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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan dasar bagi setiap anak 

mulai dari lahir sampai usia enam tahun. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146  Tahun 2014  

pasal 1 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang menyatakan 

bahwa Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat menjadi PAUD, 

merupakan upaya dalam membina anak sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun 

dengan pemberian rangsangan pendidikan dalam mengembangkan pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak siap memasuki pendidikan lebih 

lanjut. Hal itu sejalan pula dengan pendapat (Sofyan, 2016) Pendidikan anak usia 

dini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

optimal, sehingga anak siap untuk masuk pada pendidikan selanjutnya.  

Didalam semua tingkatan pendidikan memiliki kurikulum serta program 

pembelajaran. Sama hal nya dengan sekolah lanjut lain seperti SD sederajat, SMP 

sederajat dan SMA sederajat. Dalam kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari 

penggunaan metode pembelajaran. Ada sebuah adagium Arab yang mengatakan 

bahwa “al-maddatumuhimmah”, materi (content) itu penting. Apa yang akan 

diberikan dan dibiasakan kepada anak harus di desain dengan sempurna 

khususnya melalui kurikulum. Namun, materi saja tidak cukup. Karena itu, “al-

thariqatuahammumin al-maddah”, metode lebih penting dari materi. Sebagus 

apapun materi yang akan disampaikan kepada anak, jika tidak menggunakan 

metode yang tepat, maka materi tersebut tidak dapat diterima oleh anak. Sejalan 
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dengan pendapat Agung (Sriwahyuni, 2016) yang menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran akan tercapai bila pendidik dapat menggunakan metode yang tepat. 

Untuk itu, penggunaan metode pembelajaran untuk anak harus dipilih dengan 

benar agar materi yang akan disampaikan tepat sasaran dan kemampuan anak 

berkembang dengan baik pula.   

Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode tutor sebaya. Metode 

tutor sebaya adalah metode pembelajaran yang memberdayakan anak dengan daya 

serap tinggi dari kelompok usia yang sama untuk menjadi tutor bagi teman-

temannya (Arjanggi dan Suprihatin dalam Isrok’atun., Hanifah, N & Sujana, A. 

2018).  Dalam metode tutor sebaya anak dengan kemampuan lebih tinggi 

dibandingkan teman-teman seusianya memiliki andil paling penting dalam 

pelaksanaannya. 

Kemampuan berbicara merupakan salah satu dari kemampuan bahasa selain 

membaca, menulis dan mendengarkan  (Hassanvand dan Gorjian dalam Alfin, 

2018). Kemampuan berbicara menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam 

kehidupan seorang anak, yaitu kebutuhan akan penerimaan di lingkungan 

sosialnya. Tingkat kemampuan anak dalam berbicara akan menentukan diterima 

tidaknya seorang anak di kelompok sosialnya serta menentukan pembentukan diri 

anak tersebut. Sebagian dari anak yang tidak lancar berbicara atau masih terbata-

bata akan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku yang kurang baik (Dhieni, N 

&Pujiastuti, S. R & Aryanti,  2010). Oleh karena itu mengembangkan 

kemampuan berbicara pada anak usia dini menjadi hal yang penting. 

Menurut Hurlock dalam Khoiriyah dan Rachman, A. U (2019) untuk 

mengukur tingkat kemampuan berbicara anak, apakah anak telah mampu 
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berbicara dengan benar atau hanya sekedar “membeo”, maka dapat dilihat dari 

aspek-aspek kemampuannya. Kemampuan berbicara pada anak usia 5-6 tahun 

yang seharunya sudah dimiliki oleh anak berdasarkan pencapaian kemampuan 

mengungkapkan bahasa dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 yaitu: mampu 

menjawab pertanyaan yang kompleks, menyebutkan gambar yang memiliki huruf 

awal yang sama, melakukan percakapan, memiliki pembendaharaan kata serta 

mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, mampu menyusun kalimat 

sederhana dalam struktur yang lengkap, mampu menceritakan kembali sebuah 

cerita ke dalam beberapa kalimat dan dapat menunjukkan diri bahwa sudah 

mengerti akan konsep-konsep dalam buku cerita. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis terhadap 20 anak di 

PAUD Ar-Rahimah Kota Jambi disimpulkan bahwa secara umum, anak-anak 

tersebut sudah mampu berbicara dengan baik. Namun, jika diperhatikan lagi 

berdasarkan indikator pencapaian kemampuan berbicara di atas maka masih 

banyak anak-anak yang belum memenuhi indikator tersebut.  

Salah satu alternatif yang dapat digunakan agar kemampuan berbicara anak 

berkembang dengan optimal adalah dengan menggunakan metode tutor sebaya. 

Metode ini dipilih berdasarkan pengamatan penulis, bahwa masih jarang para guru 

melaksanakan metode ini, padahal sudah ada penelitian terdahulu yang 

menggunakan metode ini dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hasil 

penelitiannya pun berhasil. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menggunakan 

metode tutor sebaya ini pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Ar-Rahimah Kota 

Jambi. Dengan menggunakan metode tutor sebaya dalam pembelajaran, anak akan 

diberi kegiatan sesuai sentra guna mengembangkan kemampuan berbicaranya.  
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Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengangkat topik dengan judul 

“Pengaruh Metode Tutor Sebaya Terhadap Kemampuan Berbicara Anak 

Usia 5-6 Tahun di PAUD Ar-Rahimah Kota Jambi” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah terdapat pengaruh metode tutor sebaya terhadap kemampuan 

berbicara anak usia 5-6 tahun di PAUD Ar-Rahimah Kota Jambi?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh metode tutor sebaya terhadap 

kemampuan berbicara anak usia 5-6 Tahun di PAUD Ar-Rahimah Kota Jambi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi dalam mengetahui 

terdapat atau tidak pengaruh metode tutor sebaya terhadap kemampuan 

berbicara anak usia 5-6 tahun di PAUD Ar-Rahimah Kota Jambi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat membantu memfasilitasi pihak sekolah dalam hal perencanaan 

kualitas pendidikan yang lebih baik. 

b. Bagi guru 

Memberikan wawasan baru bagi guru agar lebih kreatif lagi dalam  
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menggunakan metode pembelajaran agar kemampuan berbicara anak 

dapat berkembang dengan optimal. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti lain dapat menjadikan penelitian ini untuk literatur bacaan dan 

untuk memperkuat argumen maupun penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

1.5. Definisi Operasional 

Kemampuan berbicara merupakan kesanggupan atau keterampilan dalam 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata melalui alat ucap dengan 

kaidah-kaidah yang berlaku. 

Metode Tutor Sebaya adalah salah satu dari Active Learning (Pembelajaran 

aktif) dimana seorang anak yang memiliki kemampuan lebih dari teman-temannya 

yang lain memberikan materi yang dia mampu agar teman-temannya yang lain 

juga memiliki kemampuan yang sama terhadap kegiatan yang diberikan oleh tutor 

(seorang anak yang lebih pandai). 

1.6. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada metode tutor sebaya terhadap kemampuan 

berbicara anak usia 5-6 tahun. 
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