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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan sejak usia dini sangat penting sekali bagi setiap pertumbuhan dan 

perkembangan yang berlangsung pesat pada diri anak, disebabkan pendidikan yang 

terjadi pada masa ini akan mempengaruhi tumbuh kembang di rentang kehidupan anak 

selanjutnya. Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam 

kisaran pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia, sehingga diperlukannya 

pendidikan yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal 

(Sofyan, Anggereini, dan Saadiah 2019: 1137). Didasarkan hal tersebut pendidikan yang 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dikenal dengan 

pendidikan anak usia dini (PAUD).  

Sofyan (2018: 69) menegaskan pendidikan anak usia dini (PAUD) ini ditujukan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, agar memiliki 

kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut dalam mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Indryani, Musnir, dan Sumantri (2019: 267) menyatakan bahwa 

program pendidikan anak usia dini merupakan tingkat pendidikan sebelum pendidikan 

dasar sebagai upaya memberikan bimbingan kepada anak-anak sejak lahir hingga usia 

enam tahun melalui pemberian rangsangan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik 

dan spiritual yang ada pada diri anak dengan pemberian rangsangan yang tepat di masa 

ini akan memberikan dampak yang sangat bermakna bagi rentang kehidupan anak 

selanjutnya. 
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Pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I Butir 14 menyatakan 

bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 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 belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pelaksanaan 

pendidikan anak usia dini sudah seharusnya diselenggarakan secara profesional dengan 

diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimiliki anak dalam 

pengoptimalan berbagai aspek perkembangan anak usia dini yang meliputi aspek nilai 

agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. 

Alfiyanti dalam Puspita, Wirya, dan Gading (2017: 2) berpendapat anak usia dini 

merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan 

pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya dalam rentang perkembangan 

kehidupan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Havighurst dalam Latif, dkk, 

(2016: 22) mengungkapkan perkembangan pada satu tahap perkembangan akan 

menentukan bagi perkembangan lainnya, dikarenakan perkembangan yang terjadi pada 

awal masa ini akan menjadi penentu perkembangan selanjutnya. Keberhasilan pada suatu 

masa terkait tugas perkembangan yang dijalankan akan menentukan keberhasilannya 

pada masa perkembangan berikutnya. Untuk itu potensi yang ada pada diri anak perlu 

dikembangkan dan distimulus, sehingga sangat tepat bila masa awal ini dikatakan sebagai 

usia emas (golden age). Hal ini dikarenakan pada masa ini anak mengalami masa peka, 

yaitu anak sensitif untuk menerima berbagai stimulus menjadikan masa ini sangat 

berpotensi untuk anak mempelajari banyak hal dengan cepat.  
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Pemberian stimulus pada anak di awal masa golden age ini tentu sangat menjadi 

penentu dasar keterampilan yang akan dimiliki anak, terlepas baik stimulus yang 

diberikan berasal dari lingkup terdekat anak yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan 

kedua anak yaitu sekolah. Permasalahan yang terjadi pada salah satu perkembangan anak 

secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan lain yang ada pada diri anak. 

Salah satu perkembangan anak yang sangat perlu perhatian di awal pertumbuhan dan 

perkembangan anak adalah perkembangan bahasa anak. Hal ini dikarenakan 

perkembangan bahasa berkaitan dengan kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan 

orang lain di sekitarnya. Bentuk komunikasi tersebut merupakan keterampilan anak 

dalam berbicara.  

Keterampilan berbicara anak usia dini mengikuti pola yang sama seperti aspek 

perkembangan lainnya, tetapi dengan laju perkembangan yang terjadi berbeda-beda. 

