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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

          Dalam Undang – Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  

Sisdiknas  dinyatakan  bahwa  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  

adalah  suatu  upaya  pembinaan  yang  ditunjukkan  kepada  anak  sejak  

lahir  sampai  dengan  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. Terdapat  dua  pendidikan  

pada  Anak  Usia Dini,  yaitu  pendidikan  formal  dan  pendidikan  non  

formal.  Penyelengaraan  PAUD  jalur  pendidikan  formal  berbentuk  

Taman  Kanak – Kanak  (TK)  atau Raudhatul  Atfal  (RA).  Sedangkan  

penyelengaraan  PAUD  jalur  pendidikan  non  formal  berbentuk  

Taman  Penitipan  Anak  (TPA),  Kelompok  Bermain  (KB)  dan  bentuk  

lain  yang  sederajat,  menggunakan  program  untuk  anak  usia  2 – 4  

tahun  dan  4 – 6  tahun   (Permediknas  No.  58  Tahun  2009). 

          Pendidikan  PAUD  jalur  formal  berbentuk  Taman  Kanak – 

Kanak  (TK)  atau Raudhatul  Atfhal  (RA).  “Taman  Kanak – Kanak  

(TK)  merupakan  salah  satu  bentuk   pendidikan  anak  usia  dini”.  Di  

dalamnya  terdapat  Garis – Garis  Besar  Program  Kegiatan  Belajar  

(GBPKB), bahwa  Taman  Kanak – Kanak  didirikan  untuk  mengetahui  

secara  mendalam  tentang  kegiatan  yang  direncanakan  untuk  

dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  tertentu,  dalam  rangka  melekatkan  

dasar – dasar  pengembangan  diri  anak  usia  TK.  Tujuannya  adalah   

membantu  anak  mengembangkan  berbagai  potensi  baik  psikis  dan  

fisik  yang  meliputi  moral  dan  nilai – nilai  agama,  sosial,  emosional,  

kognitif,  bahasa,  fisik  motorik,  kemandirian,  dan  seni  untuk  siap  

memasuki   jejang  pendidikan  selanjutnya (Mansur, 2007:127 – 128). 
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            Permediknas  No.  58  Tahun  2009  “Standar  PAUD  terdiri  atas  

empat  kelompok,  yaitu : (1)  Standar  tingkat  pencapaian  

perkembangan; (2)  Standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan;  (3)  

Standar isi,  proses,  dan  penilaian; (4)  Standar  sarana  dan  prasarana,  

pengelolaan  dan  pembiayaan”.  

          Aspek  yang  dikembangkan  dalam  perkembangan  anak  usia  

taman  kanak – kanan  adalah  bidang  pengembangan pembiasaan  

meliputi  moral  dan  nilai – nilai  agama,  sosial,  emosional,  dan  

kemandirian,  serta  bidang  pengembangan  kemampuan  dasar  yang  

dimiliki  anak  meliputi  bahasa,  kognitif,  fisik  motorik,  dan  seni  

(Purwaningsih, 2011:13 – 14). 

 Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa 

lebih dari satu atau lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya 

ketimbang yang hanya menggunakan satu bahasa saja karena anak 

terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. 

 Pembiasaan bagi anak dalam mengembangkan bahasanya dapat 

dengan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, 

anak akan mendapatkan banyak sekali kosa kata, sekaligus juga 

mengekspresikan dirinya. 

 Salah satu permasalahan bahasa bagi anak di TK Aisyiyah 64 

Surakarta  tersebut adalah anak pada umumya mempunyai kosa kata 

yang terbatas pada kosa kata yang pernah ia dengarkan dari orang-orang 

yang ada di sekelilingnya. Jika orang tua anak dalam berbahasa lancar 

anak akan mudah menirukan bahasa orang tuanya. Sebaliknya, jika orang 

tuanya dalam berbahasanya kurang lancar dan fasih maka anak juga 

mempunyai kesulitan dalam berbahasa khususnya dalam menggunakan 

berbagai kosa kata khususnya keaksaraan yang masih belum berkembang 

terlalu pesat. 

 Penyebab dari hal ini yaitu rendahnya  kemampuan  membaca  

anak dan kurangnya media membaca untuk anak di sekolah sehingga 

anak kurang berkembang dalam keaksaraanya karena hanya 
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mengandalkan cerita yang diceritakan oleh gurunya saja. Disekolah juga 

belum terdapat Story Readig yang digunakanya hanyalah buku cerita – 

cerita pada umumnya belum bervariasi. 

 Masalah ini perlu adanya solusi yang tepat dan juga mempermudah 

untuk mengembangkan bahasa anak khususnya dalam mengerti dan 

mengenal berbagai kosakata dalam keaksaraanya, yaitu dengan 

menggunakan Story Reading. Karena dengan menggunakan metode ini 

atau media ini dapat digunakan untuk bercerita pengalamn yang didapat 

oleh anak itu sendiri. Menggunakana Story Reading cerita dapat 

digunakan oleh orang tua dan guru sebagai sarana mendidik dan 

berbahasa serta membentuk kepribadian anak melalui pendekatan 

transmisi budaya atau Culture Transmission (Musfiroh, 2008:19).  

Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaam belajar 

bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan cerita 

yang dibawakan harus menarik, dan mengundang perhatian anak atau 

tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak TK (Moeslichatoen, 

2004:157). 

      Atas  dasar  permasalahan  tersebut maka  peneliti  terdorong  untuk  

melakukan  penelitian  dengan  judul  “upaya pengembangan 

kemampuan berbahasa melalui buku story reading pada kelompok B di tk 

Aisyiyah 64 Surakarta”. 

B. Pembatasan Masalah 

Dengan batasan masalah penguasaan kosakata keaksaraan dengan 

metode bercerita menggunakan buku story reading pada anak untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. 

C. Perumusan Masalah  

Apakah  melalui Story Reading dapat mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak kelompok  B  di  TK  Aisyiyah 64  

Surakarta  Tahun Ajaran  2015? 
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D. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak  melalui  buku 

story reading. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk  mengembangkan  kemampuan membaca anak melalui  buku 

Story Reading pada  anak  kelompok  B  di  Tk  Aisyiyah 64 

Surakarta Tahun  Ajaran  2015. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara umum dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini terutama pada 

peningkatan kemampuan berbahasa anak  kelompok  B. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

1) Sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi pada anak dalam kegiatan membaca menggunakan 

berbagai macam buku cerita dalam meningkatkan 

berbahasa anak. 

2) Sebagai tambahan informasi dalam meningkatkan 

kemampuan bahasa dan membaca anak. 

3) Membantu  guru dalam mengatur lingkungan belajar anak. 

4) Membantu guru dalam membuat perencanaan dan 

pelaksanaan  pembelajaran. 

5) Mempermudah guru dalam memberi bantuan ketika anak 

belum berada pada tahap perkembangan yang umumnya 

dicapai oleh kelompok  usia sebayanya. 
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b. Bagi anak  

Supaya anak dapat meningkatkan kemampuan berbahasa 

khususnya dalam membaca dengan  media dan  sumber belajar dari 

guru, teman, orang tua dan lingkungan sekitar. 

c. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam 

mendidik anak terutama dalam berbahasa pada anak.



6 

 


