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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan sebagai suatu proses, baik berupa pemindahan maupun 

penyempurnaan akan melibatkan dan mengikutsertakan bermacam-macam 

komponen dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Pendidikan 

dilakukan seumur hidup sejak usia dini sampai akhir hayat (Dhieni, 2006:3.3).  

Salah satu bentuk pendidikan untuk Anak Usia Dini adalah Taman Kanak-

kanak (TK). Seperti tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 

Tahun 2003 Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Pada 

pasal 1 ayat 7 dijelaskan : Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK 

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur 

pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 

berusia empat tahun sampai enam tahun (Depdiknas, 2007:96 ).  
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Berdasarkan Direktorat Pembinaan TK (2007:5) ada 5 bidang 

pengembangan yang harus diajarkan, yaitu: a). Nilai-nilai agama, moral b). 

Bahasa, c). Kognitif, d). Fisik Motorik, e). Sosial emosional. Salah satu bidang 

pengembangan yang penting adalah kemampuan bahasa. Dalam kehidupan 

manusia bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan bahasa, seorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan 

kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Dhieni (2006: 2.7) bahwa bahasa adalah alat komunikasi antar 

anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia. Pengembangan bahasa di TK ialah usaha atau kegiatan 

mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan 

lingkungannya melalui bahasa. 

Menurut Depdiknas (2007:105) fungsi pengembangan bahasa bagi anak 

TK adalah : (a) Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, (b) 

Sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak,  (c) Sebagai 

alat untuk mengembangkan ekspresi anak,  (d) Sebagai alat untuk menyatakan 

perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Direktorat Pembinaan TK dan 

SD (2007:3) menyebutkan tujuan pengembangan kemampuan berbahasa anak 

antara lain:(a) Agar anak dapat mengolah kata secara komprehensif, (b) Agar 

anak dapat mengekspresikan kata-kata dalam bahasa tubuh yang dapat 

dipahami oleh orang lain, (c) Agar anak mengerti setiap kata yang didengar 

dan diucapkan, mengartikan dan menyampaikan secara utuh kepada oranglain, 
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(d) Agar anak dapat berargumentasi, meyakinkan orang melalui kata-kata 

yang diucapkannya.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis dilapangan ditemukan 

adanya permasalahan dalam kegiatan pengembangan kelas yaitu rendahnya 

kemampuan berbahasa pada anak kelompok B di Tk Pilang I Kecamatan 

Masaran Kabupaten Sragen. Pada proses pembelajaran peneliti memilih peran 

guru yang masih menekankan pengajaran yang berpusat pada guru. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya peran guru yang terlalu menguasai kelas, 

guru dengan tugas kepada anak tanpa memberikan pilihan kegiatan kepada 

anak kondisi ini ditenggarai penyebab adanya dalam proses pembelajaran guru 

kurang memanfaatkan Metode pembelajaran.  

Pada pengembangan kemampuan berbahasa anak masih kekurangan dalam 

kata bahasa yang ketahui oleh anak, serta anak masih kesulitan dalam 

menggunakan bahasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang tepat. 

Peran guru belum menemukan metode yang tepat untuk membantu dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa anak guru kurang memberikan 

metode yang bervariasi dan juga masih menggunakan metode yang membuat 

anak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran dikelas, untuk 

pembelajaran ini dengan menggunakan metode yang dapat membantu anak 

terutama dalam pengembangan kemampuan berbahasa anak dalam proses 

pembelajaran diperlukan metode pembelajaran yang sesuai.  
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Penggunaan metode yang sesuai anak dalam pengembangan kemampuan 

berbahasa dapat disajikan dalam bentuk metode sehingga mudah dipahami 

dan dimengerti anak, ditunjukkan dengan rasa senang dan tertarik sehingga 

mendorong anak berfikir positif terhadap pembelajaran khususnya dalam 

pengembangan kemampuan berbahsa anak. Menurut Masitoh (2009:10.3) 

metode story book reading merupakan kegiatan yang memiliki manfaat besar 

bagi pengembangan anak serta pencapaian tujuan pendidikan, sebelum 

melaksanakan kegiatan bercerita guru terlebih dahulu harus merancang 

kegiatan bercerita berupa langkah-langkah yang akan dilaksanakan secara 

sistematis.   

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak dapat melalui metode Story Book Reading yang 

merupakan Metode yang dapat membantu anak dalam mengembangkan 

bahasa yang bertujuan untuk memupuk anak cinta pada buku yang dapat 

berkembang kearah minat anak terhadap tulisan dan membantu kemantangan 

untuk belajar membaca (Dhieni, 2006:6.4). adapun kelebihan dalam metode 

story book reading ini diantarannya Dapat menjangkau jumlah anak yang 

relatif lebih banyak, waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan efektif 

dan efisien, Pengaturan kelas menjadi lebih sederhana, Guru dapat menguasai 

kelas dengan mudah (Moeslichatoer, 1996:118). 

Kenyataan di TK Pilang I sebelum penelitian (Pra Siklus) berdasarkan 

survy awal kemampuan berbahasa anak hasil masih rendah. Berdasarkan 

permasalahan yang terjadi di TK Pilang I dan pendapat-pendapat yang telah 
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dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul 

“Pengembangan Kemampuan Berbahasa Pada Anak Kelompok B 

Menggunakan Metode Story Book Reading di TK Pilang I kecamatan Masaran 

Kabupaten Sragen Tahun 2013/2014” 

 

B. Pembatasan Masalah   

Untuk menghindari meluasnya masalah, maka dari identifikasi masalah 

diatas agar dalam penelitian ini dapat mencapai tujuan yang jelas. Dalam 

penelitian ini difokuskan membahas tentang mengungkapkan bahasa. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah 

penelitian. Apakah metode story book reading dapat mengembangkan 

kemampuan berbahasa pada anak kelompok B di TK Pilang I Kecamatan 

Masaran Kabupaten Sragen?   

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangankan 

kemampuan berbahasa anak kelompok B di TK Pilang I Kecamatan 

Masaran Kabupaten Sragen. 
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2. Tujuan Khusus  

Secara Khusus, untuk mengetahui pengembangan kemampuan 

berbahasa dengan menggunakan Metode story book reading pada anak 

kelompok B TK Pilang I Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen  

E. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat teoritis  

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan yang 

berkenaan dengan pendidikan di TK dalam pengembangan 

kemampuan berbahasa pada anak  

b. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan acuan untuk kegiatan 

penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi guru, Guru dapat meningkatkan profesionalisme dalam 

melaksanakan pembelajaran di Taman Kanak-kanak, khusunya dalam 

upaya pengembangan kemampuan berbahasa pada anak menggunakan 

Metode story book reading  

b. Bagi anak TK, Pembelajaran dengan menggunakan Metode story book 

reading dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak 

diharapkan menjadi lebih senang  

c. Bagi sekolah, Agar sekolah memberi fasilitas yang mendukung 

pembelajaran dengan menggunakan Metode story book reading 

 


