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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini adalah 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 maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak 

usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan 

bagi anak usia empat sampai dengan usia enam tahun. Taman Kanak-Kanak juga 

bermakna sebagai tempat yang nyaman untuk bermain. Dan prinsip pembelajaran di 

Taman Kanak-Kanak yaitu “Bermain sambil belajar dan Belajar seraya bermain”. 

Pengembangan kegiatan belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak meliputi: Moral, 

Agama, Sosial, Emosional, Berbahasa, Kognitif, Fisik-Motorik, dan Seni (Hartini, 

2006). 

Berdasarkan pengembangan kegiatan belajar mengajar, salah satu aspek yang 

perlu dikembangakan sejak dini adalah bahasa. Anak usia dini merupakan masa emas 

atau paling ideal untuk belajar bahasa selain bahasa ibu (bahasa pertama). Bahasa 

adalah suatu bentuk komunikasi yang diucapkan, ditulis atau dilambangkan 

berdasarkan sistem simbol (Santrock, 2007). Bahasa terdiri dari kata-kata yang 

dipadukan dengan aturan-aturan dan digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa seseorang. Maksudnya, bahwa bahasa dapat mengekspresikan 

perasaan yang signifikan serta dapat menuangkan keindahan-keindahan sehingga 

dapat diketahui, dan dirasakan oleh orang lain. 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, peranan bahasa sangatlah penting 

yaitu sebagai alat komunikasi. Segala macam kegiatan dalam masyarakat akan 

lumpuh tanpa adanya bahasa. Fungsi bahasa selain sebagai alat komunikasi dan 
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pengetahuan manusia. Tidak ada satu bidang ilmu pun yang disampaikan dengan 

efisien, kecuali dengan menggunakan bahasa karena bidang pengajaran bahasa 

digunakan sebagai alat penyampai yang paling penting dan mutlak diperlukan. 

Tarigan (1990) berpendapat bahwa, tanpa bahasa seseorang tidak akan dapat 

berkomunikasi dengan orang lain. Dan tanpa bahasa individu tidak dapat 

menjalankan amanah kehidupannya dengan sempurna. Sebab tanpa bahasa kita tidak 

bisa menanyakan, menyatakan, mengharapkan, menyuruh, meminta dan lain 

sebagainya. Sedangkan dengan bahasa kita dapat mencatat apa yang telah terjadi dan 

bahkan menyatakan apa yang akan terjadi. Dengan kita menuliskan setiap kejadian 

maka, secara tidak langsung kita mewariskan kebudayaan kita kepada generasi 

muda. Atau dengan kata lain, bahasa berfungsi sebagai alat kebudayaan. 

Begitu juga yang terjadi pada anak, bahasa memiliki peranan yang sangat 

penting bagi mereka. Menurut Hurlock (1978), perkembangan bahasa sangat rumit 

karena bahasa menyangkut pemahaman terhadap apa yang dikatakan orang lain dan 

kemampuan berbahasa dalam cara yang dapat dipahami orang lain. Dampak ketidak 

mampuan anak berbahasa tidak hanya menghambat penyesuaian sosial dan pribadi 

anak, tetapi juga mempengaruhi penyesuaian akademis mereka. Pengaruh yang 

paling serius adalah terhadap kemampuan membaca yang merupakan mata pelajaran 

pokok pada awal karir sekolah anak. Kemudian, keadaan ini dapat mempengaruhi 

kemampuan mereka mengeja. Ketidak mampuan berprestasi di sekolah, digabungkan 

dengan masalah penerimaan sosial akan menimbulkan rasa minder pada anak pada 

saat anak berada di lingkunga keluarga maupun sekolah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bahasa memegang peranan penting 

dalam kehidupan manusia. Tanpa bahasa kehidupan manusia tidak akan terasa 

sempurna. Begitu juga yang terjadi pada anak. Tanpa bahasa anak tidak akan bisa 

berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan bahasa anak dapat 

mengekspresikan pikirannya, sehingga orang lain dapat menangkap apa yang 

dipikirkan oleh anak. Komunikasi antar anak dapat terjalin dengan baik dengan 

bahasa dan anak dapat membangun hubungan dengan orang lain yang berada 
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disekitarnya. Tidak mengherankan bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu 

indikator kesuksesan seorang anak. 

Sedangkan kemampuan berbahasa merupakan salah satu dari bidang 

pengembangan kemampuan dasar yang dipersiapkan guru untuk meningkatkan 

kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya (Indratini, 

2010). Anon (2011) mengatakan bahwa, kemampuan berbahasa adalah kemampuan 

seorang individu untuk membuat kata-kata atau suara-suara yang dikombinasikan 

menjadi suatu ucapan atau suatu kesatuan kalimat utuh yang dapat dimengerti oleh 

dirinya sendiri dan oleh individu lain di sekitarnya. 

