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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jenis jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar menurut UU No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan anak usia dini 

(PAUD). Melalui PAUD anak dibina dengan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang 

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal (Maimunah, 2010: 

15). Sedangkan tujuan PAUD diadakan di Indonesia menurut Maimunah (2010: 

17) adalah 1. Membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga 

memiliki kesiapan pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa, 

2. Membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. 

Melalui program pendidikan yang dirancang dengan baik, anak akan mampu 

meningkatkan  segenap potensi yang dimiliki, dari aspek fisik sosial, moral, 

emosi, kepribadian dan yang lainnya.Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 

fondasi bagi dasar kepribadian anak. 

Pendidikan anak usia dini (PAUD)  merupakan bentuk pendidikan yang 

fundamental dalam kehidupan seorang anak yang pendidikan pada masa ini sangat 

menentukan keberlangsungan anak itu sendiri juga bagi suatu bangsa. Oleh karena 

itu anak usia dini (PAUD)  merupakan aset dan investasi masa depan bagi suatu 

bangsa. Bangsa Indonesia dua puluh lima tahun ke depan sangat bergantung pada 

anak–anak usia dini yang ada pada masa sekarang (Luluk Asmawati, 2002: 5).  
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Kemampuan berbahasa adalah kemampuan menyampaikan suatu 

ide/gagasan melalui perkataan sehingga anak dapat mengungkapkan apa yang 

ingin diinginkan, karena bahasa adalah merupakan alat dalam berkomunikasi 

antara satu orang dengan yang lain. Perkembangan bahasa memiliki beberapa 

aspek, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Dari keempat aspek 

tersebut di atas, yang paling sering kita gunakan setelah mendengarkan adalah 

kemampuan berbicara atau biasa kita kenal dengan istilah bahasa ekspresif. 

Bahasa ekspresif adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk 

mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Moeslichatoen (2004). Maka 

dari itu orang tua harus mampu menstimulasi kemampuan anak dalam 

mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka inginkan, tanpa ada paksaan dari 

orang lain. Salah satu cara orang tua menstimulasi kemampuan bahasa ekspresif 

anak adalah dengan cara memberikan pendidikan yang sesuai dengan tahap 

perkembangan dan karakteristik anak. 

Berkaitan dengan kemampuan secara unun anak TK Gedongan Plupuh   

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 kemampuan berbahasa anak didik belum sesuai harapan guru 

maupun orang tua sebagai user (pengguna) pendidikan. Berdasarkan hasil 

observasi dan refleksi diri ada beberapa masalah yang terjadi di TK Gedongan 

Plupuh, yaitu adanya anak yang belum mampu berbahasa dengan baik di depan 

kelas,  hal ini mengakibatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dengan 

orang lain dengan bahasanya sendiri dirasakan kurang maksimal. Hal ini terjadi 

karena guru dalam mengajar menggunakan metode belajar yang monoton dan 
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menggunakan media pembelajaran yang seadanya. Bila masalah ini tidak segera 

mendapatkan solusi maka sangatlah sulit hasil belajar anak didik akan mencapai 

hasil yang memuaskan. 

Berkaitan dengan kemampuan berbahasa anak di TK Gedongan Plupuh     

menunjukkan bahwa dari jumlah 24 siswa hanya 6 anak (± 25 %) yang mampu 

berbahasa dengan baik di depan kelas, selebihnya belum mampu dan mau 

menyampaikan pengalamannya sehari-hari di depan kelas. Oleh karena itu perlu 

adanya bimbingan dan arahan dari guru agar anak mampu meningkatkan  

kemampuan berbahasa dengan memanfaatkan penerapan metode sandiwara 

boneka tangan , dengan adanya media akan mempermudah materi sampai kepada 

anak karena proses pengajaran tidak membosankan selain itu proses pembelajaran 

berbahasa akan lebih efektif dan efisien apabila ditunjang dengan media yang 

memadai. Penggunaan media dalam pembelajaran kemampuan berbahasa sangat 

dibutuhkan karena siswa dapat berinteraksi langsung dengan sumber belajar atau 

media instruksional yang mengarah pada hasil belajar yang optimal. Dengan 

menggunakan media ketidakjelasan materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 

Dengan menggunakan media akan dapat mempermudah pemahaman siswa 

terhadap materi huruf Indonesia  sehingga hasil prestasi dalam kemampuan 

berbahasa lebih menyenangkan dan lebih efektif. 

Menurut Moeslichatoen (2004: 24) "metode-metode yang digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan berbahasa yang sesuai dengan karakteristik 

anak usia TK yaitu bermain, karyawisata, bercakap-cakap, sandiwara boneka, 

membaca ..". Sandiwara boneka dalam pembelajaran merupakan bagian dari 

pembelajaran berbicara dan peningkatan kemampuan berbicara. Sandiwara 
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boneka itu sendiri adalah menuturkan pengalaman, perbuatan yang pernah dilihat, 

atau bahan bacaan terhadap terjadinya sesuatu atau juga disebut dongengan. 

