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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah 

yang menangani anak usia 4-6 tahun. Menurut para ahli, usia ini disebut juga 

usiaemas (golden  age) dimana anak memiliki masa peka dan anak mulai 

sensitif menerima stimulasi dalam mengembangkan seluruh potensinya. Masa 

ini ditandai dengan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan fisik serta 

psikis yang meliputi nilai-nilai agama, sosial, mental, kemandirian, bahasa, 

kognitif dan seni. Perkembangan dan pertumbuhan anak supaya dapat 

tercapai secara optimal, memerlukan stimulasi yang sesuai atau upaya sadar 

dari orang tua, guru, dan orang dewasa lainya yang ada disekitarnya. Usaha 

sadar  tersebut dikenal dengan pendidikan. Hal tersebut terdapat dalam Bab II 

pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 yang 

menetapkan tentang Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak, mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Salah satu pengembangan potensi pada anak adalah pengembangan  

bahasa. Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yang terdiri 

dari keterampilan  menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca 
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dan keterampilan menulis, Tarigan (1984:1). Keempat keterampilan tersebut 

memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain, yang merupakan satu 

kesatuan.. Keterampilan di atas perlu dilatih pada anak TK , karena dengan 

kemampuan berbahasa tersebut anak akan belajar berkomunikasi dengan 

orang lain. Sebagaimana dalam kurikulum 2004 diungkapkan bahwa 

kompetensi dasar dari pengembangan bahasa untuk anak TK yaitu "anak 

mampu berkomunikasi secara lisan memperkaya perbendaharaan kata dan 

menulis simbol-simbol yang melambangkannya. 

Keterampilan berbicara merupakan salah satu bidang  pengembangan 

bahasa yang perlu dikuasi anak TK.. Pada masa ini anak memerlukan 

berbagai rangsangan yang dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak , 

sehingga dengan pemberian rangsangan yang tepat maka bahasa anak dapat 

tercapai secara optimal. Bicara juga memberikan  sumbangan yang besar 

dalam  perkembangan anak, dengan berbicara anak akan tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia dewasa yang dapat bergaul ditengah-tengah 

masyarakat. Akhadiah  dalam Suhartono (2005:8) menyatakan bahwa dengan 

bantuan berbicara, anak tumbuh dari organisme biologis menjadi pribadi di 

dalam kelompok. Pribadi  itu berpikir, merasa bersikap, berbuat serta 

memandang dunia dan kehidupan seperti masyarakat di sekitarnya. 

Pentingnya kemampuan bicara pada anak, maka perlu ditanamkan dan 

dikembangkan kemampuan tersebut sejak dini. Berbicara bukan hanya 

sekedar pengucapan kata atau bunyi saja tetapi dengan berbicara anak dapat 

mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya. Dengan berbicara anak akan  
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mendapat perhatian dari orang lain, menjalin hubungan sosial sekaligus 

penilaian sosial dari orang lain, dapat menilai diri sendiri berdasarkan 

masukan atau penilaian orang lain terhadap dirinya, serta mempengaruhi 

perasaan, pikiran dan perilaku orang lain. 

Permasalahan yang sering ditemui dalam perkembangan bahasa anak di 

Taman Kanak-kanak adalah  keterlambatan dalam berbahasa. Ada dua tipe 

keterlambatan dalam berbahasa, yaitu  tipe reseptif atau kesukaran menerima 

bahasa yang dibicarakan dan tipe ekspresif atau kesukaran mengutarakan 

pikiran atau perasaan secara verbal.Gangguan berbahasa tipe reseptif adalah 

kegagalan untuk mengembangkan pengertian bahasa (decoding) dan ekspresi 

vokal bahasa (encoding). Gangguan reseptif ini disebabkan oleh kekurangan 

yang terdapat dalam persepsi sensori (pengenalan simbol-simbol) visual 

(gambar) atau auditorik (suara), atau integrasi keduanya yaitu 

menghubungkan atau memanipulasi, simbol-simbol visual dan auditorik. 

Misalnya anak yang baru melihat gambar rumah, tidak dapat mengatakan 

bahwa itu adalah rumah karena gudang ingatanya yang terganggu. Selain itu 

kemampuan memberikan urutan (kemampuan untuk mengenal atau 

memproduksi simbol secara berurutan). Misalnya setelah diperkenalkan 

simbol angka satu sampai sepuluh secara berurutan, anak tidak dapat 

menyebutkannya kembali secara urut. Sudarti (2011: 3-4) 

Kondisi di lapangan yang ditemui peneliti selaku guru kelompok B 

TK 02 Kadipiro Jumapolo Kabupaten Karanganyar  adalah  sebagian besar 

anak-anak dikelompok B belum mampu  berbicara dengan baik  dengan 
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teman  maupun dengan guru, mereka cenderung diam dan malu untuk 

berbicara. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenyataan di lapangan bahwa 

hanya 4 anak dari 20 anak di kelompok B yaitu sebesar  20% yang sudah 

mampu bicara dengan baik. Sedangkan sejumlah 16 anak yaitu sebesar 

80% belum mampu bicara dengan baik. Dari hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kemampuan bicara anak kelompok B TK  02 

Kadipiro Jumapolo masih rendah. Mereka  cenderung tidak peka, tidak 

peduli,  malu dan kurang bisa mengikuti pelajaran disekolah. 

