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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Era globalisasi merupakan era perkembangan dan manusia dituntut 

untuk bisa mengerti, memahami, dan mengikuti era perkembangan ini. 

Dimana sikap sikap sosial misalnya disiplin, bertanggung jawab, kreatif, 

inofatif, penuh semangat dalam melakukan program kegiatan yang 

menjadi landasan utama dalam aspek kehidupan. Pada saat usia 3 tahun 

biasanya anak akan semakin mandiri dan mulai mendekatkan diri pada 

teman sebayanya. Pada tahap ini anak akan menyadari apa yang ia 

rasakan dan apa yang mampu mereka lakukan dan yang belum mampu 

mereka lakukan dalam kehidupannya. 

       Kondisi ini diikuti dengan besarnya perhatian masyarakat dengan 

berbagai latar belakang pendidikan, terhadap lembaga–lembaga 

pendidikan pra sekolah terutama TK. Indikator tersebut menujukan 

kesadaran orang tua akan pentingnya memberikan rangsangan lebih awal 

pada anak untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan berbagai 

potensi anak. Mengingat pendidikan yang diberikan pada usia ini, 

pendidikan tersebut meletakkan sebuah dasar pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar) kecerdasan 

(daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi ,dan kecerdasan spiritual) 

sosial emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan 

komunikasi, sesuai dengan tahapan tahapan perkembangan yang dilalui 

anak usia dini. 

       Menurut Undang-undang Sistem pendidikan nasional tahun 2003 

pasal 1 ayat 14 pengertian pendidikan anak usia dini adalah pendidikan 

anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan dengan memberikan 

rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak jasmani 
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maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

selanjutnya. 

     Anak TK yang berusia 4-6 tahun merupakan bagian dari anak usia 

dini yang berada pada rentang usia lahir sampai 8 tahun. Pada usia dini 

secara terminology disebut anak usia prasekolah. Perkembangan 

kecerdasan pada masa ini mengalami peningkatan dari 50% menjadi 80% 

(Saputra dan Rudyanto, 2005). Anak TK berada pada masa lima tahun 

pertama yang disebut usia keemasan (The Golden Age) merupakan masa 

emas perkembangan anak. Anak pada usia tersebut mempunyai potensi 

yang sangat besar untuk mengoptimalkan segala aspek 

perkembangannya. 

       Menurut  teori multiple intelligence yang menyatakan bahwa setiap 

anak memiliki beberapa potensi kecerdasan, setiap kecerdasan dapat 

dirangsang dengan cara yang berbeda. Ada sembilan kecerdasan yang 

didentifikasi oleh Gardner yang disebut juga dengan kecerdasan 

majemuk yaitu : kecerdasan matematics, kecerdasan bahasa, kecerdasan 

ruang, kecerdasan musikal, kecerdasan gerak, kecerdasan alam, 

kecerdasan intrapersonal, kecerdasan spiritual.  

      Salah satu kecerdasan majemuk yaitu kecerdasan bahasa, kecerdasan 

bahasa adalah kecerdasan untuk menguasai hal- hal yang berkaitan 

dengan bahasa. Kemampuan ini termasuk kemampuan memanipulasi 

bahasa untuk mengekspresikan diri mereka. Salah satu cara 

membangkitkan kecerdasan bahasa yaitu dengan cara meminta ia 

menceritakan hal-hal yang diketahuinya lalu ajak dia berdiskusi. Maka 

dari itu sangatlah penting memberikan komunikasi yang positif bagi anak 

usia dini karena sangat berpengaruh dalam kecerdasan anak. Mengajak 

anak sering- sering berbicara sangat perlu karena akan merangsang 

perkembangan bahasanya dan berarti membuatnya terangsang untuk 

berbicara.  

