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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa 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.  

Sistem Pendidikan Nasional (2003) pada pasal 1 ayat (14) menyatakan 

bahwa pendidikan anak usia  dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

pendidikan dasar yang merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak 

sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan 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, non formal, dan informal.  

Setiap anak bersifat unik, tidak ada dua anak yang sama sekalipun kembar 

siam. Setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda-beda, memiliki 

kelebihan, bakat, dan minat sendiri. Ada anak yang berbakat menyanyi, ada pula 

yang berbakat menari, matematika, bahasa, dan ada pula yang berbakat olahraga. 

Kenyataannya menunjukkan bahwa setiap anak tidak sama, ada yang sangat 

cerdas, ada yang biasa saja, dan ada juga yang kurang cerdas. 

 Perilaku anak juga beragam, demikian pula cara belajarnya. Oleh karena 

itu, pendidik anak usia dini perlu mengenal pembelajaran untuk anak yang 

berkebutuhan khusus. Dengan memahami kebutuhan khusus setiap anak 

diharapkan para guru mampu mengembangkan potensi anak dengan baik. 

Pendidik dituntut mampu dan mau memberikan berbagai stimulasi sesuai dengan 

potensi kecerdasan anak. Stimulasi didasarkan pada keyakinan bahwa setiap anak 

memiliki berbagai kecerdasan yang perkembangannya mensyaratkan stimulasi 

atau rangsang yang sesuai. 
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Untuk mengasah kecerdasan anak dan aspek perkembangan anak, orang 

tua sebaiknya memberikan pendidikan sejak dini kepada anak. Pendidikan 

Taman Kanak-kanak merupakan wadah atau tempat untuk mengembangkan 

kecerdasan dan aspek perkembangan anak yang dimiliki berdasarkan minat dan 

bakat anak. 

Aspek yang perlu dikembangkan pada anak usia dini adalah 

pengembangan nilai dan moral agama, pengembangan bahasa, pengembangan 

kognitif, pengembangan fisik motorik kasar-halus, dan pengembangan sosial 

emosi. Selain lima bidang pengembangan yang perlu diasah tetapi terdapat 

kecerdasan yang juga harus dikembangkan yaitu multiple intelligence atau biasa 

disebut kecerdasan majemuk. 

Menurut teori tentang multiple intelligence menyatakan bahwa 

kecerdasan tersebar dalam berbagai bidang dan memiliki multi aspek. Teori 

tersebut juga menunjukkan bahwa manusia tidak hanya diberkahi Allah satu 

kecerdasan saja, karena kecerdasan merupakan kumpulan kepingan kemampuan 

yang ada di beragam bagian otak. Semua kepingan itu saling berhubungan, tidak 

bekerja sendiri-sendiri. Manusia diberkahi dengan 9 jenis kecerdasan, yaitu 

kecerdasan verbal/ linguistik, matematis/ logis, spasial/ daya barang ruang, 

musik, kinestetik tubuh, intrapersonal, interpersonal, natural dan eksistensialis. 

Kecerdasan juga merupakan faktor pendukung keberhasilan anak dalam 

berprestasi. Apabila prestasi belajar anak meningkat maka kecerdasan yang ada 

pada anak akan mulai terasah dan meningkat. Sehingga kecerdasan dapat 

dikatakan usaha untuk menciptakan suatu penghargaan dalam budaya seseorang. 

Oleh karena itu maka kecerdasan harus ditanamkan pada anak sejak dini. 

Salah satu perkembangan penting yang perlu diperhatikan adalah 

kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan linguistik diajarkan agar anak memiliki 

pemahaman dan komunikasi melalui kata, lisan, tulisan yang diperlukan dalam 

kegiatan berkomunikasi dengan individu lain baik anak maupun orang dewasa 

dengan secara verbal maupun non verbal. Kemampuan berbahasa anak 

merupakan suatu hal yang penting karena dengan berbahasa anak dapat 

berkomunikasi dengan teman dan orang-orang yang ada disekitarnya.  
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Pada saat anak dalam kandungan pendengaran anak sudah mulai 

berkembang dengan normal, fondasi kecerdasan verbal linguistik telah terbentuk 

sebelum anak dilahirkan. Ibu yang sedang hamil apabila menyanyikan dan 

menceritakan sebuah cerita pada anak yang masih dikandungnya, itu adalah awal 

utama dalam perkembangan kecerdasan verbal linguistik.  

