
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang menjadi 

modal untuk kehidupan manusia yang akan datang agar menjadi manusia 

yang berkualitas.
1
 Pendidikan adalah suatu proses yang diperlukan untuk 

mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembagan 

indvidu maupun masyarakat
2
. Menurut KBBI pendidikan merupakan 

sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. Kesimpulannya pendidikan adalah hal yang wajib bagi setiap 

manusia karena pendidikan merupakan salah satu proses dalam hal 

pendewasaan individu atau kelompok.  

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan aset 

penting bagi bangsa dan negara, karena begitu pentingnya generasi 

penerus bangsa maka sebagai orang tua, guru dan orang dewasa untuk 

senantiasa menggali potensi yang ada pada anak-anak dan membekali 

dengan pendidikan yang sesuai dan baik agar anak menjadi manusia yang 

berkualitas, berpendidikan dan berakhlak yang dapat menjadi generasi 

yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Untuk mengembangkan potensi  
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dari anak usia dini para orang tua dapat memanfaatkan berbagai 

lembaga yang ada di Indonesia, pada saat ini sudah banyak lembaga untuk 

anak usia dini baik jalur formal ataupun jalur non formal, diantaranya ; 

taman penitipan anak (TPA), kelompok bermain (KB), taman kanak-kanak 

(TK), radlatul adfal (RA), dan Jalur Informal yaitu keluarga
3
 dan masih 

ada banyak yang tersebar di Indonesia bahkan di desa-desa pun sudah 

terdapat lembaga untuk mengembangkan potensi dari anak usia dini. 

Dalam Islam terdapat konsep belajar seumur hidup, sebagaimana Hadist 

Rasulullah SAW : 

   Artinya : “Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat”
4
 

Hadist Rasulullah diatas dapat disimpulkan bahwa manusia wajib 

mencari ilmu. Manusia diharuskan mencari ilmu sejak dalam buaian ibu 

(bayi) sampai dengan akhir hayat. Selama masih bernafas manusia 

diwajibkan menuntut ilmu dan mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya. 

Pendidik memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan 

mengarahkan, agar anak menjadi kreatif dengan berdasar kurikulum yang 

ada. Guru merupakan manajer kelas yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, membimbing, mengawasi 

dan mengevaluasi proses ataupun hasil belajar. Tanpa program yang 

sistematis penyelenggaraan pendidikan anak usia dini bisa membahayakan 
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anak.
5
 Sehingga untuk dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan 

anak, orang tua dan pendidik bisa menggunakan kegiatan yang dapat 

menarik anak sesuai dengan perkembangan yang sesuai usianya,sehingga 

anak akan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, dalam hal ini 

tak jarang bahkan bisa dikatakan banyak pendidik yang mengabaiakan hal 

tersebut, sehingga ketika menyampaikan pembelajaran terkesan monoton 

dan tidak dapat menarik perhatian anak, sehingga membuat peserta didik 

cepat bosan dalam proses pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar 

pendidik dituntut untuk kreatif dan aktif, supaya dalam proses 

pembelajaran anak dapat menerima pelajaran dengan baik, disini penddik 

dapat menggunakan berbagai metode maupun berbagai media yang 

bervariasi sehingga anak dapat belajar dengan rajin dan menyenangkan 

tanpa membebani anak.  

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

tahun. Anak Usia Dini (AUD) adalah kelompok usia yang berada dalam 

perkembangan unik, karena proses perkembangannya (tumbuh dan 

kembang) terjadi bersamaan dengan masa golden age (masa keemasan) 

dan masa peka. Masa keemasan (golden age) merupakan masa  dimana 

otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang 

kehidupannya.
6
 Artinya masa keemasan merupakan masa yang tepat untuk 

menggali potensi kecerdasan anak sebanyak-banyaknya (Slamet Suyanto, 
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2003:6). Pada masa ini anak mulai peka/sensitif untuk menerima berbagai 

rangsangan. .  