Penyebab rendahnya kemampuan bicara anak kelompok B TK 02 

Kadipiro Jumapolo adalah faktor guru. Selama ini penggunaan  media oleh 

guru dalam pembelajaran bahasa dalam hal berbicara masih kurang. Guru 

hanya menggunakan  papan tulis, bercerita tanpa media, kurang bervariasi 

dan dan pembelajaran masih berpusat pada guru. Metode yang digunakan 

oleh guru juga kurang bervariasi, tidak menarik, guru hanya ceramah dan 

tidak melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal 

tersebut membuat anak bosan dalam mengikuti pelajaran, anak tidak terlatih 

dan terangsang untuk mendengar  dan bicara dengan baik di dalam maupun di 

luar kelas. 

Untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada anak Taman Kanak-

kanak, memerlukan  suatu cara atau teknik yang dianggap menarik dan 

menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan harus ditunjang dengan 

penggunaan berbagai media. Media visual  merupakan  salah satu media yang 

diperlukan untuk menstimulasi dalam upaya meningkatkan kemampuan 
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berbicara pada anak. Seperti dikemukakan Miarso (1984: 155) bahwa: 

"Kegunaan media dapat menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan 

belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan siswa". Salah satu media yang 

dapat memudahkan anak dalam upaya meningkatkan kemampuan berbicara 

adalah media gambar melalui papan flannel. Karena dengan media papan 

flannel pembelajaran disajikan dengan menampilkan visul (gambar-gambar)  

yang menarik dan tidak membosankan, sehingga anak akan lebih tertarik 

mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, untuk 

meningkatkan kemampuan bicara anak, peneliti ingin melakukan penelitian 

penggunaan  media papan flannel dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan 

tersebut merupakan  metode pengajaran dengan konsep bermain. Peran guru 

sebagai seorang pendidik sangatlah penting, guru sebagai pengarah, 

pembimbing juga fasilitator  yang  membantu anak dalam kegiatan bermain , 

sehingga anak dapat mengikuti dengan baik kegiatan pembelajaran 

menggunakan media papan flannel dalam bimbingan seorang guru. Oleh 

karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tindakan kelas 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Bicara Anak Melalui Media 

Papan Flannel Pada Anak Kelompok B TK 02 Kadipiro Jumapolo 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dibuat suatu 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1.   Rendahnya kemampuan bicara anak yang mengakibatkan anak 

mempunyai prestasi yang rendah di sekolah 

2.   Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan anak dalam meningkatkan kemampuan bicara anak. 

3.    Penggunaan metode pembelajaran yang hanya berpusat pada guru dan 

kurang bervariasi yang mengakibatkan anak menjadi bosan, tidak tertarik  

dan pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Peneliti membatasi 

penelitian ini pada: 

1.   Pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada 

penggunaan media papan flannel sebagai media pembelajaran  untuk 

meningkatkan kemampuan bicara anak pada  kelompok B Di TK 02 

Kadipiro, Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Tahun pelajaran 

2012/2013. 

2.  Masalah dalam penetilitian ini dibatasi pada peningkatan kemampuan 

bicara anak pada kelompok B Di TK 02 Kadipiro, Jumapolo, Kabupaten 

Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

Apakah  penggunaan media papan flannel dapat meningkatkan kemampuan 

bicara anak pada kelompok B di TK 02 Kadipiro Jumapolo tahun pelajaran 

2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah  sebagai berikuit:  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui kemampuan bicara anak pada kelompok B di TK 02 

Kadipiro Jumapolo tahun  pelajaran 2012/2013 melalui penggunaan media 

papan flannel. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui peningkatan yang terjadi pada 16 (80%) anak yang 

berkemampuan bicara rendah di kelompok B TK 02 Kadipiro Jumapolo 

tahun  pelajaran 2012/2013 dalam  hal  kemampuan bicara setelah  

melakukan kegiatan pembelajaran melalui penggunaan media papan 

flannel. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup aspek 

teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khasanah 

pengetahuan tentang penggunan metode dan media pembelajaran  

khususnya penggunaan media papan flannel dalam peningkatan 

kemampuan bicara anak kelompok B di taman kanak-kanak (TK) dan 

menjadi sumber bahan kajian serta pertimbangan bagi penelitian yang  

sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru Taman Kanak- Kanak 

1)  Guru bisa memiliki pengalaman merencanakan  penelitian  

tindakan  kelas guna mengatasi permasalahan dalam pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan bicara anak melalui penggunaan 

media papan flannel. 

2)  Diperolehnya salah satu solusi bagi guru untuk meningkatkan 

kemampuan bicara anak di TK. 

b. Bagi Anak Didik Taman Kanak-Kanak 

1)   Anak memiliki pengalaman belajar berbicara dengan 

menggunakan  media papan flannel sebagai dasar dan bekal di 

sekolah tingkat lanjut maupun di lingkungan. 
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2)  Meningkatnya kemampuan anak dalam berbicara melalui 

pembelajaran menggunakan media papan flannel. 

3)  Meningkatnya motivasi anak dalam  mengikuti kegiatan belajar 

berbicara di kelas dengan menggunakan media papan flannel.  

c. Bagi sekolah 

1)  Meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah khususnya di TK 02 

Kadipiro Jumapolo melalui penggunaan berbagai media dan 

metode dalam proses belajar mengajar. 

2)  Meningkatnya prestasi belajar anak di sekolah secara umum 