Melatih anak dalam berkomunikasi yang baik dapat membuat anak 

belajar dan berani dalam menuangkan pikiran dan gagasannya dalam 
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bentuk kata-kata sehingga dapat melatih anak memiliki kepercayaan diri 

bila bicara di depan umum. Jika pola komunikasi orang tua buruk dampak 

negatif akan dirasakan oleh anak, diantaranya mendorong munculnya 

kepribadian anti sosial dan minder pada anak. Seringkali tanpa disadari 

orang tua menyampaikan pesan- pesan negatif pada anak. Akibatnya anak 

menginternalisasikan pesan pesan negatif tersebut menjadi bagian dari 

dirinya. Anak kemudian mencitrakan diri dengan label negatif.  

       Banyak penyebab mengapa pola komunikasi negatif sering dilakukan 

oleh orang tua terhadap anak. Salah satunya mungkin karena ketidak 

tahuan orang tua untuk berkomunikasi secara positif dengan anak. 

Akibatnya, orang tua banyak melakukan kesalahan dalam menerapkan 

pola komunikasi untuk mendidik anak. Jika ini sering terjadi tentu banyak 

akibat negatif yang akan dirasakan oleh anak maupun orang tua.  

       Adapun beberapa metode pembelajaran pada anak usia dini dapat 

dilakukan dengan metode bercerita. Bercerita adalah menceritakan atau 

membacakan cerita yang mengandung nilai nilai pendidikan. Bercerita 

merupakan cara untuk merumuskan warisan budaya dari generasi ke 

genersi berikutnya (Gordon & Browne dalam Moeslichation, 1996 : 21). 

       Dalam hal ini bercerita menempati posisi pertama dalam mengubah 

etika anak karena sebuah cerita mampu menarik anak-anak untuk 

menyukai dan memperhatikannya. Anak-anak akan merekam semua 

doktrin, imajinasi dan peristiwa yang ada di dalam alur cerita. Dengan 

dasar pemikiran yang seperti ini maka cerita merupakan dasar terpenting 

yang disukai anak-anak bahkan orang dewasa. Salah satunya dengan 

melalui cerita daya imajinasi anak dapat ditingkatkan. Bercerita dapat 

disertai dengan gambar-gambar dan handpuppet. Cerita sebaiknya 

diberikan secara menarik dan membuka kesempatan bagi anak untuk 

bertanya dan memberikan tanggapan setelah cerita selesai cerita tersebut 

akan lebih bermanfaat jika dilaksanakan  sesuai dengan minat, 

kemampuan dan kebutuhan anak. 
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       Dengan menggunakan handpuppet hampir setiap anak menyukainya, 

menyediakan alat peraga boneka tangan dan biarkan anak nonverbal 

memilih satu benda tiap hari yang ia mau. Anak-anak prasekolah 

cenderung suka bermain dengan boneka tangan seolah-olah boneka 

tangan ini adalah bagian dari diri mereka. Karena handpuppet sendiri 

mempunyai mulut tangan dan telinga serta mata, sering kali anak-anak 

mencoba menggigit dengan mulut handpuppet mereka, lalu handpuppet 

bisa bicara melalui mulut mereka. Anak-anak pemalu mungkin lebih 

suka bermain dengan menggunakan handpuppet karena layaknya 

handpuppet tersbut mewakili diri mereka daripada mereka berbicara 

sendiri. Boneka tangan juga dapat dimainkan satu orang atau sendirian 

dan bisa juga berpasangan. Boneka tangan merupakan alat yang luar 

biasa yang membantu anak pemalu menjadi tidak malu untuk berbicara. 