Salah satu aspek perkembangan anak yang penting adalah 

perkembangan bahasa. Bahasa merupakan suatu hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari anak usia dini hingga dewasa. Perkembangan bahasa 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengembangkan karakter 

anak. Kemampuan berbahasa anak pada usia 4-6 tahun berdasarkan 

Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 yaitu lingkup perkembangan 

keaaksaraan yang menyatakan tingkat pencapaian perkembangan yang 

diharapkan meliputi: mengenal suara-suara atau benda yang ada di 

sekitarnya, membuat coretan yang bermakna, meniru huruf, memahami 

hubungan bunyi dan bentuk huruf, membaca dan menulis nama sendiri. 

Bahasa sendiri merupakan salah satu bidang pengembangan dalam 

pertumbuhan kemampuan dasar ditaman kanak-kanak. 

Perkembangan bahasa untuk anak di taman kanak-kanak 

berdasarkan acuan standar pendidikan anak usia dini no. 58 tahun 2009, 

mengembangkan tiga aspek yaitu menerima bahasa, mengungkapkan 

bahasa, dan keaksaraan,
7
 agar anak dapat berkomunikasi dengan bahasa 

Indonesia yang benar tentunya anak harus memiliki kemampuan bahasa 

yang baik mulai dari keaksaraan anak dimana anak harus mengenali 

simbol dari huruf – huruf. Kenyataannya masih banyak anak yang belum 

mampu mengenali simbol-simbol huruf tertentu miasalnya huruf b dan d 

anak-anak masih sulit untuk membedakannya. Ketika proses 
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pembelajaran bahasa tidak harus menggunakan media papan tulis dan 

mendikte anak karena itu bisa membuat anak jenuh dan bosan yang 

membuat anak tidak menyukai pembelajaran tersebut, guru bisa 

menggunakan media yang lebih bervariasi agar anak belajar dengan 

nyaman dan menyenangkan, karena karakteristik belajar anak anak usia 

dini sendiri adalah belajar sambil bermain.  

Bahasa memiliki beberapa keterampilan diantaranya adalah 

membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Pengembangan bahasa 

anak tentunya tidak lepas dari keempat bidang pengembangan bahasa 

tersebut, dimana keempat bidang tersebut merupakan bagian dari 

calistung (baca, tulis dan hitung)
8
, yang pada saat ini dilarang oleh 

pemerintah untuk diselenggarakan di tingkat pendidikan anak usia dini. 

Di sisi lain terdapat tuntutan kepada anak untuk mampu calistung ketika 

anak memasuki jenjang yang lebih tinggi, Sehingga mengharuskan anak 

untuk memiliki kemampuan calistung yang baik. Namun Pendidikan 

anak usia dini jangan hanya sekedar mengejar target dari masyarakat dan 

orang tua, seperti kemampuan anak dalam membaca, menulis dan 

berhitung secara maksimal, tetapi pendidikan yang sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembanganya.  

Pengajaran bercerita tidak akan berhasil kecuali jika pendidik 

mengetahui metode dan media yang tepat dan dapat digunakan pada saat 

mengajarkan anak bercerita dan mengajarkan anak unuk menyimak. 

Metode yang dapat digunakan adalah metode yang menyenangkan bagi 
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anak dengan cara bermain. Bagi anak usia dini, belajar adalah bermain 

dan bermain adalah belajar.
9
 Selain metode, pendidik pun harus 

memperhatikan media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak 

sekali media pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu para 

pendidik dalam menyampaikan suatu materi dalam pembelajaran, seperti 

media dengan menggunakan majalah, buku, surat kabar, atau juga lewat 

media elektronik. 

Media pembelajaran memiliki peranan yang penting dalam 

kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran merupakan alat bantu 

yang memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

kepada peserta didik.   
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran yang digunakan guru belum banyak variasinya 

2. Kurangnya ketertarikan anak dalam belajar  

3. Kurang beragamnya kegiatan yang menarik anak untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi 

masalah sebagai berikut : 

Adakah Pengaruh penggunaan media audio visual dan media 

gambar untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak di PAUD 

Mutiara Insani Sambirejo Trenggalek. 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh penggunaan media audio visual terhadap kemampuan 

bahasa di PAUD Mutiara Insani Sambirejo Trenggalek? 

