secara efektif dan efisien serta mampu 

mengelola proses belajar mengajar yang kondusif bagi perkembangan 

murid. Dalam hal ini guru berperan sebagai pembimbing dan motivator 

yang mendorong dan memberi semangat pada siswa agar giat belajar.  
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Guru adalah motivator di dalam suatu pembelajaran maka mau tidak 

mau harus menguasai strategi dan metode serta mampu memberdayakan 

media pembelajaran. Strategi adalah ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan 

segala sumber yang dimiliki yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Metode adalah cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pembelajaran. Media adalah sarana penunjang yang dapat membantu 

kelancaran suatu proses pembelajaran dan dapat memperjelas pemahaman 

siswa terhadap suatu materi pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas guru sebagai peneliti terpacu untuk 

melakukan tindakan kelas karena di TK ABA Jimbung II sebagian besar 

masih banyak kesulitan bercerita. Anak cenderung pendiam, kurang 

komunikasi dengan guru dan teman, kurangnya kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan guru. Kurangnya kemampuan siswa dalam 

menceritakan kembali isi cerita. Karena di TK kami cerita dengan gambar 

seri masih kurangnya alat pembelajaran edukatif. Sehingga anak-anak 

kurang antusias dalam mendengarkan cerita gambar seri dan menceritakan 

kembali isi cerita. Maka peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas yang 

berjudul meningkatkan kemampuan berbahasa melalui cerita gambar seri di 

TK ABA Jimbung II.  

Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang hanya dimiliki 

oleh manusia, tanpa bahasa manusia tidak mungkin dapat berfikir secara 

baik serta mencapai kemajuan dan teknologi seperti sekarang ini. Dalam 

hidup manusia menggunakan bahasa untuk berpikir, menyimak berbicara 

dan membaca serta menulis.  
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Dari masalah yang dihadapi TK ABA Jimbung II tersebut, kemudian 

dari pihak kepala sekolah mempunyai keinginan mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak yang lebih baik. Sehingga TK ABA Jimbung II 

mencoba menggunakan beberapa metode pembelajaran dan akhirnya 

ditemukan sebuah metode yang mampu untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak melalui cerita gambar seri.   

Dengan demikian peneliti mengambil judul “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Berbahasa Melalui Bercerita Gambar Seri Pada Anak 

Kelompok B di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jimbung II Kalikotes Klaten 

Tahun 2012 / 2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti dan juga untuk 

menghindari meluasnya permasalahan maka peneliti membatasi.  

1. Meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak dengan menggunakan 

cerita gambar seri 

2. Penelitian dilakukan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jimbung II pada 

anak Kelompok B Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apakah bercerita gambar seri mampu 

meningkatkan berbahasa anak di TK ABA Jimbung II Tahun Ajaran 

2012/2013?” 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara Umum peneliti ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak melalui bercerita bergambar seri. 

2. Tujuan Khusus  

a. Tujuan untuk peningkatan kemampuan berbahasa anak melalui 

cerita gambar seri di TK ABA Jimbung II. 

b. Untuk mengetahui apakah cerita gambar seri dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa pada anak kelompok B di TK ABA 

Jimbung II Tahun Ajaran 2012/2013.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini dibedakan atas dua 

macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis  

Mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam dunia 

pendidikan pada umumnya dan khususnya pada anak usia dini dalam 

pembelajaran melalui bahasa, melalui bercerita gambar seri.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anak : Mempermudah pemahaman dan perkembagan bahasa 

anak serta selalu aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi guru : Mempermudah pelaksanaan pembelajaran yang kreatif 

dan menyenangkan. 

Bagi sekolah : Meningkatkan mutu TK melalui peningkatan prestasi anak dan 
kinerja guru. 


