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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

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, kepribadian, 

kecerdasan, dan akhlak mulia. Pendidikan sebagai suatu proses maupun 

penyempurnaan yang akan melibatkan berbagai macam komponen dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikananak 

usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan 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 memasuki pendidikan lebih 

lanjut. 

Melalui pendidikan di Taman Kanak - kanak diharapkan anak memperoleh 

rangsangan–rangsangan, terhadap berbagai aspek kemampuannya baik fisik 

maupun psikis. Kemampuan dasar  yang perlu dikembangkan anak salah satunya 

adalah keterampilan berbahasa. karena untuk berkomunikasi dengan orang lain 

anak harus mengerti apa maksud dan tujuan yang dikatakan.  Dhieni (2006:11) 

menyatakan bahwa bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara 

anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu fikiran, perasaan dan 

keinginannya. 

Seiring dengan tanggung jawab propesional pengajar dalam proses 

pembelajaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap guru 

dituntut untuk menyiapkan  metode pengajaran semenarik mungkin agar tujuan  
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pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien oleh pendidik maupun 

peserta didik sehingga seluruh aspek perkembangan dapat tercapai sesuai 

harapan. Sejalan dengan pendapat  Sudjana dalam Rusman (2010:69) mengatakan 

bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, seyogyanya seorang guru 

memahami langkah-langkah yang harus ditempuh. Langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam proses pembelajaran meliputi: tahap permulaan, tahap 

pembelajaran, dan tahap penilaian serta tindak lanjut”. 

Penggunaan metode dalam pembelajaran harus relevan dan tepat sasaran. 

Guru harus bisa memilih materi  dan metode yang akan disampaikan kepada anak 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ibrahim dan Sukmadinata (dalam 

Rusman, 2010:78) menyatakan bahwa setiap metode pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kelemahan dilihat dari berbagai sudut, namun yang penting bagi 

guru metode manapun yang digunakan harus jelas tujuan yang akan dicapai.  

 Metode bercerita merupakan salah satu cara pembelajaran efektif dapat 

mengembangkan kemampuan bahasa anak. Cerita yang dihadirkan tentunya cerita 

yang mudah dimengerti yang disajikan dengan semenarik mungkin menggunakan 

media cerita bergambar atau menghadirkan langsung media cerita yang akan 

dibawakan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di Taman Kanak–kanak Ananda 

kelompok B1,  proses pembelajaran belum menunjukan hasil yang optimal bagi 

perkembangan bahasa anak, karena  masih banyak anak yang sulit untuk  

mengungkapkan kata-kata, keinginan dan ide-ide nya. Hal ini dapat dilihat pada 

saat kegiatan main, anak  disuruh untuk mendengar dan mengerjakan buku lembar 

kerja, kurang memberi sesi tanya jawab dan praktek main langsung didalamnya, 

sehingga kegiatan pembelajaran kurang optimal bagi kemampuan bahasa anak 

dan kurang memberi semangat bagi proses belajar anak. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, Rumusan Masalah penelitian ini adalah 

“Bagaimana penerapan metode berceritadalam mengembangkan kemampuan 

bahasa  pada anak kelompok B1 di Taman Kanak-kanak Ananda Pontianak”. 

Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran melalui metode bercerita di TK 

Ananda? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan metode bercerita di TK 

Ananda? 

3. Bagaimana evaluasi dengan menggunakan metode bercerita dalam 

mengembangkan kemampuan bahasa pada anak kelompok B1 di TK Ananda? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang :  

1. Perencanaan pembelajaran melalui metode bercerita di TK Ananda. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode bercerita di TK Ananda. 

3. Evaluasi dengan menggunakan metode bercerita dalam mengembangkan 

kemampuan bahasa pada anak kelompok B1 di TK Ananda. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini sebagai bahan referensi yang 

berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang penerapan metode bercerita 

dalam mengembangkan kemampuan bahasa pada anak kelompok B1di TK 

Ananda. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Sebagai ilmu pengetahuan dalam melaksanakan penerapan pembelajaran 

efektif dengan metode berceritasehingga aspek perkembangan anak dapat 

tercapai. 

b. Bagi Anak 

Penelitian dengan penerapan metode bercerita  ini diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan berbahasa anak, potensi, wawasan serta 

minat anak untuk  terus termotivasi dalam belajar. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan 

pengalaman untuk melihat kebenaran teori dengan praktek nyata 

dilapanagn serta dapat memperoleh gambaran bagaimana penerapan 

metode bercerita dalam mengembangkan kemampuan bahasa pada anak 

kelompok B1 di TK Ananda.  

 

E. Definisi Operasional 

1. Metode Bercerita 

Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar 

bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita 

yang dibawakan guru harus menarik, dan mengundang perhatian anak dan 

tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak TK. 

2. Perkembangan Kemampuan Bahasa 

Kemampuan bahasa merupakan kemampuan individu untuk 

berkomunikasi mendengarkan ujaran yang disampaikan lawan bicara. 

Menerima bahasa adalah kemampuan anak dalam memahami dan melakukan 

apa yang dikatakan oleh pendidik. Mengungkapkan bahasa adalah 

kemampuan anak dalam menyalurkan fikiran, keinginan dan ide anak. 


