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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah makhluk sosial seperti orang dewasa yang membutuhkan 

orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena 

anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa orang lain tidak 

mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Untuk menuju 

kedewasaannya, setiap anak memerlukan kesempatan untuk mengembangkan 

diri. Sedangkan kesempatan untuk mengembangkan diri tersebut, memerlukan 

fasilitas dan sarana pendukung dalam berbagai bentuk seperti pendidikan yang 

menunjang. Semua fasilitas dan kesempatan pengembangan diri anak tersebut 

tersedia di Taman Kanak-Kanak. 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak diselenggarakan untuk membantu 

meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan 

daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

selanjutnya.Sedangkan tujuan khusus antara lain untuk menambah 

perbendaharaan kata, berkomunikasi dan mampu mengungkapkan pendapat 

pada orang lain, pengembangan daya pikir atau kecerdasan, daya cipta atau 

kreativitas diri melalui daya cipta, pengembangan  perasaan atau emosi, 

disiplin, mengenal dirinya sendiri dalam kehidupan sehari- hari. 

Sesuai dengan tujuannya,  kurikulum untuk anak usia dini yang meliputi 

6 aspek perkembangan yaitu : 1) Aspek moral dan nilai - nilai agama, 2) 

Aspek sosial, emosional dan kemandirian, 3) Aspek kemampuan berbahasa, 4) 

Aspek kognitif, 5) aspek fisik motorik, 6) Seni pengembangan anak secara 

menyeluruh merupakan dasar pengembangan kurikulum pendidikan anak usia 

dini (Integrated Curriculum).Disamping itu, Kurikulum PAUD difokuskan 
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pada pengembangan jamak yang dimiliki anak. Salah satu kecerdasan yang 

dimaksud adalah kecerdasan verbal linguistik.  

Perkembangan bahasa anak sebagai alat komunikasi dengan orang lain 

terkait erat dengan kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik 

didefinisikan sebagai kemampuan menyelesaikan masalah, mengembangkan 

masalah dan menciptakan sesuatu dengan menggunakan bahasa secara efektif, 

baik lisan maupun tertulis. Cerdas linguistik berarti cerdas kata dan cepat 

belajar dengan menggunakan kata-kata dengan mendengar dan melihat. 

Kecerdasan verbal linguistik mengacu pada kemampuan untuk 

menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini 

secara kompeten melalui kata-kata untuk mengungkapkan pikiran-pikiran ini 

untuk berbicara, membaca dan menulis (Lwin, et. ai., 2005). Pengembangan 

kecerdasan verbal linguistik harus didasarkan pada tahap perkembangan anak. 

Pada anak usia Taman Kanak-Kanak sudah mememiliki ketertarikan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Namun demikian 

anak usia Taman Kanak-Kanak belum dapat diberikan pelajaran menulis dan 

membaca, tetapi hanya diperkenalkan pada kemampuan pengenalan huruf 

melalui kegiatan bercerita, bercakap-cakap ataupun mendengarkan cerita 

bergambar. 

Pada anak Kelompok A TK Pertiwi III Blimbing, Kecamatan Sambirejo, 

Kabupaten Sragen, ditemukan masih ada  anak yang memiliki kecerdasan 

verbal linguistik yang sangat rendah. Dari 26 jumlah peserta didik di TK 

Pertiwi III Blimbing baru 10 anak yang mampu mendengarkan penjelasan dan 

mengungkapkan  cerita dengan baik. Sebagian anak masih belum mampu 

mendengarkan penjelasan dan mengungkapkan cerita dari guru.   

Hal tersebut terjadi karena metode yang digunakan oleh guru kurang 

menarik bagi anak,metode yang digunakan selama ini adalah metode ceramah 

yang berpusat pada guru,  sehingga membuat kemampuan kecerdasan verbal 

linguistik anak rendah utamanya dalam hal mendengar dan menceritakan 
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kembali cerita yang diceritakan oleh guru, mereka merasa  bosan dan jenuh 

terhadap materi yang disampaikan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, 

maka diperlukan suatu inovasi atau variasi bagi guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar anak mampu 

mengemukakan pendapat atau menyampaikan sebuah ide/gagasannya melalui 

kemampuan verbalnya. 

Metode sandiwara boneka merupakan metode yang dapat menarik 

perhatian anak, dimana pada kegiatan ini intelegensi anak akan lebih terlatih. 

Metode  sandiwara boneka juga dapat menarik perhatian anak terhadap sebuah 

cerita, diharapkan anak dapat mengungkapkan isi cerita dari sandiwara boneka 

tersebut melalui kemampuan verbalnya. 

Mengingat pentingnya sebuah pembelajaran untuk kecerdasan anak usia 

Taman Kanak-Kanak yang berguna untuk kehidupan anak selanjutnya maka 

diperlukan sebuah metode yang dapat mengembangkan kecerdasan verbal 

linguistik bagi anak Taman Kanak - Kanak.Berdasarkan uraian diatas maka 

dalam penelitian ini mengangkat judul sebagai berikut “UPAYA 

MENINGKATKAN KECERDASAN VERBAL LINGUISTIK MELALUI 

METODE SANDIWARA BONEKA PADA ANAK KELOMPOK A DI TK 

PERTIWI III BLIMBING KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN 

SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014”. 

B.Pembatasan Masalah  

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terfokus dan jelas, maka 

perlu pembatasan masalah. Adapun masalah yang dibahas dibatasi pada 

penerapan metode sandiwara boneka dengan menggunakan boneka tangan. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah  kecerdasan 

verbal linguistik dapat ditingkatkan melalui metode sandiwara boneka pada 
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anak Kelompok A TK Pertiwi III Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten 

Sragen?“ 

D. Tujuan Penelitian   

Tujuan dalam penelitian ini adalah :  

1. Tujuan Umum 

   Untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan verbal linguistik 

anak dikelompok A TK Pertiwi III Blimbing, Kecamatan Sambirejo, 

Kabupaten Sragen. 

2. Tujuan Khusus  

 Untuk mengetahui peningkatan kecerdasan verbal linguistik bagi 

anak Kelompok A TK Pertiwi III Blimbing, Kecamatan Sambirejo, 

Kabupaten Sragen melalui sandiwara boneka. 

E. Manfaat Penelitian   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah perbendaharaan kata bagi anak usia Taman Kanak - 

Kanak sebagai acuan dalam mengembangkan kecerdasan verbal 

linguistik di TK Pertiwi III Blimbing, Kecamatan Sambirejo, 

Kabupaten Sragen. 

b. Secara khusus dapat menambah perbendaharaan kata untuk 

berkomunikasi dengan orang lain melalui kemampuan verbal. 

 

 2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak TK 

Sebagai upaya menumbuhkan minat anak untuk berkomunikasi dengan 

orang lain melalui kata - kata. 
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b. Bagi Guru 

Untuk meningkatkan kualitas penggunaan metode dalam melakukan 

kegiatan pengembangan kecerdasan verbal linguistik agar seluruh 

aspek yang ada pada anak dapat berkembang dengan baik. 

c. Bagi Sekolah 

Membantu mengembangkan dan memperbaiki pelayanan terhadap 

anak dalam bidang pengembangan berkomunikasi melalui kecerdasan 

verbal linguistiknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


