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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bahasa merupakan alat bantu manusia untuk berkomunikasi, 

mengekspresikan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Melalui bahasa     

manusia dapat saling berinteraksi dan bersosialisasi. Hal ini diperkuat oleh    

Tarigan (1986) yang mengatakan bahwa manusia dalam berkomunikasi    

menggunakan bahasa sebagai alatnya, baik itu bahasa secara lisan, tulisan,     

maupun secara gerakan (bahasa isyarat) dengan maksud untuk 

menyampaikan maksud hati kepada lawan bicaranya. Lebih lanjut Sutanto     

(2001:20) menandaskan bahwa “kemampuan bahasa dipelajari dan diperoleh 

anak usia dini secara ilmiah untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya,  

oleh karena itu  bahasa dapat sebagai alat sosialisasi. Kemampuan bahasa 

anak usia dini dapat dikembangkan melalui latihan dan stimulasi di Taman 

Kanak-Kanak. 

Pendidikan anak usia dini (TK) merupakan bentuk pendidikan yang 

fundamental dalam kehidupan seorang anak. Oleh karena itu pendidikan anak 

usia dini (TK) perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari semua pihak 

baik, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dan memiliki 

perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia di masa datang, 

kebijakan dan standarisasi teknis pendidikan untuk anak usia dini perlu dibuat 

dan disusun dengan pemikiran yang matang dan menyeluruh.  
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Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu lembaga pendidikan anak 

usia dini yang keberadaannya sangat  penting untuk menyiapkan sumber daya 

manusia berkualitas di masa mendatang. Pemerintah melalui Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menetapkan bahwa “ Taman Kanak- Kanak merupakan     

salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan untuk 

mengembangkan kepribadian dan potensi diri anak sesuai  dengan  tahap  

perkembangan”.  Perkembangan Bahasa   anak   adalah salah satu   sumber   

daya   yang   harus   mendapatkan   perhatian   penuh   dalam pendidikan 

anak. Perkembangan bahasa ini perlu diasah dan distimulasi.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58  

Tahun   2009 tentang   standar   pendidikan   Anak   Usia   Dini   menyatakan    

bahwa:  “dalam perkembangan bahasa lingkupannya ada tiga yaitu: menerima 

bahasa, mengungkapkan Bahasa, dan Keaksaraan”. 

Pembelajaran bahasa  sekarang ini di Taman Kanak-Kanak  lebih    

menekankan pada kemampuan menulis dan membaca, karena tuntutan dari     

para orang tua yang menganggap bahwa dengan bisa menulis dan membaca  

sejak  dini  berarti  anak   tidak  akan  mengalami  kesulitan lagi untuk    

masuk ke jenjang Sekolah Dasar   (SD).  Kemampuan  bercerita    merupakan   

bagian mengungkapkan   bahasa, dan   kemampuan bercerita bagi anak usia 

dini sangat kurang diperhatikan. Bercerita dalam pembelajaran merupakan 

bagian dari pembelajaran berbicara dan pengembangan kemampuan 

berbicara. Bercerita itu sendiri adalah menuturkan pengalaman, perbuatan 
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yang pernah dilihat, atau bahan bacaan terhadap terjadinya sesuatu atau juga 

disebut dongengan. Moeliono, dkk (2005:165) mengatakan bahwa bercerita 

adalah kemampuan menuturkan atau tuturan yang membentangkan 

bagaimana terjadinya sesuatu hal, atau dongengan atau omongan. Dengan 

demikian banyak pengetahuan tentang tema, topik, ide, gagasan dan 

pengalaman melalui banyak membaca, siswa akan memiliki bahan yang lebih 

banyak untuk dapat bercerita atau menceritakan kembali. Dengan demikian 

kemampuan bercerita yang dimiliki siswa akan lebih baik yang memiliki 

relevansi kemampuan bercerita menjadi lebih baik. 

RA Sudirman Kebakkramat merupakan salah satu RA yang berada 

pada Desa yang berada di pusat kecamatan Kebakkramat memiliki 

kemampuan yang hampir seragam karena saat masuk memiliki umur yang 

hampir seragam yakni antara 5 tahun dan 6 tahun. Namun demikian bila 

ditinjau dari prestasi belajar anak didik belum sesuai harapan guru maupun 

orang tua sebagai user pendidikan berdasarkan hasil observasi dan refleksi 

diri ada beberapa masalah yang terjadi di RA Sudirman Kebakkramat, yaitu 

adanya anak yang belum mampu bercerita dengan baik di depan kelas, anak-

anak yang belum bisa bercerita tentang pengalamannya kepada orang lain 

dengan bahasanya sendiri, karena rendahnya kemampuan anak didik dalam 

berceerita lisan melalui bercerita di sekolah. Bila masalah ini tidak segera 

mandapat solusi maka sangatlah sulit hasil belajar anak didik mencapai hasil 

yang memuaskan. 
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Masalah lain  yang berkaitan dengan bahasa pada anak Taman Kanak-

kanak adalah kemampuan bercerita. Biasanya anak hanya mampu 

menggunakan kalimat pendek. Bila anak mengenal  kata-kata baru,  kata yang 

lama terlupakan. Keberanian anak dalam bercerita atau mengungkapkan 

pikiran dan perasaannya melalui bahasa lisan pada umumnya masih terbatas. 

