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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini telah di atur oleh Pemerintah melalui Undang-

undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 14 

telah ditentukan sebagai berikut: Pendidikan Anak Usia Dini adalah 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 

memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Menurut Mansur (2007, 88) pendidikan anak pada usia dini adalah 

rangkaian proses dalam membina tumbuh kembang anak, semenjak anak tersebut 

lahir, hingga mencapai usia enam tahun, yang mencakup keseluruhan aspek, yaitu 

fisik dan non fisik. Pemberian rangsangan berikan dalam pengembangan jasmani, 

rohani yang mencakup moral dan spiritual, emosional, motorik, akal pikiran, dan 

sosial yang tepat, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. 

Tahap perkembangan ini merupakan Golden Age masa perkembangan 

seorang anak, sehingga tingkat pertumbuhan dan perkembangannya berada dalam 

sebuah lompatan besar, sehingga merupakan masa usia paling berharga dibanding 

usia selanjutnya. Pada masa usia ini, terdapat tahap kehidupan yang unik diiringi 

dengan ciri-ciri yang khas jika dilihat pada segi fisik, psikis, sosial, dan moral. 

Pada usia dini, anak akan memiliki kemampuan untuk belajar yang luar 

biasa, terutama pada masa awal kanak-kanak. Keinginan belajar anak, 

menjadikannya aktif dan melakukan eksplorasi dengan menggunakan seluruh 
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panca inderanya untuk dapat memahami dalam waktu singkat dan segera untuk 

dapat berpindah ke hal lain untuk dipelajari.  

Dwilestari (2016, 61) menyatakan bahwa kegiatan yang dirancang untuk 

anak usia dini seyogyanya merupakan aktivitas yang mendorong partisipasi aktif 

anak secara fisik maupun sosial sehingga mereka dapat merasakan berbagai macam 

pengalaman dalam mengembangkan kemampuan mereka. 

Pada saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan 

kebutuhan individu yang kreatif dan memiliki produktifitas yang didukung 

ketangguhan dan tingginya kemampuan dalam bersaing. Dalam persaingan yang 

demikian ketat, kesuksesan akan diraih jika anak-anak dapat memiliki kemampuan 

dalam menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik, memiliki kreativitas, dan 

keterampilan sosial dalam berinteraksi. 

Usia kanak-kanak adalah tahapan usia yang paling penting, pada masa ini 

terjadi proses pembentukan kepribadian yang menentukan pengalaman anak 

selanjutnya sehingga karakter harus dipahami untuk menghasilkan anak-anak yang 

dapat berkembang dengan maksimal. Menurut Suratno (2005, 19) anak yang kreatif 

menjawab rasa keingintahuannya dengan cara beragam, seperti mengekplorasi, 

melakukan eksperimen, dan bertanya kepada orang sekitarnya. Sehingga untuk 

menghasilkan anak kreatif dan cerdas dapat dilakukan melalui kegiatan yang bisa 

menunjang dalam perkembangan kreativitas pada anak. 

Peneliti melihat rasa egosentrisme yang tinggi dari anak-anak seperti yang 

diungkapkan Piaget dalam teori perkembangan kognitif bahwa anak-anak yang 

berada pada umur 2-7 tahun masih memiliki egosentris sehingga masih memiliki 

kesulitan memahami sudut pandang orang lain (Santrock 2015, 41).  
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Kelas EY 3B (setingkat TK B) di Sekolah Bina Nusantara merupakan kelas 

yang terdiri dari anak-anak dengan usia 5 hingga 6 tahun yang berjumlah 14 anak 

dengan; 4 siswa merupakan anak berkebangsaan asing (Australia, Korea, Jerman, 

dan Singapura), 3 siswa baru pindah ke Indonesia (Australia, Korea, dan Jerman), 

satu siswa dengan bahasa ibunya adalah Bahasa Inggris, dan sisanya adalah yang 

sehari-hari berbahasa Indonesia. Di sekolah tempat peneliti mengajar, sekaligus 

melakukan penelitian adalah sekolah yang bahasa pengantarnya menggunakan 

Bahasa Inggris.  

Di kelas anak-anak didampingi oleh guru kelas yang berasal dari Filipina, 

seorang asisten guru, dan seorang pendamping kelas yang keduanya berasal dari 

Indonesia. Semua pembelajaran yang diberikan oleh guru kelas dan guru musik 

menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Mandarin 

diberikan menggunakan Bahasa China dan Bahasa Inggris. Sedangkan pelajaran 

Agama dan Bahasa Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia. 

