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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Anak usia dini dalam aspek perkembangan kemampuan bahasa 

sangat penting untuk diperhatikan, karena perkembangan bahasa pada 

anak merupakan salah satu aspek yang penting dari tahapan perkembangan 

anak sehingga harus mendapat perhatian khusus terutama dari orang tua. 

Manusia berinteraksi satu dengan lain melalui komunikasi dalam bentuk 

bahasa, komunikasi tersebut terjadi baik secara verbal maupun non verbal 

yaitu dengan tulisan, bacaan dan tanda-tanda atau simbol.  

Manusia dalam berkomunikasi memerlukan proses yang 

berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Khusunya pada anak usia dini 

yang sangat perlu bimbingan dan stimulus dalam perkembangan bahasa 

agar sesuai dengan yang diharapakan. Ditinjau dari perkembangannya,  

AUD (anak usia dini) merupakan masa pertumbuhan paling penting 

karena menentukan masa perkembangan selanjutnya,  karena pada masa 

ini anak mengalami masa Golden Age atau masa emas, dimana 

perkembangan otak anak terjadi dengan sangat pesat.1  

                                                             
1 Enny Zubaidah,  Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini , (Yogyakarta: FIP UNY, 2003), 

hal. 1 
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Indikator perkembangan bahasa pada anak usia 4-5 tahun dapat 

diidentifikasikan dengan mulai bisa berdialog dan beradu argumentasi, 

melasksanakan 3 sampai 5 perintah sekaligus, bertanya dengan kata tanya 

yang lebih kompleks, mengulang kalimat sederhana, dan membacakan 

gambar dengan susunan yang benar.2 

Pepatah bijak mengatakan "Bahasa menunjukkan bangsa" artinya 

kepribadian seseorang atau bangsa bisa diamati dan dianalisis dari tutur 

katanya, bacaan yang digemarinya, juga karakter masyarakat akan 

membentuk karakter bahasa yang ada. Oleh karena itu, peran pendidikan 

sangat penting dalam mengembangkan kemampuan anak untuk bahasa 

secara baik. 

Anak usia dini pada kenyataannya terjadi masalah pada 

perkembangan bahasa. Beberapa data menunjukkan angka kejadian anak 

yang mengalami keterlambatan bicara (speech delay). Speech Delay atau 

keterlambatan bicara adalah kondisi dimana kualitas perkembangan bicara 

anak tidak sesuai atau berada dibawah usianya, dimana anak menjadi 

kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya serta kurangnya penguasaan 

kosa kata pada anak.  

Anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay 

terdapat karakteristik seperti anak belum mampu melafalkan suatu kata 

dengan benar dan anak juga belum mengerti arti kata yang diucapkan.  

                                                             
2 Anita Yus, Model Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 75 
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Seorang anak dikategorikan mengalami keterlambatan berbicara 

apabila pada usia 3,5 tahun tidak dapat menyelesaikan kata seperti "ayah" 

diucapkan "aya". Seorang anak pada usia 4 tahun, masih gagap dan tidak 

dapat dimengerti secara lengkap, Sedangakan dalam sintaksis jika anak 

mengucapkan kata " saya mau makan" ia hanya mengucapkan "ma mam" 

dengan kalimat tidak lengkap atau tidak sesuai dengan pola sintaksis yang 

berlaku.3 

Jumlah pasti yang dapat mendokumentasi prevalensi dari 

keterlambatan bicara pada anak sulit diperoleh, karena perbedaan dalam 

kriteria diagnostik, observasi orang tua tidak dapat dipercaya, kekurangan 

prosedur diagnostik yang dapat dipercaya dan masalah metodologi dalam 

sampling dan pencarian data. Akan tetapi, ketrelambatan bicara adalah 

masalah umum yang dapat mempengaruhi 3 sampai 10 persen anak-anak. 

Gangguan ini tiga sampai empat kali lebih sering pada anak laki-laki 

daripada perempuan. 