Taman Kanak-kanak sebagai lembaga prasekolah memiliki peran penting 

dalam mengembangkan kemampuan bercerita anak Taman Kanak-kanak juga 

merupakan arena yang baik bagi anak untuk mengeksplorasi berbagai 

kemampuan termasuk perkembangan bahasa aspek bercerita. Pada 

kenyataannya pembelajaran di Taman Kanak-kanak (TK) kurang memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengoptimalkan kemampuan bercerita 

dengan baik. Pembelajaran  bahasa  di Taman  Kanak-kanak lebih   

menonjolkan   pada   keterampilan   membaca   dan   menulis. Kondisi ini  

dapat menghambat kemampuan anak untuk bercerita.  

Mencermati kondisi tersebut, untuk mengembangkan kemampuan 

bercerita, guru   memiliki peran utama dalam memfasilitasi dan memberi 

stimulasi secara optimal.  Bimbingan guru sangat   diperlukan  dalam   upaya 

meningkatkan minat anak untuk dapat bercerita dengan lancar dan baik. Guru  

perlu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi, 

memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaanya dengan baik.  

Pengembangan  kemampuan bercerita  pada anak Taman  Kanak-

kanak, memerlukan suatu cara atau teknik yang dianggap   menarik   dan   
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menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan harus ditunjang    

dengan penggunaan berbagai media. Media kartun yang merupakan salah   

satu media yang diperlukan untuk menstimulasi dalam upaya 

mengembangkan  kemampuan  bercerita  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 

mengembangkan kemampuan bercerita adalah media kartun Media gambar 

kartun  adalah media grafis yang efektif sekali untuk menyajikan   pesan-

pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula, sehingga dapat mengembangkan 

atau menstimulasi pembelajaran bahasa aspek bercerita yang  efektif. Dengan 

media kartu menurut Sudjana (2005) memiliki kelebihan antara lain: 1)  

Mampu menarik perhatian anak, 2)  Menumbuhkan minat belajar anak, 3) 

Membantu cara belajar gaya visual, 4) Mudah dicerna oleh anak 5) 

Menumbuhkan kematangan emosi siswa, 6) Membuat suasana belajar 

menjadi menyenangkan (penghilang stress), 7) Mampu mengembangkan 

imajinasi siswa.  

Atas dasar uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti “Upaya 

Pengembangan Kemampuan Bercerita Anak Dengan Media Gambar 

Kartun pada Anak Kelompok B RA Sudirman Waru Kebakkramat 

Sudirman Kebakkramat Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat suatu 

identifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Guru  menggunakan  metode yang membosankan atau  kurang kreatif     

dalam  pembelajaran  bahasa,  yang  lebih sering menggunakan  “story   

telling”  dengan  menggunakan  buku.  Hal ini membuat  anak bosan dan   

cenderung  pindah-pindah tempat  duduknya.  

2. Guru belum menggunakan media yang bervariatif dalam pengembangan 

kemampuan berbicara salah satunya kemampuan bercerita. 

3. Sebagian besar anak kurang dapat memperhatikan ketika guru sedang 

menyampaikan sebuah cerita. Hal ini  terlihat masih banyaknya  anak    

yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan tidak dapat 

menceritakan kembali isi ceritanya.  

4. Anak tidak  memahami kegiatan yang akan dilakukan.  Hal ini terlihat anak 

tidak dapat secara langsung melakukan aktivitasnya 

 

C. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini memperoleh kajian yang mantap perlu dibatasi 

masalahnya. Dalam hal ini masalah dititikberatkan pada upaya pengembangan 

kemampuan bercerita melalui penggunaan media gambar kartun kelompok B 

RA Sudirman Waru Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 
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D. Rumusan Masalah  

Berpijak pada latar belakang masalah maka perumusan masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah media gambar kartun 

dapat mengembangkan kemampuan bercerita anak kelompok B RA Sudirman 

Waru Kebakkramat tahun pelajaran 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan bercerita  

kelompok B RA Sudirman Waru Kebakkramat Karanganyar tahun 

pelajaran 2012/2013 

2. Tujuan Khusus  

Untuk  mengetahui perkembangan kemampuan bercerita anak melalui 

media gambar kartun kelompok B RA Sudirman Waru Kebakkramat 

Karanganyar Tahun pelajaran 2012/2013. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teorities maupun praktis, 

adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu  

pendidikan  terutama dalam aspek pembelajaran  bahasa di Taman         

Kanak-kanak. 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Guru  

1) Lebih memperhatikan kebutuhan anak dalam menyampaikan                     

materi pembelajaran.  

2) Guru dapat memperbaiki dan  meningkatkan   dalam   proses                     

pembelajaran     bahasa   anak  dalam    pengembangan kemampuan 

bercerita dengan media gambar kartun.  

3) Guru juga menjadi lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran                     

bahasa   anak   yang   menyenangkan   dalam   memilih   media   

yang  digunakan. 

b.  Bagi anak  

1) Mengembangkan  kemampuan   bercerita  anak   khususnya   dalam                     

pembelajaran bahasa.  

2) Memudahkan anak untuk menerima isi atau pesan yang tersirat                     

dalam proses pembelajaran.  

3) Kemampuan belajar dan berpikir kritis anak meningkat. 