Mengajarkan bahasa kepada anak usia prasekolah tidaklah mudah. Hal ini 

dikarenakan bahasa mempunyai beberapa komponen dasar, antara lain: kosakata, 

pengucapan, dan pemaknaan. Komponen-komponen tersebut harus diajarkan kepada 

anak secara menyeluruh. Mengingat karakteristik anak usia prasekolah yang 

mempunyai rentang konsentrasi rendah, komponen-komponen bahasa tersebut tidak 

mudah diserap oleh anak sehingga kemampuan berbahasa anak menjadi tidak 

sempurna. 

Untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan sebuah metode yang tepat 

agar nantinya anak dapat menguasai bahasa dengan tepat dan benar tentunya tidak 

melupakan unsur kegembiraan sehingga konsep bermain sambil belajar dapat 

berjalan dengan baik. Salah satu metodenya adalah dengan menggunakan metode 

mendongeng, misalnya pada proses pembelajaran tentang kebersihan, anak 

dibacakan atau didongengi dongeng yang bernilaikan tentang kebersihan diri maupun 

lingkungan sekitarnya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Ranakusuma (dalam Rif’ah, 2010), seorang 

psikolog dari RS Thamri Internasional menyatakan bahwa, salah satu cara belajar 

yang efektif di tingkat prasekolah dan Taman Kanak-Kanak adalah bercerita, baik itu 

bercerita dari buku bacaan ataupun mendongeng hasil imajinasi guru di kelas. 

Melalui cerita, anak-anak dirangsang untuk merespon apa yang diutarakan guru dan 

memberikan tanggapan sehingga tercipta komunikasi dua arah antara guru dan murid 
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di kelas. Pada anak-anak prasekolah, biasanya guru bercerita dari buku-buku cerita 

dengan alur yang sederhana. 

Melalui kegiatan mendongeng (bercerita), jiwa anak akan terpengaruhi secara 

positif. Sebab kegiatan mendongeng merupakan suatu komunikasi universal yang 

sangat mempengaruhi jiwa manusia (Hana, 2011). Dengan kegiatan mendongeng 

anak dapat membedakan perbuatan yang baik dan perlu ditiru, serta perbuatan buruk 

yang harus ditinggalkan; mendongeng juga dapat merangsang dan menumbuhkan 

imajinasi serta daya pikir anak secara wajar; kegiatan mendongeng dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Kata-kata yang digunakan 

dalam dongeng sangat baik untuk menambah perbendaharaan kata anak, sehingga 

memudahkan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan masih banyak lagi 

manfaat dongeng bagi anak (Qudsy, 2010). Dan menurut Hana (2011), cerita 

umumnya lebih berkesan daripada nasihat biasa, karena cerita itu terekam jauh lebih 

kuat di dalam memori anak. 

Sejalan dengan yang disampaikan Hana di atas, Baugh dalam Arsyad (2011) 

melakukan sebuah penelitian dan didapatkan hasil bahwa, kurang lebih 90% hasil 

belajar seseorang diperoleh melalui indera penglihatan, dan sekitar 5% diperoleh 

melalui indera pendengaran. Sedangkan 5% lagi diperoleh dari indera lainnya. 

Sementara menurut Dale, pemerolehan hasil belajar melalui alat indera penglihatan 

berkisar 75%, melalui indera pendengaran sekitar 13%, dan melalui indera lainnya 

sekitar 12%. Sedangkan menurut anon. (2011) melaporkan tentang modus 

pengalaman sebesar 10% berdasarkan apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita 

dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% 

dari apa yang kita katakana dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. 

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa hal tersebut bisa 

terjadi karena pada saat kegiatan mendongeng berlangsung, ada ekspresi mimik 

wajah, intonasi, efek suara, dan gerakan dari story teller. Dengan adanya beberapa 

hal tersebut, anak akan mudah untuk menangkap apa yang disampaikan oleh story 

teller dan informasi yang didapatkan anak akan dikembangkan dengan menggunakan 

imajinasinya.  
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Dengan menggunakan imajinasi, anak akan membayangkan seperti apa tokoh-

tokoh maupun situasi yang muncul dari dongeng tersebut. Lama-kelamaan anak 

dapat melatih kreativitasnya sendiri.  Dengan hal ini juga anak akan lebih mudah 

mengungkapkan isi hati dan pikirannya dengan kata-kata lisan maupun tertulis. 

Artinya anak akan memiliki banyak kosa kata (Hana, 2011).  

Begitu banyak manfaat dari kegiatan mendongeng bagi anak. Dari begitu 

banyaknya manfaat kegiatan mendongeng, memunculkan ketertarikan peneliti untuk 

meneliti pemberian dongeng lebih lanjut. Dan judul dari skripsi peneliti adalah 

“Pemberian Dongeng untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa pada Anak Usia 

Prasekolah.”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

Apakah ada perbedaan kemampuan berbahasa pada anak usia prasekolah 

karena pemberian dongeng? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui adanya perbedaan kemampuan berbahasa pada anak usia 

prasekolah karena pemberian dongeng. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pembaca ataupun peneliti lain, terutama dalam bidang psikologi perkembangan 

dan psikologi pendidikan. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang manfaat dongeng 

sebagai salah satu media alternatif yang efektif untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak. 

 