 Pelajaran Bahasa Indonesia di mana peneliti mengajar diberikan 4 sesi 

dalam seminggu yaitu hari Rabu dan Jumat masing-masing 2 sesi, dengan 1 sesi 

selama 30 menit.  

Dengan sesi pelajaran Bahasa Indonesia yang terbatas menjadikan kendala 

dalam beberapa hal. Di antaranya: 

1. Peneliti melihat bahwa kendala kemampuan bahasa juga menjadi faktor penting. 

Karena anak-anak yang bersekolah di sini memiliki perbedaan kebangsaan 

sedangkan bahasa utama yang digunakan dalam proses pembelajaran hampir 

seluruhnya menggunakan bahasa Inggris, sementara peneliti mengajar Bahasa 
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Indonesia di mana anak-anak harus berbahasa Indonesia selama pelajaran 

berlangsung.  

2. Peneliti harus tetap menjaga semua siswa untuk tetap konsisten menggunakan 

Bahasa Indonesia selama pelajaran berlangsung.  Di samping itu, kemampuan 

siswa untuk memahami pesan yang disampaikan oleh peneliti saat pelajaran 

berlangsung masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat beberapa siswa 

yang kurang memahami materi yang diberikan 

3. Kemampuan anak dalam memahami materi yang disampaikan oeh pengajar 

kadang-kadang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Dalam pengamatan peneliti, semua anak di kelas ini menyenangi buku cerita 

yang terdapat rangkaian gambar dengan tampilan menarik dan mendukung sebuah 

cerita sehingga para siswa memberikan perhatian ketika proses pembacaan sebuah 

cerita berlangsung. Dengan ketertarikan siswa terhadap buku cerita itu memberikan 

ide bagi peneliti untuk dapat meningkatkan kemampuan memahami siswa terhadap 

materi yang disampaikan pada pelajaran melalui kegiatan pembacaan cerita yang 

dapat membantu anak-anak usia dini belajar atau memahami maksud yang 

terselubung dari jalan cerita tersebut yang biasanya berhubungan dengan masalah 

kehidupan sehari-hari. 

Sebuah cerita yang disajikan dengan rangkaian gambar merupakan sarana 

belajar yang tepat bagu anak-anak usia 4 hingga 6 tahun. Nilai lebih cerita dengan 

rangkaian gambar adalah terdapat bermacam gambar yang mengikuti alur cerita, 

sehingga menjadi menarik dan membantu kelancaran dalam membaca isi pada 

cerita tersebut. Melalui media gambar, akan lebih memperjelas tentang sesuatu 

yang bersifat abstrak. Penjelasan dengan tulisan yang tidak disertai gambar akan 
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memberikan gambaran visual yang berbeda, berdasarkan pengalaman pribadi 

masing-masing, jika disertai gambar yang melengkapi tulisan, perbedaan tersebut 

dapat dibatasi, sehingga informasi dapat disampaikan dengan baik. (Istanto 2000, 

23-35). 

Hampir semua anak menyukai buku cerita, apalagi yang disertai dengan 

ilustrasi yang bagus dengan warna yang menarik. Anak-anak akan merasa 

mendapatkan ruang untuk melepaskan diri dan tertarik mengetahui lebih jauh isi 

dalam buku cerita tersebut. 

Buku cerita bergambar mendorong anak untuk dapat berkreasi dengan 

imajinasinya terhadap hal-hal yang berada di luar lingkungan sehingga akan 

mengalami perekmbangan dalam pemikiran dan kreativitas. Selain itu, buku cerita 

bergambar mampu memberikan stimulasi kepada pembaca untuk berpikir 

mengenai jawaban dari plot cerita yang ada. Hal tersebut merupakan salah satu 

syarat untuk menjadikan seorang anak menjadi kreatif dan mendorong mereka 

belajar dan menciptakan banyak hal, sehingga mereka akan mampu menciptakan 

hal luar biasa di kemudian hari.  

Melalui kegiatan bercerita, dapat menjadi sebuah stimulan yang positif pada 

anak untuk perkembangan kreativitasnya. Anak akan terbiasa berkonsentrasi pada 

sebuah topik bahasan, berani untuk mengembangkan kreasi, dan menstimulasi anak 

untuk dapat berpikir yang imajinatif serta penambahan perbendaharaan kata. 