2. Adakah penggaruh penggunaan media gambar terhadap kemampan 

kemampuan bahasa anak di PAUD Mutiara Insani Sambirejo 

Trenggalek? 

3. Seberapa besar pengaruh penggunaan media audio visual dan media 

gambar terhadap kemampuan bahasa anak di PAUD Mutiara Insani 

Sambirejo Trenggalek? 

E. Tujuan Penelitian 



 
 

1. Untuk mengetahui penggaruh penggunaan media audio visual terhadap 

kemampuan bahasa anak di PAUD Mutiara Insani Sambirejo 

Trenggalek. 

2. Untuk mengetahui penggaruh penggunaan media gambar terhadap 

kemampuan bahasa anak di PAUD Mutiara Insani Sambirejo 

Trenggalek. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar penggaruh penggunaan media audio 

visual dan media gambar terhadap kemampuan bahasa anak di PAUD 

Mutiara Insani Sambirejo Trenggalek. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis dapat memperluas pengetahuan 

keterampilan serta kreativitas pendidik dalam kegiatan belajar mengajar 

agar lebih bervariasi dan tercipta suasana pembelajaran yang 

menyenangkan untuk anak dalam pembelajaran yang lebih baik dan 

sebagai pertimbangan penggunaan media audio visual dan media 

gambar animasi  ini untuk proses  pembelajaran dan meningkatkan 

kemampuan bercerita anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Sekolah 

1) Bagi lembaga dapat memberikan kontribusi positif bagi lembaga 

penyelenggara khususnya PAUD Mutiara Insani Sambirejo 



 
 

2) Lembaga dapat memfasilitasi berbagai media yang akan 

digunakan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) khususnya 

dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak 

b. Untuk Guru 

1) Memperlancar interaksi antara Guru dan siswa sehingga 

pembelajaran menjadi lebih efektif 

2) Pentingnya media pembelajaran di kelas untuk memperbaiki 

proses pembelajaran guna untuk meningkatkan mutu pendidikan 

3) Menambah kreativitas Guru dalam proses belajar mengajar 

c. Untuk Peserta Didik 

Menjadikan anak berpikir lebih kritis, memunculkan sikap 

rasa ingin tahu pada diri anak, membuat anak lebih percaya diri 

untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan dan membuat anak 

lebih cepat dan tanggap. 

d. Untuk Orang Tua 

Adanya pengetahuan tersebut diharapkan orang tua selalu 

merangsang dan memberi dukungan dalam proses perkembangan 

anaknya dengan media audio visual yang edukatif dan dapat di akses 

melalui berbagai media di rumah. 

  



 
 

G. Penegasan Istilah 

Pengertian media:  

Media pembelajaran merupakan sarana untuk memberikan 

perangsang bagi pelajar supaya proses belajar mengajar dapat 

dilangsungkan. Menurut AECT media merupakan segala bentuk dan 

saluran untuk proses transmisi. Di lingkup pendididkan, media merupakan 

salah satu alat atau benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat dan 

didengar, dibaca atau dibicarakan beserta dengan instrumen yang 

dipergunakan untuk kegiatan pendidikan.
10

 Dalam UU No.10 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pembelajaran 

merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan juga sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.
11

  

Peneliti dapat menyimpulkan media pembelajaran merupakan  

benda atau sarana yang bisa digunakan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang dapat dilihat, di dengar, maupun di baca oleh pendidik 

maupun peserta didik supaya dapat tercapai tujuan dari pembelajaran yang 

diantaranya adalah terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunkan media gambar diam 

dan gambar begerak yang melibatkan audio (suara) dan visual 

(penglihatan). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 media yang 

sama-sama melibatkan suara dan penglihatan. 

 Fungsi media pembelajaran adalah  Media sebagai pembawa pesan 
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(Materi) dari sumber pesan (Guru) ke penerima pesan (Murid) dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

 


