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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

     Pendidikan Anak Usia Dini merupakan generasi penerus  masa depan 

suatu bangsa, keluarga dan agama, sehingga pendidikan anak usia dini perlu 

mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak baik pemerintah,  

masyarakat,  keluarga maupun pihak-pihak lain yang terkait.  Sesuai dengan 

ketentuan undang-undang, maka pemerintah menyatakan dalam undang-undang 

nomor 20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional  yaitu: “Pendidikan 

itu sudah dimulai sejak anak usia dini, yaitu suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 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.” 

          Menurut Depdiknas (2006 : 105), fungsi pengembangan bahasa bagi 

anak usia dini adalah sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, 

sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, sebagai alat 

untuk mengembangkan ekspresi anak, sebagai alat untuk menyatakan perasaan 

dan buah pikiran kepada orang lain. Dengan mengembangkan aspek-aspek 

perkembangan yang meliputi nilai-nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, 

berbahasa, kognitif, fisik  motorik dan seni. Kemandirian  anak sebagai  salah  

satu aspek  perkembangan pada bidang pengembangan bahasa yang bisa 

dilaksanakan dengan bercerita. Menanggapi perkembangan anak usia dini maka 

perlu adanya suatu program yang dirancang sesuai tingkat perkembangan anak. 

Salah satu aspek yang perlu dikembangkan sejak anak usia dini adalah, 

kemampuan berbahasa, kemampuan berbahasa anak akan muncul apabila ada 

motivasi, bimbingan oleh guru dan orang tua dalam mengarahkan untuk 

pembelajaran bahasa, maka diharapkan anak akan lebih mudah dalam 

mengekspresikan bahasa secara cepat dan tepat.

   Bahasa merupakan alat komunikasi sebagai wujud dari kontak sosial  

dalam menyatakan gagasan ide-ide dan perasaan-perasaan oleh setiap individu 
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sehingga dalam mengembangkan bahasa yang bersifat ekspresif, seorang anak 

memerlukan cara yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia taman kanak-

kanak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi anak 

tersebut.  Melalui bercerita, dapat membantu mereka dalam mengembangkan 

dan melatih kemampuan bahasa yang anak-anak miliki dan dengan melalui 

cerita anak lebih dituntut aktif dalam mengembangkan bahasanya khususnya 

bahasa ekspresif dibantu oleh arahan dan bimbingan guru.

  Metode bercerita memang ada sesuatu yang sangat menarik, karena metode 

tersebut sangat digemari anak-anak, apalagi jika metode yang digunakan 

ditunjang dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami 

anak-anak, sehingga anak lebih berpotensi dalam mengembangkan bahasa yang 

sifatnya ekspresif.

Bercerita sebagai sarana  mengembangkan potensi juga dijadikan sebagai 

media seni yang dapat dilihat untuk dipahami kemudian anak berusaha untuk 

menceritakan apa yang sudah dilihat walaupun secara sederhana. Anak sudah 

mampu mengungkapkan kalimat sederhana yang secara spontan terucap walau  

masih perlu bantuan guru maupun teman. Dari berbagai bentuk kegiatan 

pembelajaran yang perlu disusun diantaranya adalah kegiatan kemampuan 

berbahasa yang merupakan salah satu bidang pengembangan dasar yang 

dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan berbicara

Kegiatan kemampuan bahasa anak di TK Muslimat 2 Kemiri Kecamatan 

Kunduran kabupaten  Blora tingkat perkembangan kemampuan bahasa anak 

banyak yang belum memahami  itu disebabkan karena dalam pembelajaran 

masih banyak anak yang belum memperhatikan,  tidak mau mendengarkan, tidak 

mau duduk tenang dan bahkan bermain sendiri.  Ini disebabkan  oleh beberapa 

faktor diantaranya keluarga yang kurang mendukung pembelajaran bahasa, 

pendekatan yang dilakukan dalam memberikan pembelajaran bahasa kurang 

menarik,  penggunaan metode kurang menarik, sehinga minat belajar anak 

sangat kurang. 

 Komunikasi antara guru dan anak kurang erat, penyampaian 

pembelajaran kurang menarik, kreatifitas guru tidak ada dan alat peraga sebagai 
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penunjang sangat terbatas. Melihat permasalahan di atas maka peneliti mencoba 

menggunakan metode dan strategi yang sesuai dengan taraf perkembangan anak 

usia dini. Dengan melihat kenyataan ini perlu adanya pemecahan masalah 

sehingga kemampuan bahasa anak dapat terarah. Untuk mengatasi hal tersebut 

maka peneliti selaku pendidik ingin merubah dan menarik perhatian anak supaya 

mau memperhatikan waktu pembelajaran bahasa khususnya dalam 

meningkatkan kemampuan bercerita.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti  tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul   Peningkatan  kemampuan bahasa anak melalui metode 

bercerita pada anak kelompok B  di TK Muslimat 2 Kemiri Kecamatan 

Kunduran Kabupaten Blora Tahun ajaran 2015/ 2016.

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan dalam penelitian ini adalah: 

Apakah kemampuan bahasa anak dapat ditingkatkan melalui metode bercerita 

pada anak kelompok B di TK Muslimat 2 Kemiri  Kecamatan  Kunduran 

Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2015/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak  

kelompok B di TK Muslimat 2 Kemiri Kecamatan Kunduran Kabupaten 

Blora Tahun Ajaran 2015/2016.

2. Tujuan khusus penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa anak melalui metode bercerita di TK Muslimat 2 Kemiri Kecamatan 

Kunduran Kabupaen Blora Tahun Ajaran 2015 / 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara umum untuk memberikan berbagai 

Pengetahuan tentang cara pengembangan kemampuan Bahasa anak 

melalui metode  bercerita di Taman Kanak-Kanak.

2. Manfaat Praktis

a) Manfaat Bagi Guru : 
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Dapat memotivasi dalam mengembangkan strategi pembelajaran serta 

memberi informasi mengenai perkembangan kemampuan bahasa anak 

yang dimiliki anak dalam proses pembelajaran di TK

b) Manfaat Bagi Sekolah 

Kalau memang bercerita dapat meningkatkan bahasa anak diharapkan 

sekolah dapat memfasilitasi media yang dapat mendukung   kemajuan  

sekolah

c) Meningkatkan mutu TK Muslimat 2 Kemiri Kecamatan Kunduran 

Kabupaten Blora.


