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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan media berkomunikasi dengan orang lain. Tercakup semua 

cara untuk berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk 

lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian, seperti dengan 

menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Bahasa 

sebagai alat komunikasi memungkinkan dua individu atau lebih mengekspresikan 

berbagai ide, arti, perasaan dan pengalaman. Badudu (Dhieni, 2005: 1.8) 

mengemukakan bahwa:“Bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara 

anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, 

perasaan, dan keinginannya”. 

Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak,sebab 

melalui bahasa anak dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, dan 

mengungkapkan gagasan atau pikirannya kepada orang lain. Bahasa juga 

memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan anak. Dengan bahasa 

anak akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang mampu 

bergaul di tengah-tengah masyarakat.  Akhadiah (Suhartono, 2005: 8) menyatakan 

bahwa ”... dengan bantuan bahasa, anak tumbuh dari organisme biologis menjadi 

pribadi dalam kelompok. Pribadi itu berpikir, merasa bersikap, berbuat serta 

memandang dunia dan kehidupan seperti masyarakat di sekitarnya”. 
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Perkembangan bahasa anak sebagai alat atau media komunikasi telah dimulai 

sejak bentuk bahasa yang paling sederhana digunakan pada masa bayi dengan 

”menangis” dalam mengungkapkan perasaan dirinya kepada oarang lain, 

kemudian berkembang dalam bentuk ”celoteh atau ocehan” dengan cara 

mengeluarkan bunyi yang belum jelas. Kemudian dilanjutkan dengan 

menggunakan isyarat melalui gerakan anggota badan yang berfungsi sebagai 

pengganti atau pelengkap bicara. Pada masa ini lingkungan keluarga sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak, sehingga anak mampu 

menggunakan bahasa dengan benar.  

Keterampilan berbahasa memiliki empat aspek atau ruang lingkup yaitu 

keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Setiap aspek 

keterampilan itu berkaitan erat dengan tiga aspek keterampilan lainnya. 

Keterampilan berbahasa tersebut diperoleh melalui suatu hubungan yang teratur, 

yaitu: pada masa kecil anak belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, 

sesudah itu belajar membaca dan menulis.  

Berbicara sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa yang berkembang 

pada kehidupan anak, secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud 

(ide, pikiran, gagasan, atau isi hati) seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang 

lain (Depdikbud dalam Suhartono, 2005: 20). 

Mengacu pada pendapat di atas, maka keterampilan berbicara penting 

dikuasai anak, sebab berbicara bukan hanya sekedar pengucapan kata atau bunyi 

saja tetapi  dengan berbicara anak dapat mengungkapkan kebutuhan dan 
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keinginannya, mendapat perhatian dari orang lain, menjalin hubungan sosial 

sekaligus penilaian sosial dari orang lain, dapat menilai diri sendiri berdasarkan 

masukan atau penilaian orang lain terhadap dirinya, serta mempengaruhi perasaan, 

pikiran dan perilaku orang lain. 

Penguasaan bahasa khususnya penguasaan keterampilan berbicara anak 

Taman Kanak-Kanak dapat diperoleh melalui pembelajaran. Pembelajaran bahasa 

mengacu pada pengumpulan pengetahuan bahasa melalui sesuatu yang disadari, 

merupakan kemampuan yang dipelajari. Kemampuan bahasa yang diperoleh 

melalui pembelajaran ini disebut pemerolehan bahasa kedua. Iskandar Wassid 

(2008: 119) mengemukakan bahwa anak akan mengalami proses pemerolehan 

bahasa kedua melalui pembelajaran.  

Pengembangan kemampuan berbahasa di Taman Kanak-kanak bertujuan agar 

anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, 

mampu berkomunikasi secara efektif dan membangkitkan minat untuk dapat 

berbahasa Indonesia (Depdiknas, 2004: 3). Senada dengan pendapat tersebut, 

secara khusus Suhartono (2005: 123) mengungkapkan bahwa kegiatan 

pengembangan bicara anak yaitu agar anak mampu mengungkapkan isi hatinya 

(pendapat, sikap) secara lisan dengan lafal yang tepat untuk kepentingan 

berkomunikasi. Akan tetapi, hal tersebut belum dapat dicapai secara optimal.  