       Kasus yang ada ketika PLP2 di TK Aisiyah Pabelan Kartasura itu 

saya melihat ada tiga anak yang jarang sekali berkomunikasi dan jika di 

tanya selalu menjawab dengan perlahan-lahan, bahkan kadang ketika 

guru bertanya anak itu hanya diam dan temannya yang menjawab karena 

dia tidak menjawab pertanyaan dari guru tersebut, dan itu sering kali 

terjadi. Pada sat masuk kelas diberi tebak tebakan atau recalling oleh 

guru anak itu bisa menjawab tetapi suaranya sangat pelan sekali sehingga 

guru yang tidak melihat dirinya melihat mimik bibirnya tidak akan 

mengerti apa yag sedang dia bicarakan, dan ketika diberi tebakan dia 

belum sempat menjawab sering kali di dahului oleh teman temannya 

padahal dia tau. Sesekali dia mau berbicara tetapi tidak ada suara jadin 

guru bisa mengerti dengan hanya melihat mimik bibirnya saja. Selain itu 

anak itu sendiri selalu ingin di suapi ketika makan disekolah, sebenarnya 

dia bisa tapi sering kali dia malas untuk makan sendiri. Ketika guru 

meminta subjek makan sendiri seperti teman lainnya anak hanya diam 

dan tidak jadi makan. Jadi mengapa saya mengambil judul ini dengan 

alasan saya ingin meningkatkan kemampuan berbahasa melalui 

ketermpilan bercerita dengan boneka tangan. Agar anak yang saya teliti 
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itu menjadi anak yang lebih baik dan menjadi anak yang percaya diri 

seperti anak anak lainnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan diatas, maka 

permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut: 

       Apakah media handpuppet dapat digunakan untuk melakukan 

penanganan terhadap kesulitan berbahasa pada anak Kelompok B di TK 

Aisiyah Pabelan Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

       Dalam penelitian ini bertujuan untuk menangani kesulitan berbahasa 

anak agar anak berkembang sesuai dengan usianya dan membantu orang 

tua dalam menangani perhatian kepada anak usia dini karena di usia emas 

ini tidak akan bisa terulang dan masa masa ini adalah masa dimana 

kemampuan mengingat anak sangatlah optimal,jadi untuk itu perlu juga 

himbauan untuk orang tua agar selalu memberikan dukungan serta 

membiasakan berkomunikasi yang positif. 

1. Tujuan Umum 

       Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menangani 

kemampuan berbahasa anak melalui media handpuppet. 

2. Tujuan Khusus 

       Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk 

menangani anak yang berkesulitan berbahasa melalui media 

handpuppet di TK Aisiyah Pabelan Kartasura kelompok B. 

D. Manfaat Penelitian  

       Manfaat penelitian ini salah satunya menangani kemampuan 

berbahasa anak sesuai dengan usianya dan selalu memberikan 

kesempatan anak untuk belajar serta meningkatkan rasa percaya diri pada 

anak usia dini. 

1. Manfaat Teoritis 
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       Manfaat penelitian teoritisnya adalah dapat menangani serta 

mengetahui kemampuan bahasa anak melalui media handpuppet 

secara otomatis anak akan dapat langsung di tindak lanjuti apabila ada 

keterlambatan berbahasa. Dan menambah wawasan bagi peneliti 

berikutnya 

2. Manfaat Penelitian 

a.  Bagi Siswa 

       Manfaat penelitian bagi siswa yaitu dengan adanya penelitian 

ini anak dapat diketahui seberapa kemampuan berbahasanya  dan 

dapat menyatakan ekspresinya 

b. Bagi Guru 

       Manfaat penelitian bagi guru adalah mengetahui seberapa 

tinggi dan rendah kemampuan berbahasa anak di Tk Aisiyah 

Pabelan Kartasura kelompok B sehingga guru dapat selalu 

menstimulasinya dengan baik dan benar sesuai dengan  

perkembangannya, dengan menggunakan catatan mengamati dan 

menafsirkan bahasa percakapan.  

c.  Bagi Sekolah 

       Untuk membantu anak terus belajar sepanjang hidupnya guna 

menguasai keterampilan hidup. Pembelajaran ini bukan 

berorientasi pada sisi akademis saja melainkan menitik beratkan 

kepada peletakan dasar ke arah mengetahui kemampuan 

bahasanya. Serta untuk mengembangkan berbagai potensi anak 

sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. 

 

 

 

 

 

 