Moeliono, dkk (2005: 165) mengatakan bahwa sandiwara boneka 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 sandiwara 

boneka atau menceritakan kembali. Dengan demikian kemampuan sandiwara 

boneka yang dimiliki siswa akan lebih baik yang memiliki relevansi kemampuan 

sandiwara boneka menjadi lebih baik. Menurut Musfiroh (2008: 86): "Mendengar 

cerita sama artinya dengan melakukan serangkaian kegiatan fonologis, sintaksis, 

semantik, dan pragmatik. Selama menyimak cerita, anak belajar bagaimana bunyi-

bunyi yang bermakna diujarkan dengan benar, bagaimana kata-kata disusun 

secara logis dan mudah dipahami, bagaimana konteks dan koteks berfungsi dalam 

makna". 

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, produk bahasa 

mereka juga meningkat dalam kuantitas, keluasan dan kerumitan. Anak-anak 

secara bertahap berubah dari  melakukan ekspresi menjadi melakukan ekspresi 

dengan berkomunikasi, yang juga berubah dari komunikasi melalui gerakan 

menjadi ujaran. Anak usia dini biasanya telah mampu meningkatkan  

keterampilan berbicara melaalui percakapan yang dapat memikat orang lain. 

Mereka dapat menggunakan bahasa dengan berbagai cara seperti bertanya, 

berdialog dan bernyanyi. Sejak usia 2 tahun anak menunjukkan minat untuk 

menyebut nama benda. Minat tersebut  terus berkembang sejalan dengan 
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bertambah usia dan menunjukkan bertambah pula perbendaharaan kata. Dengan 

perbendaharaan kata yang di milki anak mampu berkomunikasi dengan 

lingkungannya yang lebih luas. Anak dapat menggunakan bahasa dengan 

ungkapan yang lebih kaya ungkapan melalui bermain peran 

Media yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah penggunaan  

metode sandiwara boneka tangan. Media ini diharapkan dapat meningkatkan 

minat siswa dan kemampuan berbahasa  pada anak TK  Gedongan Plupuh 

Kabupaten Sragen. Penggunaan metode sandiwara boneka tangan sebagai media 

cerita memiliki banyak kelebihan dan keuntungan. Anak-anak  pada umumnya 

menyukai boneka, sehingga cerita  yang dituturkan lewat karakter boneka jelas 

akan mengundang minat dan perhatiannya. Anak-anak juga bisa terlibat dalam 

permainan boneka dengan ikut memainkan boneka. Hal ini berarti, boneka bisa 

menjadi pengalih perhatian anak  sekaligus media untuk berekspresi  atau  

menyatakan  perasaannya.  Bahkan  boneka  bisa  mendorong tumbuhnya fantasi 

atau imajinasi anak (Gunawan, 2010). Jelaslah kiranya media boneka tangan dapat 

berfungsi sebagai media perantara yang digunakan untuk melibatkan anak 

kedalam cerita yang sedang disampaikan agar anak mampu menangkap isi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan media boneka tangan anak 

tertarik untuk berimajinasi, kemudian berusaha mencari kosa kata yang tepat 

untuk mengungkapkan ide yang ada pada diri mereka. Pemamfaatan media 

pembelajaran kartu bertulisan suku kata yang diintegrasikan dengan teknik 

permainan dimaksudkan agar proses belajar mengajar bukan dijadikan sebagai 

beban mental bagi siswa tetapi menanamkan minat dan meningkatkan  

kemampuan siswa terhadap membaca pemahaman bacaan . 
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Atas dasar uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui: Upaya 

pengembangan kemampuan berbahasa efektif  melalui Penerapan metode 

sandiwara boneka tangan pada anak kelompok B TK Gedongan Plupuh , 

Sragen  Tahun Ajaran 2013/2014 . 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah maka diperlukan 

pembaatsan masalah sebagai berikut:  

1. Kemampuan yang dikembangkan dibatasi pada kemampuan berbahasa pada 

anak.  

2. Metode pembelajaran yang digunakan adalah penerapan metode sandiwara 

boneka tangan pada anak kelompok B TK  TK Gedongan  Plupuh, Sragen. 

 

C. Rumusan   Masalah  

Berpijak pada latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 

masalah maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah 

pengembangan kemampuan berbahasa dapat dilakukan dengan penerapan 

metode sandiwara boneka tangan pada anak kelompok B TK Gedongan  Plupuh 

, Sragen Tahun Ajaran 2013/2014 ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui kemampuan berbahasa pada anak kelompok B TK 

Gedongan Plupuh, Sragen  Tahun Ajaran 2013/2014  
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2. Tujuan Khusus  

Untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak melalui penerapan 

metode sandiwara boneka tangan pada kelompok B TK Gedongan Plupuh, 

Sragen  Tahun Ajaran 2013/2014  

 

E.  Manfaat Penelitian  

1. Bagi Guru 

Memberikan masukan bagi guru bahwa media lingkungan sekitar sangat 

membantu dalam rangka meningkatkan  kemampuan berbahasa dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Bagi Peserta Didik 

Para peserta didik dapat merasakan betapa besar pengaruh kemampuan 

berbahasa dalam upaya peningkatan prestasi belajarnya. Sehingga mereka 

merasa membutuhkan dan tertarik untuk mengikutinya. 

3. Bagi Sekolah, sebagai referensi bagi guru atau calon guru, dengan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada lembaga 

pendidikan khususnya lembaga pendidikan anak usia dini, dalam rangka 

meningkatkan kemampuan bahasa pada anak melalui penerapan metode 

sandiwara boneka tangan. 

 