Meskipun kecerdasan verbal linguistik penting bagi anak, namun 

penerapannya tidaklah mudah. Pembelajaran yang dilakukan di TK Pertiwi 

Sidowarno II Wonosari Klaten menggunakan metode klasikal untuk 

mengembangkan kecerdasan verbal linguistik anak. Dalam pembelajaran guru 

hanya menanyakan kepada anak tanpa memberi kesempatan anak untuk 

mengungkapkan pendapatnya. Sehingga anak tidak dapat mengembangkan 

kecerdasan verbal linguistiknya, misalnya saat guru menjelaskan pembelajaran 

kemudian ada anak yang menyela pembicaraan ibu guru, kemudian ibu guru 

marah pada anak itu dan merasa bahwa anak itu mengganggu pembelajaran. 

Disitulah anak tidak dapat mengembangkan kecerdasan verbal linguitiknya. 

Hasil observasi sementara diketahui bahwa rendahnya kecerdasan verbal 

linguistik anak di TK Pertiwi Sidowarno II adalah kemampuan bahasa anak 

masih rendah, anak belum mampu menyampaikan gagasan, pikiran dan kehendak 

kepada guru dan temannya, anak masih ragu dalam berkomunikasi dengan teman 

maupun gurunya karena keterbatasan kosa kata dan sifat malu yang dimiliki 

anak. Karena sifat malu yang dimiliki anak maka akan sulit mengembangkan 

kecerdasan verbal linguistiknya karena anak kurang percaya diri akan 

kemampuan yang dimilikinya. Disamping itu guru belum menggunakan media 

yang menarik dalam pembelajaran yang mengembangkan kecerdasan verbal 

linguistik anak, hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana sehingga 

kecerdasan verbal linguistik anak belum dapat berkembang dengan baik. Dalam 

mengembangkan kecerdasan verbal linguistik ini guru sebaiknya menggunakan 

media yang menarik, agar anak lebih tertarik dalam pembelajaran. Salah satu 

media yang dapat digunakan adalah media gambar seri, media gambar seri adalah 

gambar yang berisi sebuah alur cerita yang tersusun secara berurutan. Didalam 

penggunaan media gambar seri, anak dapat melihat gambar yang menarik dan 
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penuh warna. Dalam cerita anak mendapat banyak kosa kata baru, sehingga anak 

akan menirukan guru dalam bercerita dan kosa kata anak akan meningkat. 

Sehingga anak mampu berbahasa yang baik dan lancar, dan dapat 

mengungkapkan pendapatnya kepada teman dan gurunya saat berada di kelas. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil 

penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Kecerdasan Verbal Linguistik 

Anak Melalui Media Gambar Seri Pada Anak Kelompok A TK Pertiwi 

Sidowarno II Wonosari Klaten Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian yang akan dilaksanakan pada TK Pertiwi Sidowarno II 

Wonosari Klaten tahun ajaran 2014/2015  adapun pembatasan masalah yang 

dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan verbal linguistik anak dibatasi pada kemampuan 

mengungkapkan bahasa 

2. Media yang digunakan adalah media gambar seri melalui metode bercerita 

3. Subjek dalam penelitian ini dibatasi pada anak kelompok A TK Pertiwi 

Sidowarno II Wonosari Klaten. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu :  

“Apakah Media Gambar Seri Dapat Meningkatkan Kecerdasan Verbal 

Linguistik Anak Kelompok A TK Pertiwi Sidowarno II Wonosari Klaten tahun 

ajaran 2014-2015?”. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan “Untuk Meningkatkan Kecerdasan Verbal 

Linguistik Anak Melalui Media Gambar Seri Pada Anak Kelompok A TK 

Pertiwi Sidowarno II Wonosari Klaten Tahun Ajaran 2014/2015”. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat yaitu memperkuat teori 

yang sudah ada, yaitu mengenai kecerdasan verbal linguistik dan gambar 

seri, serta menambah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang 

kecerdasan verbal linguistik anak dan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kecerdasan verbal linguistik anak yaitu melalui media gambar seri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak 

Untuk meningkatkan kecerdasan verbal linguistik anak dan dengan 

penerapan pembelajaran menggunakan media gambar seri menjadikan 

anak lebih tertarik pada pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan 

membuat anak tidak mudah bosan serta anak mampu berkomunikasi 

dengan baik dengan guru dan temannya. 

b. Bagi Guru 

Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi guru 

untuk menciptakan media yang menarik dan menyenangkan agar anak 

ikut terlibat dalam kegiatan aktifitas pembelajaran khususnya dalam 

peningkatan kecerdasan verbal linguistik melalui media gambar seri. 

c. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

mengenai peningkatan kecerdasan verbal linguistik anak melalui media 

gambar seri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