Keterampilan berbicara anak bisa menghasilkan kualitas berbicara yang berbeda 

disebabkan rentang usia anak memulai keterampilan pada rentang usia yang berbeda-beda 

pula. Berbicara pada anak dimaksudkan untuk anak mampu mengungkapkan keinginan, 

minat, perasaan, dan isi hati orang lain. Ketika keterampilan berbicara anak mengalami 

hambatan, tentu anak akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan orang lain pada kesehariannya. Bicara merupakan alat komunikasi, walaupun 

pada awal masa kanak-kanak telah diketahui tidak semua bicara digunakan untuk 

berkomunikasi (Trianto, 2013: 17). Hal itu disebabkan komunikasi yang terjadi pada anak 

usia dini tidak hanya melalui kegiatan berbicara. Namun, tidak dapat dikesampingkan 

bicara itu sendiri termasuk salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif dalam segi 

penggunaannya sendiri sangat luas dan sangat penting. 
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Berbicara adalah suatu hal yang penting dalam perkembangan bahasa anak secara 

keseluruhan dikarenakan adanya kemampuan memproduksi bahasa terjadi dari apa yang 

di dengar oleh anak sebagai input bahasa yang diterimanya, sebelum mampu melakukan 

kegiatan menulis. Orang tua maupun guru sebagai seorang pendidik perlu menyadari 

betapa pentingnya untuk mengembangkan keterampilan berbicara yang baik karena 

berbicara adalah cara anak mengkomunikasikan tentang apa yang mereka rasakan atau 

mereka butuhkan. Trianto (2013: 17) juga memaparkan isi bicara pada anak 

diklasifikasikan dalam dua golongan besar yaitu bicara yang berpusat pada diri sendiri 

(egosentris) dan bicara yang berpusat pada orang lain (sosialisasi) yang sangat 

memberikan pengaruh besar dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak.  

Keterampilan memahami dan berbicara pada anak usia dini sangat memerlukan 

perhatian terutama pada usia prasekolah dan sekolah yang akan mempengaruhi proses 

penyesuaian diri anak di lingkungannya. Dengan melalui kegiatan berbicara anak akan 

dapat, diantaranya  memuaskan kebutuhan dan keinginannya, meminta perhatian dengan 

orang sekitar, meningkatkan hubungan sosial anak dengan orang-orang disekitarnya, 

menentukan pembentukan hubungan dan penilaian sosial, sebagai dasar penilaian diri, 

mempengaruhi perasaan dan pikiran orang lain serta sebagai bagian dari potensi 

akademik anak (Pieter, 2017: 184).  Oleh karena itu, cara anak dalam belajar berbicara 

juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan perkembangan bicara pada 

anak. 

Keterampilan berbicara anak biasanya didapat dari hasil imitasi terhadap 

kemampuan orang-orang yang ada disekitar anak dalam berbicara. Trianto (2013: 17-18) 

memaparkan tiga metode belajar bicara secara umum yaitu trial and error, meniru model 
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dan pelatihan, masing-masing metode belajar tersebut memberikan hasil yang berbeda 

bagi perkembangan bahasa anak dalam keterampilan berbicaranya. Didasarkan hal 

tersebut perlunya mengetahui karakteristik yang terdapat dari perkembangan bahasa anak 

dalam rentang usia anak 4-5 tahun diantaranya: anak sudah dapat berbicara lancar dengan 

kalimat sederhana, menyebutkan sebanyak-banyaknya nama benda, binatang, tanaman 

yang mempunyai warna, bentuk, atau menurut ciri-ciri tertentu, bercerita tentang kejadian 

disekitarnya secara sederhana, mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri (2-3 

gambar), bercerita tentang gambar yang dibuat sendiri, mengikuti 1 sampai dengan 2 

perintah sekaligus dan membuat sebanyak-banyaknya kata dari suku kata awal yang 

disediakan dalam bentuk lisan (Aprinawati, 2017: 79).    

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan perkembangan bahasa anak 

khususnya keterampilan berbicara anak. Penulis tertarik dalam menggunakan metode 

bercerita dengan media sequencing pictures, pemilihan metode bercerita dengan media 

sequencing pictures dikarenakan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak dapat 

memberikan stimulus yang mendorong imajinasi anak untuk menginterprestasikan 

sebuah rangkaian isi cerita dari potongan gambar sekaligus menggunakan kegiatan 

bercerita di dalam pembelajaran  yang akan terjadi.  

