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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses 

perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. 

Ia memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang jauh berbeda dari orang dewasa. 

Anak selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan 

didengarnya, seolah-olah tak pernah berhenti belajar.  

Anak juga bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, 

merupakan makhluk sosial, unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian 

yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. Anak usia 

dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 – 8 tahun. (NAEYC, 1992). 

Dalam berkomunikasi, bahasa merupakan alat yang penting bagi setiap 

orang. Melalui berbahasa seseorang atau anak akan dapat mengembangkan 

kemampuan bergaul (social skill) dengan orang lain. Penguasaan keterampilan 

bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan kemampuan 

berbahasa. Tanpa bahasa seseorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan orang 

lain. Anak dapat mengekspresikan pikirannya menggunakan bahasa sehingga 

orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak. 

Komunikasi antar anak dapat terjalin dengan baik dengan bahasa sehingga 

anak dapat membangun hubungan sehingga tidak mengherankan bahwa bahasa 
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dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan seorang anak. Anak yang 

dianggap banyak berbicara, kadang merupakan cerminan anak yang cerdas.  

Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi arbitrer yang dihasilkan 

oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat komunikasi, kerja sama dan 

identifikasi diri. Bahasa lisan merupakan bahasa primer, sedangkan bahasa tulisan 

adalah bahasa sekunder. Arbitrer yaitu tidak adanya hubungan antara lambang 

bunyi dengan bendanya. 

Menurut Badudu (1989) dan juga dalam Nurbiana, dkk (2008) menyatakan 

bahwa Bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat 

yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan dan 

keinginannya. 

Kemampuan berbahasa anak dapat ditingkatkan dengan berbagai cara yang 

disesuaikan dengan usia anak. Dengan permainan yang menyenangkan yang akan 

membuat anak senang, maka anak akan mudah menerima bahasa yang baru sesuai 

dengan usianya.  

Kemampuan berbahasa anak di TK Dawungan 1 cenderung rendah. Oleh 

karena kemampuan berbahasa erat hubungannya dengan kemampuan anak maka 

pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan kegiatan, yaitu perkembangan 

bicara anak. 

Dari perolehan fakta di lapangan yang disampaikan oleh guru kelas 

kelompok B pada bulan November 2012, menunjukkan masih rendahnya bahasa 

yang dimiliki oleh anak. Kemampuan berbahasa anak kelompok B yang kurang 

sebanyak 16 anak  dan dapat dilihat dari keseharian anak saat berinteraksi dan 
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Tanya jawab dengan guru maupun teman sebaya. Hal tersebut dikarenakan 

pembelajaran bahasa yang diberikan guru monotan dan membuat anak bosan saat 

proses pembelajaran.  

Banyak metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak, tetapi kurang berhasil dan tidak maksimal. Maka peneliti 

menggunakan salah satu metode yaitu metode bercerita menggunakan hand puppet 

(boneka tangan).  

Metode bercerita adalah merupakan salah satu pemberian pengalaman 

belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Media 

yang digunakan adalah Hand puppet (boneka tangan). Hand puppet (Boneka 

tangan) adalah tiruan dari bentuk manusia dan bahkan sekarang termasuk tiruan 

dari bentuk binatang. Dengan menggunakan media hand puppet (boneka tangan) 

akan dapat menarik perhatian anak untuk melihat dan mendengarkan. Anak juga 

akan tertarik untuk mencoba memakai hand puppet (boneka tangan), sehingga 

anak akan berimajinasi sesuai bahasanya sendiri. 

Metode ini perlu diberikan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak di TK Dawungan 1 Masaran Sragen, Karena metode bercerita menggunakan 

hand puppet  (boneka tangan) belum pernah di gunakan di TK tersebut untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak.  

Dengan demikian diharapkan melalui metode bercerita menggunakan hand 

puppet (boneka tangan) akan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

kelompok B TK Dawungan 1 Masaran Sragen. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, ada beberapa masalah 

yang dapat di identifikasika sebagai berikut : 

1. Dalam penggunaan metode dalam pembelajaran kurang bervariatif dan 

monoton. 

2. Pada anak kelompok B TK Dawungan 1 tersebut dalam berbahasa masih 

kurang. 

3. Pembelajaran melalui metode bercerita menggunakan hand puppet 

(boneka tangan) belum digunakan guna meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan 

kemampuan berbahasa melalui metode bercerita menggunakan hand puppet 

(boneka tangan) pada anak kelompok B TK Dawungan 1 Masaran Sragen. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah melalui metode 

bercerita menggunakan hand puppet (boneka tangan) dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa pada anak kelompok B TK Dawungan 1 Masaran Sragen 

Tahun Ajaran 2012 / 2013. 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa melalui metode bercerita menggunakan hand 

puppet (boneka tangan) pada anak kelompok B TK Dawungan 1 Masaran 

Sragen. 

2. Khusus 

  Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa melalui metode     

bercerita menggunakan hand puppet (boneka tangan) pada anak kelompok 

B TK Dawungan 1 Masaran Sragen. 

 

F. Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak. 

2. Manfaat praktis 

   Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi penulis 
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Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang 

cara meningkatkan kemampuan berbahasa anak, khususnya melalui 

metode bercerita menggunakan hand puppet (boneka tangan). 

b. Bagi pendidik dan calon pendidik 

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran 

tentang cara meningkatkan kemampuan berbahasa anak , khususnya 

melalui metode bercerita menggunakan hand puppet (boneka tangan). 

c. Bagi anak didik 

Anak didik sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung yang menyenangkan melalui metode 

bercerita menggunakan hand puppet (boneka tangan). Anak akan tertarik 

dalam mengembangkan berbahasanya yang akan membuat anak  merasa 

percaya diri. 

d. Bagi Taman Kanak-kanak 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan metode dan 

media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak serta sebagai masukan untuk sekolah lain guna 

meningkatkan kemampuan berbahasa melalui metode bercerita 

menggunakan hand puppet (boneka tangan). 


