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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan 

tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, 

pengasuhan dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan 

dimana anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan 

kepadanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang 

diperolehnya dari lingkungan, melalui cara mengamati, meniru dan bereksperimen 

yang berlangsung secara berulang – ulang dan melibatkan seluruh potensi dan 

kecerdasan anak. Karena anak merupakan sosok  yang unik dan melewati berbagai 

tahap perkembangan kepribadian, maka lingkungan yang diupayakan oleh 

pendidik dan orang tua yang dapat memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengeksplorasi berbagai pengalaman dengan berbagai suasana, hendaklah 

memperhatikan keunikan anak – anak dan disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kepribadian anak. 

       Anak usia dini merupakan anak yang memiliki karakteristik unik, pada masa 

ini di sebut masa emas dikarenakan pada masa ini anak mampu mengembangkan 

berbagai potensi yang di miliki. Segala sesuatu yang pernah di dengar dan di lihat 

anak akan menjadi ingatan dan membentuk kepribadian anak dimasa mendatang, 

maka diperlukan strategi dan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan anak.   
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       Sebagaimana dinyatakan dalam Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 28, ayat 3 menyatakan bahwa Taman 

Kanak – kanak (TK) merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal, yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi 

baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan agama, sosial, emosional, 

kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik, dan seni untuk siap memasuki 

sekolah dasar. 

       Standar PAUD merupakan bagian yang sangat penting, dimana 

perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang berarti bahwa 

tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap yang diharapkan meningkat 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya. 

       Dari berbagai bentuk perkembangan pembelajaran yang perlu disampaikan 

pada anak, di antaranya adalah bentuk pembelajaran berbahasa. Kemampuan 

berbahasa merupakan salah satu dari bidang pengembangan kemampuan dasar 

yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas 

anak sesuai dengan tahap perkembangan. Seiring dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan tentang perkembangan anak, maka orang semakin menyadari 

pentingnya berbahasa bagi anak usia dini, khususnya usia 4 – 5 tahun dapat 

mengembangkan kosa kata secara mengagumkan, mereka sering mengulang kosa 

kata yang baru sekalipun belum memahami artinya, dalam mengembangkan kosa 

kata tersebut anak menggunakan suatu proses dimana anak menyerap arti baru 

setelah mendengarkan sekali atau dua kali dalam percakapan. Oleh sebab itu 

bahasa merupakan salah satu dari kemampuan dasar yang harus dimiliki anak 
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untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, anak perlu melalui beberapa tahapan 

sesuai dengan usia dan karakteristik perkembangan. 

       Kemampuan berbahasa anak pada kelompok B TK Pertiwi Macanan 

Kebakkramat masih kurang, terutama dalam kemampuan berbicara. Penyebab 

yang timbul dikarenakan kurang tepatnya guru dalam menggunakan teknik 

pembelajaran yang kurang menarik, monoton, guru lebih banyak bercerita atau 

ceramah sehingga siswa tidak aktif terlibat dalam proses pembelajaran, guru 

jarang atau tidak menggunakan media pembelajaran. Apabila permasalahan 

tersebut tidak segera diatasi maka anak didik semakin tidak tertarik dan malas 

untuk belajar berbahasa. Untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak 

kelompok B TK Pertiwi Macanan diperlukan strategi pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa anak dengan menggunakan media 

pembelajaran. Disini media yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

media audio visual yaitu VCD. 

       Penggunaan Media Audio Visual ini dapat memperjelas pesan yang ingin 

disampaikan pada anak, dapat membantu anak  untuk meningkatkan motivasinya 

dalam belajar, serta membuat pelajaran lebih bervariasi dan diharapkan agar 

pembelajaran yang dilakukan anak lebih bermanfaat bermakna.  

(http://nurlailatussubha.blogspot.com/2010/12/pengembangan-kemampuan-

berbahasa-pada-html) di unduh pada 7 April 2013. Dengan menggunakan Media 

Audio Visual berupa VCD pembelajaran maka anak akan termotivasi untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasanya. 

http://nurlailatussubha.blogspot.com/2010/12/pengembangan-kemampuan-berbahasa-pada-html
http://nurlailatussubha.blogspot.com/2010/12/pengembangan-kemampuan-berbahasa-pada-html
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       Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang 

berguna untuk memberikan solusi untuk mengatasi kesulitan belajar  berbahasa. 

Dan sebagai judul yang akan digunakan dalam penelitian ini “Pengembangan 

Kemampuan Berbahasa Anak Melalui Media Audio Visual Pada Kelompok B TK 

Pertiwi Macanan Kebakkramat Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

       Pembahasan dalam suatu penelitian diperlukan pembatasan masalah, dengan 

adanya pembatasan masalah pembahasan tidak akan meluas. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Dalam penelitian ini akan di batasi pada perkembangan kemampuan berbahasa 

pada anak kelompok B di TK Pertiwi Macanan. 

2. Penggunaan Media yang di implementasikan dalam penelitian ini dibatasi pada 

Media Audio Visual yaitu VCD pembelajaran. 

 

C. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di utarakan di atas maka  

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah Melalui 

Media Audio Visual dapat mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak 

kelompok B di TK Pertiwi Macanan Kebakkramat Karanganyar Tahun pelajaran 

2012/2013?. 
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D. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak. 

2. Tujuan khusus untuk mengetahui perkembangan kemampuan berbahasa anak 

melalui Media Audio Visual pada kelompok B di TK Pertiwi Macanan 

Kebakkramat Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah :  

a) Dapat menambah pengetahuan tentang berbagai media dalam mengajar 

terutama Media Audio Visual serta hasil yang dapat di peroleh dari media 

ini. 

b) Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan anak usia dini 

untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi anak didik : 

1) Dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak. 

2) Mengembangkan  semangat belajar/motivasi. 

3) Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan 

pendapatnya secara runtut dan benar.  

b. Manfaat bagi guru : 

1) Memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi khususnya 

bahasa. 
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2) Meningkatkan kreativitas guru dalam membeikan pelajaran yang 

menarik, menyenangkan dan bermakna bagi anak. 

3) Memberikan otivasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas. 

c. Manfaat  bagi sekolah : 

1) Memberikan masukan dalam mengembangkan model – model 

pembelajaran inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

2) Sebagai sarana pengembangan dan peningkatan professional guru. 
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