Sebagai contoh, mengamati fenomena yang terjadi di lapangan khususnya di 

Taman Kanak-kanak Aisyiyah IV Komplek Puri Cipageran Indah Kecamatan 

Cimahi Utara Kota Cimahi pada tanggal 15 Desember 2010, pengembangan 

kemampuan bahasa anak belum tercapai secara maksimal. Keadaan seperti  ini 



4 

 

 

dapat dilihat dari keterampilan berbahasa, khususnya penguasaan keterampilan 

berbicara anak kurang berkembang. Hal ini   ditunjukkan dengan 

ketidakmampuan anak dalam menjawab pertanyaan (apa, mengapa, di mana, 

berapa, bagaimana), mengajukan pertanyaan (apa, mengapa, di mana, berapa, 

bagaimana), mengungkapkan pendapat secara sederhana, dan melanjutkan 

sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan guru. 

Kondisi di atas disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena guru 

jarang sekali menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran bahasa. Padahal, 

media memegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran bahasa. Media 

pembelajaran dapat dijadikan sebagai wahana penyalur pesan atau informasi 

belajar dari guru kepada anak. Sadiman (2003: 11) mengemukakan bahwa: 

“Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke 

penerima pesan”.  

Berkaitan dengan masalah di atas, untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memilih 

strategi, pendekatan, metode dan media pembelajaran yang tepat. Metode dan  

media yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran bahasa banyak sekali 

ragamnya, salah satunya adalah  metode bercerita dengan menggunakan media 

boneka. 

Bercerita merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada 

orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam 

bentuk pesan, informasi atau hanya sebuah dongeng yang untuk didengarkan 



5 

 

 

dengan rasa menyenangkan (Dhieni, 2008: 6.4). Kegiatan bercerita bagi usia  anak 

Taman Kanak-kanak berfungsi untuk membantu perkembangan bahasa antara lain 

dalam meningkatkan keterampilan berbicara, menambah perbendaharaan 

kosakata, kemampuan mengucapkan kata-kata, melatih merangkai kalimat sesuai 

dengan tahap perkembangannya.  

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu 

pula halnya dengan metode bercerita. Beberapa kekurangan metode bercerita 

antara lain: 1) anak menjadi pasif, karena lebih banyak mendengarkan penjelasan 

dari guru, 2) kurang merangsang kreativitas anak dalam mengemukakan 

pendapatnya, 3) daya tangkap setiap anak berbeda dan  masih lemah sehingga 

sukar memahami tujuan pokok isi cerita, 4) cepat menumbuhkan rasa bosan 

apabila penyajiannya tidak menarik. Untuk mengurangi kekurangan tersebut, guru 

dapat menggunakan media yang menarik bagi anak dalam kegiatan bercerita, 

salah satunya dengan menggunakan boneka, 

Boneka sebagai media dalam kegiatan pembelajaran bahasa memiliki banyak 

kelebihan dan keuntungan. Media boneka bisa menjadi alat peraga yang efektif 

sehingga mendorong anak-anak untuk aktif, ekspresif, dan bahkan kreatif. Anak-

anak pada umumnya menyukai boneka, sehingga materi pembelajaran yang 

disampaikan melalui boneka jelas akan mengundang minat dan perhatian anak 

untuk mengikuti pembelajaran,seperti yang dikemukakan oleh Gunawan (2010: 3) 

bahwa: “Boneka bisa menjadi pengalih perhatian anak sekaligus media untuk 

berekspresi atau menyatakan perasaannya. Bahkan boneka bisa mendorong 

tumbuhnya fantasi dan imajinasi anak-anak”. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka fokus 

penelitian ini adalah sejauh mana metode bercerita dengan menggunakan media 

boneka dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak Taman Kanak-kanak. 

Atas dasar itu, maka judul penelitian ini adalahimplementasi metode bercerita 

dengan menggunakan media boneka dalam meningkatkan keterampilan berbicara 

anak Taman Kanak-kanak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi metode 

bercerita dengan menggunakan media boneka dalam meningkatkan keterampilan 

berbicara anak Taman Kanak-kanak? 

Rumusan masalah di atas dituangkan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kondisi awal keterampilan berbicara anak TK Aisyiyah IV 

sebelum diterapkan metode bercerita dengan menggunakan media boneka? 

2. Bagaimana implementasi metode bercerita dengan menggunakan media 

boneka dalam meningkatkan keterampilan berbicara anak TK Aisyiyah IV? 

3. Bagaimana keterampilan berbicara anak TK Aisyiyah IV setelah diterapkan 

metode bercerita dengan menggunakan media boneka? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik 

tentang implementasi metode bercerita menggunakan media boneka untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara anak Taman Kanak-kanak. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

empirik tentang: 

1. Kondisi awal keterampilan berbicara anak TK Aisyiyah IV sebelum 

diterapkan metode bercerita dengan menggunakan media boneka. 

