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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting, karena 

pendidikan itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan hidup 

manusia. Dengan semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh 

seseorang maka semakin besar kesempatan untuk meraih sukses hidup di masa 

mendatang. Secara garis besarnya, pendidikan sangat berkompeten dalam 

kehidupan, baik kehidupan itu sendiri, keluarga, masyarakat maupun 

kehidupan bangsa dan negara. 

Pemerintah dalam hal ini telah mengatur dan mengarahkan pendidikan 

nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 menyebutkan tujuan dari 

pedidikan nasional yang berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. 

 

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan bertujuan untuk 

membangun manusia Indonesia seutuhnya. Berhasil tidaknya program 

pembangunan faktor manusia memegang peranan yang sangat penting. Untuk 

pembangunan itu diperlukan manusia yang berjiwa pemikir, kreatif dan mau 
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bekerja keras, memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan serta memiliki sifat positif terhadap etos kerja. 

Sekolah sebagai tempat proses belajar mempunyai kedudukan yang 

sangat penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu pendidikan di sekolah 

memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan tercapainya 

pendidikan nasional secara optimal seperti yang diharapkan. Dalam proses 

belajar mengajar tersebut guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan 

situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa dan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya 

tujuan belajar. 

Tujuan seperti yang telah tersebut di atas dapat dicapai dengan baik 

apabila pada diri peserta didik timbul suatu kesadaran yang mendalam untuk 

meraih prestasi yang tinggi. Untuk mencapai prestasi yang tinggi maka 

diperlukan proses interaksi yang optimal antara pendidik sebagai pentransfer 

ilmu dan peserta didik sebagai objek. 

Taman kanak–kanak merupakan lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan secara berstruktur untuk persiapan tuntutan di jenjang 

berikutnya sesuai dengan fenomena yang ada dilapangan menguasai 

ketrampilan dasar membaca, menulis dan berhitung karena kemampuan 

tersebut merupakan persyaratan untuk menguasai mata pelajaran lain pada 

pendidikan yang lebih tinggi, sebenarnya TK tidak mengemban tanggung 

jawab untuk mengembangkan  kemampuan akademik seperti membaca, 

menulis dan berhitung karena itu harusnya merupakan tanggung jawab 
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lembaga pendidikan sekolah dasar, namun kenyataanya terjadi pergeseran 

tanggung jawab pengembangan kemampuan membaca, menulis dan berhitung. 

Metode pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan 

berbicara adalah dengan media gambar. Media gambar yang akan penulis 

gunakan adalah gambar tiruan binatang, buah, tumbuhan dan sebagainya yang 

dibuat dari kertas karton yang diberi warna. Gambar dapat menimbulkan daya 

tarik, apalagi gambar tersebut diberi warna yang menarik karena anak akan 

lebih tertarik perhatiannya dan dapat membangkitkan minat belajar siswa, di 

samping itu anak tidak merasa bosan. Penggunaan media gambar diharapkan 

dapat membantu anak usia dini mempermudah dalam menerima pembelajaran, 

khususnya membaca pada kalimat sederhana yang berpola S P dan S P O, 

sehingga kemampuan berbicara anak dapat meningkat. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu diadakan 

penelitian terhadap upaya meningkatkan kemampuan berbicara anak 

kelompok A melalui media gambar. Untuk itu penulis melakukan penelitian 

tentang: “Meningkatkan Kemampuan Berbicara Melalui Media Gambar pada 

anak Kelompok A di TK O2 Kedungjeruk Mojogedang Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diketahui identifikasi yang 

mempengaruhi kemampuan berbicara pada anak Kelompok A di TK 02 
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Kedungjeruk Mojogedang Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012 antara 

lain: 

1. Keterampilan bicara siswa rendah.  

2. Minat anak dalam mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia kurang.  

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia hanya dengan menggunakan metode 

ceramah.  

4. Guru belum menggunakan metode media gambar dalam proses 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran belum tercapai maksimal. 

 
C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan banyaknya masalah yang ada maka dalam penelitian ini 

dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas dibuat batasan 

masalah sebagai berikut:  

1. Peningkatan aspek berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran. 

 
D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: Apakah penggunaan media gambar dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara pada anak Kelompok A di TK O2 

Kedungjeruk Mojogedang Karanganyar? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat ditetapkan tujuan 

penelitian untuk meningkatkan kemampuan berbicara melalui media gambar 

pada anak Kelompok A di TK O2 Kedungjeruk Mojogedang Karanganyar. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :  

1. Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi penelitian lain serta dapat menambah 

khasanah keilmuan dalam dunia pendidikan.  

2. Praktis  

a. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan membuat kebijakan dalam 

rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran, khususnya pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.  

b. Bagi Guru  

Dapat memperoleh keterampilan baru yaitu penggunaan media 

gambar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya aspek 

berbicara pada anak Kelompok A di TK O2 Kedungjeruk Mojogedang 

Karanganyar.  
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c. Bagi Siswa  

Meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 