Prevalensi dalam keterlambatan bicara dan berbahasa telah 

dilaporkan dalam rentang yang luas. Sebuah tinjauan terkini dari Cochrane 

menyimpulkan data prevalensi pada keterlambatan bicara dan bahasa dan 

keterlambatan kombinasi pada anak-anak usia pra sekolah dan sekolah.4 

 

                                                             
3 Mita Lianah, Kemampuan Bicara Anak Terlambat Bicara (Speech Delayed)pasca terapi; 

Studi Kasus pada Zikra, (Padang: Thesis, Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 4-5 
 4 Sarah Novi Lia Sari dkk,  Angka Kejadian Delayed Speech disertai Gangguan yang 
Menjalani Pemeriksaan Pendengaran di bagian Neurootologi IKHTL-KL RSUP Dr. Moh. Hoesin, 

Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Volume 2, No. 1, januari 2015 : 121-127, hal. 122 
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 Anak-anak usia pra sekolah, usia 2 sampai 4,5 tahun, studi yang 

menilai kombinasi keterlambatan bicara dan berbahasa melaporkan angka 

prevalensi berkisar antara 5 sampai 8 persen dan studi dari keterlambatan 

bahasa dari 2,3 persen sampai 19 persen. Keterlambatan bicara dan 

berbahasa pada anak sekolah telah menunjukkan berbagai tingkat, dari 0 

sampai 100 persen dengan kebanyakan antara 40 sampai 60 persen.5 

Anak dalam asepek perkembangan bahasa dan bicara merupakan 

salah satu dimensi yang sangat rentan terhadap lingkungan yang kurang 

baik. Sehingga apabila lingkungan tempat tinggal anak kurang baik dan 

tidak mendukung perkembangan bahasa anak akan berdampak terhadap 

gangguan perkembangan bahasa anak, salah satu contoh gangguan 

perkembangan bahasa pada anak adalah keterlambatan bicara (speech 

delay).  

Lembaga pendidikan khususnya Taman Kanak-kanak bercerita 

adalah salah satu metode pengembangan bahasa yang dapat merangsang 

perkembangan bahasa pada anak sesuai tahap perkembangannya. 

Sedangkan metode bercerita adalah cara penyampaian atau penyampaian 

materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada 

anak didik.  

                                                             
 5 Ibid., hal. 123 
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Metode bercerita adalah metode yang sangat relevan, efektif, dan 

cocok diterapkan guru dalam proses pembelajaran di TK.6 Dari segi 

pengembangan kecerdasan bahasa anak, metode ini bermanfaat 

meningkatkan pemahaman anak, mengembangkan pembedaharaan kata, 

menyusun kata-kata menjadi kalimat, dan melatih anak untuk lancar dalam 

berbicara.  

Penelitian yang berjudul “ Penerapan Metode Bercerita Terhadap 

Perkembangan Kecerdasan Bahasa Anak Di Taman Kanak-Kanak Dharma 

Wanita Marga Agung Lampung Selatan “ oleh Nuryani didapatkan hasil 

terdapat peningkatan dalam proses pembelajaran menggunakan metode 

bercerita sebesar 95% dalam mengembangkan bahasa anak. Dengan 

demikian penulis menyimpulkan bahwa penerapan metode bercerita dapat 

megembangkan bahasa di taman kanak-kanak.7 

Bercerita memiliki peran penting bagi perkembagan bahasa anak 

usia dini. Sebagaimana Allah berfirman dalam ( potongan ) surah Al-A'raf 

ayat 176 yang berbunyi sebagai berikut : 

 اْقُصِص اْلَقَصَص لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّرون

Artinya : "Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu  

    agar mereka berfikir.8 " 

                                                             
6 Igrea Siswanto, Bercerita itu Gampang, (Yogyakarta: Andi yogyakarta, 2008),  Hal. 12 
7 Nuryani, Penerapan Metode Bercerita Terhadap Perkembangan Kecerdasan Bahasa 

