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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada zaman 

sekarang berkembang sangat pesat, sehingga mengharuskan setiap lembaga 

untuk memberikan variasi dalam pembelajarannya. Pembelajaran di Taman 

Kanak-kanak tidak lepas dari metode-metode yang digunakan. Metode-metode 

yang digunakan harus sesuai bagi anak TK, karena memungkinkan anak satu 

dengan anak yang lainnya saling berinteraksi dan lebih memenuhi kebutuhan 

atau minat anak. Salah satu metode di TK yang tidak asing lagi yaitu metode 

bercerita, metode ini sering digunakan di TK-TK, baik TK yang berada di 

perkotaan maupun TK yang berada di pedesaan. 

Metode bercerita sering digunakan karena mudah untuk 

diimplementasikan kepada anak-anak, dengan metode bercerita anak-anak diajak 

untuk berimajinasi dan berkonsentrasi terhadap cerita yang disampaikan oleh 

guru. Melalui metode bercerita, anak juga memperoleh kosa kata baru. Tetapi 

dalam menyampaikan sebuah cerita kepada anak, seorang guru harus menguasai 

isi atau alur ceritanya terlebih dahulu. Jangan sampai cerita yang disampaikan 

berakibat negatif terhadap anak. Saat guru bercerita hendaknya memperhatikan 

kata atau kalimatnya, apakah kata atau kalimat tersebut dapat dipahami oleh 

anak atau tidak. Guru biasanya juga menggunakan media pendukung untuk 

bercerita, agar anak-anak tertarik dengan cerita yang disampaikan. Intonasi suara 

juga diperlukan untuk menambah ketertarikan anak terhadap cerita tersebut. 

Selain metode bercerita, metode yang digunakan di TK yaitu metode bercakap-

cakap, metode tanya jawab, metode eksperimen, metode demonstrasi, metode 

bermain peran, metode sosio drama, metode proyek, metode karyawisata, serta 

metode pemberian tugas. 
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TK Pertiwi Jaten 2 Juwiring Klaten beralamat di Jaten, Jaten, Juwiring, 

Klaten. TK tersebut satu atap dengan SD N Jaten 2 Juwiring Klaten. Peserta 

didik sebanyak 18 anak di mana kelompok A 6 anak dan kelompok B 12 anak. 

Kelompok A dan B tersebut digabung menjadi 1 kelas. Kelompok A digabung 

dengan kelompok B karena jumlah anak kelompok A yang sedikit dan 

pembelajaran kelompok A disamakan juga dengan kelompok B. Pendidik di TK 

Pertiwi 2 Juwiring Klaten ada 2 yaitu, 1 sebagai kepala sekolah sekaligus guru 

kelas dan 1 lagi sebagai guru pendamping. Model pembelajaran di TK Pertiwi 

Jaten 2 Juwiring Klaten menggunakan model pembelajaran klasikal. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap kelompok B 

di TK Pertiwi Jaten 2 Juwiring Klaten Tahun Ajaran 2016/2017, peneliti 

menemukan permasalahan yaitu kurangnya konsentrasi belajar anak. Saat 

pembelajaran berlangsung anak-anak sering tidak berkonsentrasi. Banyak anak 

yang berbicara dengan temannya dan ada juga yang melamun. Guru sering 

menegur anak agar mereka bisa konsentrasi lagi terhadap pembelajaran. Anak 

kurang konsentrasi dikarenakan kurangnya media pendukung. Padahal Anak 

Usia Dini rentang waktu konsentrasi atau perhatiannya sangat redah. Guru hanya 

menggunakan metode bercakap-cakap, metode tanya jawab, dan metode 

pemberian tugas saja. Penggunaan media saat pembelajaranpun jarang 

digunakan, sedangkan pembelajaran di TK tersebut juga masih menggunakan 

model pembelajaran klasikal. Anak-anak juga kurang tertarik dan cepat bosan. 

Guru seharusnya memberikan pembelajaran yang bervariasi dan menarik untuk 

anak. 

Dari permasalahan di atas, maka peneliti ingin mengetahui pengaruh 

metode bercerita dengan buku cerita bergambar terhadap konsentrasi belajar 

anak kelompok B di TK Pertiwi Jaten 2 Juwiring Klaten Tahun Ajaran 

2016/2017. Penggunaan metode bercerita dengan buku cerita bergambar akan 

disesuaikan dengan tema yang berlangsung di TK tersebut. Peneliti 

menggunakan metode bercerita dengan buku cerita bergambar karena metode 

bercerita mudah diimplementasikan kepada anak-anak dan anak juga suka 

dengan cerita. Untuk penggunaan buku cerita bergambar sendiri diharapkan 
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anak-anak akan lebih tertarik, karena buku cerita bergambar di dalamnya 

terdapat gambar-gambar yang hampir mirip dengan aslinya dan tentunya 

berwarna yang disukai oleh anak-anak. Tidak lupa juga pembawaan yang 

maksimal akan menambah semangat anak-anak untuk mendengarkan cerita yang 

disampaikan, sehingga anak mampu termotivasi dan membantu anak untuk 

meningkatkan konsentrasi belajarnya. 

Melihat pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

metode bercerita dengan buku cerita bergambar dan konsentrasi belajar anak. 

Dengan demikian penelitian ini berjudul: “Pengaruh Metode Bercerita dengan 

Buku Cerita Bergambar Terahadap Konsentrasi Belajar Anak Kelompok B di 

TK Pertiwi Jaten 2 Juwiring Klaten Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka terdapat 

permasalah antara lain: 

1. Kurangnya konsentrasi belajar anak di kelompok B di TK Pertiwi Jaten 2 

Juwiring Klaten Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga anak-anak cepat bosan. 

3. Belum optimalnya penggunaan media yang mengakibatkan anak kurang 

tertarik terhadap pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari judul di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yaitu 

penggunaan metode bercerita dengan buku cerita bergambar disesuaikan dengan 

tema pembelajaran. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang tertera di atas, maka rumusan masalah dapat 

disimpulkan sebagai berikut: “Apakah Ada Pengaruh Metode Bercerita dengan 

Buku Cerita Bergambar Terhadap Konsentrasi Belajar Anak Kelompok B di TK 

Pertiwi Jaten 2 Juwiring Klaten Tahun Ajaran 2016/2017?”. 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Ingin 

Mengetahui Ada atau Tidaknya Pengaruh Metode Bercerita dengan Buku Cerita 

Bergambar Terhadap Konsentrasi Belajar Anak Kelompok B di TK Pertiwi 

Jaten 2 Juwiring Klaten Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat yaitu menambah 

ilmu pengetahuan mengenai pengaruh metode bercerita dengan buku 

cerita bergambar terhadap konsentrasi belajar anak kelompok B di TK 

Pertiwi Jaten 2 Juwiring Klaten Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi sekolah 

Agar metode bercerita dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif untuk meningkatkan konsentrasi belajar anak kelompok B di 

TK Pertiwi Jaten 2 Juwiring Klaten Tahun Ajaran 2016/2017. 

b. Bagi guru 

Manfaat yang diperoleh guru yaitu: 

1) Menambah pengetahuan guru tentang metode bercerita dengan 

buku cerita bergambar. 

2) Menambah pengetahuan guru bahwa konsentrasi sangat diperlukan 

untuk anak saat pembelajaran. 

c. Bagi anak 

 Manfaat yang diperoleh anak yaitu: 

1) Anak lebih mengenal tentang metode bercerita dengan buku cerita 

bergambar. 

2) Meningkatkan konsentrasi belajar anak. 