2. Implementasi metode bercerita dengan menggunakan media boneka 

dalam meningkatkan keterampilan berbicara anak TK Aisyiyah IV. 

3. Keterampilan berbicara anakTK Aisyiyah IVsetelah diterapkan metode 

bercerita dengan  menggunakan media boneka. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru 

Bagi guru hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

rujukan dalam meningkatkan keterampilan berbahasa khususnya 

keterampilan berbicara anak. 

2. Bagi anak TK 

Bagi anak TK hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan berbahasa khususnya keterampilan berbicaranya. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan telaah awal bagi peneliti 

selanjutnya untuk mendalami dan melakukan penelitian mengenai program 

pengembangan keterampilan berbicara anak Taman Kanak-kanak. 

 

E. Anggapan Dasar 

Penelitian ini dilaksanakan dengan bertitik tolak dari angapan dasar sebagai 

berikut: 

1. Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak, 

sebab melalui bahasa anak dapat berkomunikasi dengan lingkungan 

sekitarnya, dan mengungkapkan gagasan atau pikirannya kepada orang lain 

(Akhadiah  dalam Suhartono, 2005: 8). 

2. Keterampilan berbicara sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa 

penting dikuasai anak,  sebab berbicara bukan hanya sekedar pengucapan 

kata atau bunyi saja tetapi  dengan berbicara anak dapat mengungkapkan 

kebutuhan dan keinginannya, mendapat perhatian dari orang lain, menjalin 

hubungan sosial sekaligus penilaian sosial dari orang lain, dapat menilai diri 

sendiri berdasarkan masukan atau penilaian orang lain terhadap dirinya, serta 

mempengaruhi perasaan, pikiran dan perilaku orang lain. 

3. Bercerita kepada anak memainkan peranan penting bukan saja dalam 

menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca, tetapi juga dalam 

mengembankan bahasa dan pikiran anak. Dengan bercerita pendengaran anak 

dapat difungsikan dengan baik untuk membantu kemampuan berbicara, 
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dengan menambah perbendaharaan kosakata, kemampuan mengucapkan 

kata-kata, melatih merangkai kalimat sesuai dengan tahap perkembangannya 

(Tampubolon dalam Dhieni, 2008: 6.7-6.8). 

4. Media boneka memegang peran penting dalam kegiatan bercerita, untuk  

mendorong anak-anak aktif, ekspresif, dan kreatif. Media boneka juga 

berfungsi untuk membantu anak memperoleh kemudahan ketika 

mengungkapkan ide-idenya secara lisan. Boneka bisa menjadi pengalih 

perhatian anak sekaligus media untuk berekspresi atau menyatakan 

perasaannya serta bisa mendorong tumbuhnya fantasi dan imajinasi anak-

anak (Gunawan,  2010: 3). 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk mempelajari fokus penelitian ini, maka penulis memberikan definisi 

operasional mengenai hal-hal yang berkenaan dengan judul penelitian. 

1. Keterampilan berbicara 

Menurut Arsjad dan Mukti (1988: 23) keterampilan berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-

kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, 

dan perasaan kita sehingga maksud pembicaraan dapat dipahami oleh orang 

lain. 

Keterampilan berbicara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi atau 

kata-kata untuk menyampaikan pikiran, gagasan atau pendapatnya kepada 
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orang lain secara lisan. Keterampilan berbicara yang akan dilihat dalam 

penelitian ini adalah: 1) Menjawab pertanyaan apa, mengapa, di mana, 

berapa, bagaimana, 2) Mengajukan pertanyaan apa, mengapa, di mana, 

berapa, bagaimana, 3) Mengungkapkan pendapat secara sederhana, 4) 

Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan. 

2. Metode Bercerita 

Menurut Dhieni (2008: 6.6) metode bercerita merupakan cara penyampaian 

atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru 

kepada anak.  

Metode bercerita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu cara 

yang ditempuh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran atau 

pengalaman belajar bagi anak didik secara lisan melalui kegiatan bercerita.   

3. Media boneka 

Media boneka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah boneka dijadikan 

sebagai media atau alat bantu yang digunakan guru dalam kegiatan bercerita 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak Taman Kanak-kanak. 

Boneka yang akan digunakanuntuk kegiatan bercerita dalam penelitian ini 

adalah boneka tangan yang terbuat dari potongan kain. 

 

 