Anak di Tamankanak-kanak Dharma wanita Marga Agung lampung selatan, (Lampung: Skripsi, 
Tidak Diterbitkan, 2016), hal. i 

8 Departemen agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Diponegoro: Bandung, 2005). 



6 
 

 
 

Ayat diatas dapat kita ambil relevansinya bahwa pada anak usia 

dini untuk merangsang kecerdasan berbahasa verbal melalui metode 

bercerita, diantaranya adalah guru mengajak anak bercalap-cakap. Selain 

itu, merangsang anak untuk bercerita atau bebrbicara dan menyanyikan 

lagu anak-anak. 

Menggunakan metode bercerita dalam proses pembelajaran ada 

beberapa manfaat yang dikemukakan oleh Moeslichatoen antara lain,9 

a)Dapat memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral dan 

keagamaan; b) Kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk 

berlatih mendengarkan; c) Anak memperoleh informasi tentang 

pengetahuan, nilai dan sikap untuk dihayati dan diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari; d) Mengembangkan kemampuan kognitif, afektif 

maupun psikomotor yang dimiliki oleh anak; e) Melatih anak untuk 

menjadi pendengar yang kreatif dan kritis, sehingga anak kreatif dalam 

melakukan pemikiran-pemikiran baru berdasarkan apa yang didengar;  

f) Kegiatan bercerita dapat memberikan pengalaman belajar yang unik dan 

menarik, serta dapat menggetarkan perasaan, membangkitakn semangat 

dan menimbulkan keasyikan tersendiri maka kegiatan bercerita 

memungkinkan mengembangkan dimensi perasaan anak; g) Melatih daya 

serap, daya pikir, dan daya konsentrasi anak. 

                                                             
9 Moeslichatoen R, Metode Pengajaran di taman Kanak-kanak, (Jakarta: PT Rineka Cipta,  

2004), hal. 168 
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Mempertimbangkan bahwa perkembangan bahasa pada anak 

merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang sangat 

penting, maka beberapa lembaga pendidikan khususnya pada anak usia 

dini mempraktikkan metode bercerita untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa.   

Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Tk Aisyiyah Bustanul 

Athfal Pojok Wates Kediri yang telah mengembangkan metode bercerita 

sebagai upaya untuk dapat merangsang perkembangan kemampuan bahasa 

anak. Metode ini diterapkan satu minggu tiga kali dengan beberapa media 

yang ada, sehingga efektif dalam membantu perkembangan kemampuan 

bahasa pada anak usia dini. 

Maka berdasarkan melihat fenomena di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul "Penggunaan Metode Bercerita 

Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Bahasa Anak Usia 4-5 

Tahun Selama Pandemi Covid-19  di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Pojok Wates Kediri" 
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B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana perencanaan metode bercerita dalam upaya peningkatan 

kemampuan bahasa anak di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Pojok wates 

Kediri ? 

2. Bagaimana pelaksanaan metode bercerita dalam upaya peningkatan 

kemampuan bahasa anak di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Pojok wates 

Kediri ? 

3. Bagaimana evaluasi metode bercerita dalam upaya peningkatan 

kemampuan bahasa anak di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Pojok wates 

Kediri ? 

C. Tujuan penlitian 

1. Untuk mengetahui perencanaan metode bercerita dalam upaya 

peningkatan kemampuan bahasa anak di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal 

Pojok wates Kediri. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan metode bercerita dalam upaya 

peningkatan kemampuan bahasa anak di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal 

Pojok wates Kediri. 

3. Untuk mengetahui evaluasi metode bercerita dalam upaya peningkatan 

kemampuan bahasa anak di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Pojok wates 

Kediri. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan 

teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a) Sebagai bahan kajian dan bahan pertimbangan akan pentingnya 

memahami karakteristik anak didik dalam proses pembelajaran di 

TK untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak. 

b) Dapat dijadikan suatu pola dan strategi dalam meningkatkan 

kinerja guru TK sebagai penggajar ditingkat satuan pendidikan 

yang profesional dalam meningkatkan kecerdasan dan 

perkembangan berbahsa anak. 