Penulisan ini didukung dengan adanya penulisan terdahulu mengenai terjadinya 

peningkatan keterampilan berbicara pada anak dengan metode dan media yang sama 

dengan penulisan yang akan penulis lakukan, yaitu dengan judul penelitian “penggunaan 

metode bercerita dan media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan bahasa verbal 

anak di Kelompok A TK PLUS AT Taqwa Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa melalui metode bercerita dengan media gambar seri 
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dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak dilihat dengan peningkatan pada pra 

tindakan sebesar 42,30%, pada siklus I sebesar 69.23% dan pada siklus II sebesar 92,30%. 

Mulyasa dalam Pratama dan Priyantoro (2017: 253) berpendapat bahwa media 

sequencing pictures atau yang lebih dikenal dengan gambar seri merupakan rangkaian 

gambar yang menceritakan suatu peristiwa yang berguna dalam menyampaikan 

pengetahuan, keterampilan, dan menanamkan siakp pada anak usia dini. Penggunaan 

metode bercerita dengan media sequencing pictures bagi anak merupakan sarana 

penyampaian ide atau pesan melalui serangkaian gambar dengan penataan yang baik, 

bertujuan agar pesan menjadi lebih mudah diterima dan memberikan dampak yang lebih 

luas serta banyak dari sasaran yang ingin dicapai dapat tercapai dengan optimal melalui 

kegiatan yang akan dilakukan untuk mengembangkan keterampilan berbicara maupun 

berpikir anak.  

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 20 Januari 2020 di RA Al-Annur 

Permata Kota Jambi ketika pembelajaran sedang berlangsung dengan tema kendaraan 

yang dilakukan terhadap 20 anak yang terdiri dari 10 anak laki-laki dan 10 anak 

perempuan dengan lembar observasi dilampirkan. Dalam observasi tersebut dari 20 anak 

terdapat 14 anak yaitu A, ABA, AN, ANA, AS, BJR, DTS, ISA, MA, MHH, MS, MSH, 

NA, RAS, ZNI memperlihatkan keterampilan berbicaranya masih dalam kategori belum 

terampil. Hasil dari observasi yang didapatkan adalah masih terlihat beberapa hal yang 

perlu distimulasikan terhadap beberapa anak diatas yang belum memiliki keterampilan 

berbicara sesuai tahap perkembangannya, seperti beberapa anak yang masih kesulitan 

dalam melaksanakan dua perintah yang diberikan guru secara bersamaan dan terlihat ragu 

untuk mengungkapkan apa yang dibutuhkannya, masih terlihat beberapa anak yang 
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kebingungan dalam menceritakan kejadian disekitarnya maupun tentang gambar yang 

dibuat sendiri, dan terlihat beberapa anak masih belum memiliki kelancaran dalam 

pengucapaan artikulasi secara jelas dan baik ketika berbicara dengan kalimat sederhana 

sesuai dengan karakteristik keterampilan berbicara anak usia 4-5 tahun. 

Berdasarkan dari beberapa indikator yang masih belum berkembang dengan baik 

diantaranya anak yang belum mampu memahami dua perintah yang diberikan bersamaan, 

anak masih ragu dalam mengutarakan pendapat kepada orang disekitarnya, masih terlihat 

adanya anak yang kebingungan dalam menceritakan baik itu gambar yang dibuatnya 

sendiri maupun kejadian disekitarnya, serta  anak masih belum memiliki kelancaran 

dalam pengucapaan artikulasi secara jelas dan baik ketika berbicara dengan menggunakan 

kalimat sederhana. Permasalahan dari beberapa indikator diatas, akan mempengaruhi 

interaksi yang terjalin dalam komunikasi guru dan anak maupun anak dengan teman 

sebayanya yang memperlihatkan keterampilan berbicara pada anak yang masih belum 

terampil dan berkembang dengan baik. Dalam mengatasi permasalahan tersebut penulis 

memberikan metode bercerita dengan media sequencing pictures untuk melihat 

keefektifan dari penggunaan metode dan media pada kegiatan pembelajaran dalam 

mengatasi masalah keterampilan berbicara anak, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan Keterampilan Berbicara Anak Usia 4-5 Tahun melalui 

Metode Bercerita dengan Media Sequencing Pictures di RA Al-Annur Permata Kota 

Jambi”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana keterampilan berbicara anak usia dini sebelum diberikan tindakan 

melalui metode bercerita dengan media sequencing pictures? 