Pembacaan cerita yang menarik juga menjadi faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh guru dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak yaitu 

dengan cara menggunakan banyak ekspresi dan emosi seperti marah, sedih, senang, 

dan lain-lain. Ritme membaca juga harus diperhatikan dengan memberikan 
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penekanan yang berbeda pada setiap bagian halaman yang dibacakan dan berbeda 

dalam jalan cerita. Kemudian tidak lupa untuk melibatkan anak-anak dalam 

berdiskusi mengenai jalan cerita yang dibacakan (Wardle 2003, 314). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, masalah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Beberapa anak yang belum dapat menunjukkan pemahamannya terhadap isi 

cerita secara lisan setelah guru menjelaskan.  

2. Beberapa anak masih perlu dimotivasi agar lebih kreatif dalam mengeluarkan 

ide-idenya baik dalam menggambar atau saat berdiskusi tanya jawab. 

3. Beberapa anak masih memilih teman yang disukainya saat guru meminta 

membuat kelompok dalam mengerjakan sesuatu. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang dan permasalahan yang telah disebutkan, maka rumusan 

permasalahan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses pembacaan cerita bergambar agar dapat meningkatkan 

kemampuan memahami Bahasa Indonesia lisan, kreativitas, dan keterampilan 

sosial? 

2. Bagaimana perkembangan kemampuan anak memahami Bahasa Indonesia 

lisan anak selama penerapan pembacaan cerita bergambar? 

3. Bagaimana perkembangan kreativitas anak selama penerapan pembacaan cerita 

bergambar? 
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4. Bagaimana perkembangan keterampilan sosial anak selama penerapan 

pembacaan cerita bergambar? 

5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pembacaan cerita di dalam kelas dalam meningkatkan 

pemahaman Bahasa Indonesia lisan, kreativitas, dan keterampilan sosial. 

2. Menganalisis perkembangan kemampuan memahami Bahasa Indonesia lisan 

anak EY 3B selama penerapan pembacaan cerita bergambar. 

3. Menganalisis perkembangan kreativitas anak EY 3B selama penerapan 

pembacaan cerita bergambar. 

4. Menganalisis keterampilan sosial anak EY 3B selama penerapan pembacaan 

cerita bergambar. 

5. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi ketika melaksanakan pembacaan 

cerita bergambar di kelas EY 3B. 

 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan 

ilmiah dalam perkembangan bidang ilmu pendidikan anak usia dini terutama untuk 

anak usia 5 dan 6 tahun. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu sumber ilmiah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai cara mengembangkan 

pemahaman Bahasa Indonesia lisan, kreativitas, dan keterampilan sosial dalam 

berinteraksi anak usia 5 dan 6 tahun melalui penerapan pembacaan cerita 

bergambar. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Peneliti   

Dengan penelitian ini, peneliti diharapkan mendapatkan pengalaman untum 

berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan sendiri untuk 

mengamati, menilai, dan melakukan tindakan perbaikan dalam 

mengembangkan anak 5 dan 6 tahun di kelas. 

2. Guru  

Diharapkan penelitian ini dapat membantu guru dalam memperbaiki 

kegiatan pengembangan yang dikelolanya untuk mengembangkan 

pemahaman, kreativitas, dan keterampilan sosial dalam berinteraksi anak 

usia 5 dan 6 tahun. 

3. Sekolah  

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, sekolah memberikan dukungan 

kepada guru untuk melakukan inovasi sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan bagi anak usia dini. Dengan meningkatnya kualitas 
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pendidikan, dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan 

sekolah itu sendiri. 

1. 5. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada Laporan Tesis ini dikelompokan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang menjadi topik penelitian, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

 Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi mengenai kajian teoritis yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjelaskan aspek-aspek yang ada dalam penelitian ini. Teori yang dijelaskan 

antara lain teori mengenai pembacaan cerita bergambar yang menitikberatkan pada 

pemahaman siswa terhadap isi cerita. 

 Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu jenis penelitian, variabel penelitian, subyek penelitian, instrumen dan 

teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan digunakan. 

 Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisikan paparan siklus dan terdiri dari tiga siklus. Masing-masing siklus 

berisikan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  

 Bab V Kesimpulan dan Saran 
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Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian tindakan 

kelas berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

 Daftar Referensi 

 Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