2. Secara praktik hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk : 

a) Bisa menjadikan masukan bagi pembuatan modul bercerita bagi 

anak untuk bisa mengatasi ketrelambatan bicara atau Speech 

Delay. 

b) Model ini bisa diaplikasikan di Tk lain. 

E. Penegasan Istilah 

1. Secara Konseptual 

a. Metode Bercerita 

  Metode bercerita adalah kegiatan bagi guru dalam 

memberikan informasi secara menyenangkan kepada anak.10  

                                                             
10Ibid., hal. 25 
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Cerita yang dibawakan oleh guru harus sesuai dengan tema dan 

tujuan pendidikan yang dikemas secara menarik dan mengundang 

perhatian anak.  

b. Bahasa dan kemampuan Bahasa 

  Hurlock berpemdapat bahwa bahasa adalah mencakup 

setiap bentuk komunikasi yang ditimbulkan oleh pikiran dan 

perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Dalam 

bahasa tersebut, diperlukan penggunaan tanda-tanda atau simbol 

ke dalam sebuah tanda bahasa yang berada dalam struktur aturan 

yang menentukan berbagai macam tanda.11 

  Perkembangan bahasa anak adalah usaha atau kegiatan 

mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan 

lingkungannya melalui bahasa setiap anak (manusia) memiliki 

bakat bahasa yang diturunkan secara genetik melalui aktivitas 

interaksi dalam suatu masyarakat, bakat bahasa yang dimiliki oleh 

seseorang akan dibentuk dan berkembang.12 

c. Anak usia dini 

  Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-6 atau 

0-8 tahun yang memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang 

setiap anak memiliki berbagai macam keunikan.13 

 

                                                             
11 Enny Zubaidah,  Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini , (Yogyakarta: FIP UNY, 2003), 

hal. 6 
12 Ibid., hal. 56 
13 Muhammad Fadhillah, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, (Jogjakarta : AR-RUZ 

MEDIA, 2013), hal .48 
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2. Secara Operasional 

a. Metode bercerita 

  Menurut pemahaman peneliti Metode bercerita adalah 

dimana seorang guru menempatkan diri untuk mengungkapkan 

atau menceritakan tentang tema tertentu, seperti tema binatang, 

tanaman, dan kehidupan sehari-hari  pada anak didik, dengan 

atau tanpa media dalam bentuk pesan, informasi atau hanya 

sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk cerita yang dapat 

didengar dengan rasa menyenangkan. 

b. Bahasa dan kemampuan Bahasa 

  Menurut pemahaman peneliti pengertian Bahasa adalah alat 

komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi 

yang ada dalam pikiran yang disampaikan melalui tulisan dan 

lisan. 

  Anak dalam kemampuan berbahasa adalah salah satu aspek 

dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui 

pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai 

meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan 

tahap perkembangannya. 

c. Anak usia dini 

  Menurut pemahaman peneliti pengertian tentang anak usia 

dini adalah anak yang sejak lahir dan berusia 0-6 tahun, karena 

pada usia tersebut anak mengalami masa golden age.  
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Masa dimana terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada anak 

secara pesat. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

 Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari enam 

bab yang memuat pokok bahasan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, terdiri dari : Konteks Penelitian, Fokus Penelitian,     

          Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah,   

          Sistematika Pembahasan. 

BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari : Deskripsi Teori, Penelitian  

               Terdahulu, Paradigma Penelitian. 

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: Pendekatan Penelitian, Jenis  

 Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan  

  Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data,  

  Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian, Terdiri dari: Deskripsi Data dan Temuan  

  Penelitian. 

Bab V Analisis data dan Pembahasan Hasil Penelitian. 

Bab VI Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran. 

 