1.2.2 Bagaimana keterampilan berbicara anak usia dini sesudah diberikan tindakan 

melalui metode bercerita dengan media sequencing pictures? 

1.2.3 Apakah dengan menerapkan metode bercerita dengan media sequencing pictures 

dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak usia dini? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:  

1.3.1 Untuk mengetahui penerapan metode bercerita dengan media sequencing pictures 

dalam meningkatkan keterampilan berbicara anak usia dini. 

1.3.2 Untuk mengetahui apakah dengan menerapkan metode bercerita dengan media 

sequencing pictures dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak usia dini. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah mendapatkan pembelajaran baru dalam 

menerapkan metode bercerita dengan media sequencing pictures pada anak usia 

dini. 

1.4.2 Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah metode bercerita dengan media 

sequencing pictures dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan di sekolah terutama mengenai upaya peningkatan keterampilan 

berbicara. 



9 
 

 

1.4.3 Manfaat penelitian ini bagi guru adalah memberikan masukan bagi guru tentang 

media pembelajaran yang dapat menunjang keberhasilan peningkatan 

keterampilan berbicara salah satunya dengan penerapan metode bercerita dengan 

media sequencing pictures. 

1.4.4 Manfaat penelitian ini bagi anak adalah dapat mengembangkan keterampilan 

berbicara dan mengembangkan potensi anak dalam mengungkapkan pendapat 

atau pemikiran, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain serta beberapa 

aspek perkembangan pada anak. 

1.4.5 Manfaaat penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah memberikan acuan untuk 

meneliti kembali bagaimana cara yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan 

keterampilan berbicara anak melalui penerapan metode bercerita dengan media 

sequencing pictures. 

1.5  Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini diperlukan untuk menghindari adanya 

penyimpangan dan agar penelitian lebih terfokus serta mempermudah dalam pelaksanaan 

penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Peningkatan keterampilan berbicara pada penelitian ini dibatasi pada anak yang 

masih belum berkembang dengan optimal keterampilan berbicara yang dimiliki 

dalam berkomunikasi dengan orang lain disekitarnya sesuai tahap perkembangannya. 

2. Metode bercerita dengan media sequencing pictures pada penelitian ini dibatasi pada 

penggunaan metode dan media yang tepat agar anak dapat memiliki kelancaran 

berbicara dalam pengucapan artikulasi secara jelas dan baik sesuai tahap 
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perkembangannya dengan melakukan kegiatan bercerita melalui media sequencing 

pictures. 

3. Subjek penelitian ini di batasi pada anak usia 4-5 tahun di RA Al-Annur Permata 

Kota Jambi. 

1.6  Definisi Operasional  

1.6.1 Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara adalah kemampuan anak untuk berkomunikasi 

dengan orang lain dan lingkungan disekitarnya sesuai dengan apa yang dirasakan 

dan dibutuhkan anak dengan mengucapkan artikulasi tertentu dengan jelas dan 

baik sesuai tahap perkembangannya.  

1.6.2 Metode Bercerita 

 Metode bercerita adalah cara atau strategi bertutur kata dalam 

penyampaian cerita atau memberikan penjelasan tentang suatu cerita kepada anak 

secara lisan serta memberikan pengalaman langsung kepada anak untuk mengasah 

keterampilan berbicara dalam diri anak. 

1.6.3 Media Sequencing Pictures 

Media Sequencing pictures atau gambar seri adalah suatu media yang 

terdiri dari beberapa potongan gambar yang mengikuti suatu percakapan dalam 

hal memperkenalkan ataupun menyajikan arti yang terdapat  pada gambar 

sehingga dapat terangkai menjadi sebuah cerita yang sesuai. 


