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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mendidik berasal dari kata “didik” lalu kata ini mendapat awalan me 

sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan. 

Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah 

proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan 

kebutuhan (Syah, 1997:10). 

PAUD mengembangkan potensi anak secara komprehensif. Posisi anak 

usia dini di satu pihak berada pada masa sangat penting dan potensi untuk 

pengembangan masa depannya, akan tetapi di pihak lain termasuk masa 

rawan dan labil manakala pendidikan untuk anak usia dini perlu dibeberkan 

secara komprehensif, dalam makna anak tidak hanya dicerdaskan otaknya, 

akan tetapi juga cerdas pada aspek-aspek lain dalam kehidupannya, seperti : 

kehalusan budi dan rasa atau emosi, panca indra termasuk fisiknya dan aspek 

sosial dalam berinteraksi dan berbahasa. Rangsangan-rangsangan tersebut 

perlu disesuaikan dengan perkembangan anak, karena setiap individu 

memiliki kepekaan masing-masing dalam perkembangannya. 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu 

proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan 

selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun. Pada masa ini 
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proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang 

mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia 

(Berk, 1992:18). Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang 

diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap 

tahapan perkembangan anak. 

Pada umumnya orangtua sudah mengenal konsep cerita lewat 

pembiasaan orang dewasa atau orangtua mereka yang bercerita atau 

membacakan bercerita.Orangtua yang memiliki kemampuan, kesempatan dan 

ingin memperhatikan perkembangan dan pembentukan pribadi anak, maka 

kegiatan bercerita/ membacakan cerita dapat dilakukan setiap saat. Kebiasaan 

ini membudaya bagi anak dan cerita yang mereka simak dapat memperkaya 

imajinasi anak dan meningkatkan apresiasi tidak akan tampak dalam 

kehidupan anak.  

Kondisi ini memiliki implikasi terhadap pengembangan program belajar 

pada pendidikan anak usia dini, seperti penetepan tujuan perkembangan, 

urutan, tema yang dibahas, penggunaan alat peraga dan permainan, serta 

metode yang digunakan perlu mempertimbangkan aspek pekembangan anak 

itu sendiri.  

Anak sebagai peserta didik di sekolah, selalu dihadapkan oleh sesosok 

Guru yang dianggap dituakan atau dianggap orangtua. Guru dalam 

memberikan pelajaran dan pengajaran pada anak (0-8 tahun) selalu dilakukan 

oleh tahapan-tahapan bercerita. Guru selalu bercerita dalam menyampaikan 

pembelajaran pada anak, dengan maksud agaranak memperoleh stimulus dan 
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ketertarikan kepada materi yang akan diberikan oleh Guru. Pada saat 

pembelajaran, Guru menggunakan media yang bisa menarik perhatian anak. 

Media disini merupakan alat perantara antara sumber pesan dengan penerima 

pesan yang menghubungkan semua pihak, baik media komunikasi maupun 

alat bantu komunikasi 

Permasalahan rendah akan komunikasi anak usia dini, terlihat saat 

mereka diminta oleh guru Guru untuk berbicara di depan kelas baik bercerita, 

berpuisi maupun kegiatan yang lain. Komunikasi secara lisan tersebut 

dipengaruhi oleh stimulasi yang diberikan oleh orangtua terhadap anak dari 

masa kandungan hingga memasuki jenjang taman kanak-kanak. Stimulasi 

yang kurang diberikan oleh orangtua dapat menjadikan anak kurang percaya 

diri sehingga pada saat mengutarakan apa yang mereka inginkan sulit untuk 

diungkapkan dengan bahasa verbal atau komunikasi secara lisan. Pada saat 

guru bercerita, terlihat banyak anak yang kurang antusias dalam hal 

menyimak. Beberapa dari mereka asyik bermain dengan mainannya sendiri, 

ada pula yang sibuk bercengkrama dengan teman-temannya. 

Sesuai dengan pengamatan yang telah saya lakukan dalam kegiatan 

bercerita, Guru selalu terpaku pada buku cerita yang dilakukan dan 

mengulang-ulang buku cerita tersebut pada peserta didik. Oleh sebab itu, 

anak pun mengkritisi Guru karena mungkin saja anak merasa jenuh jika harus 

mendengarkan cerita dari buku cerita yang pernah mereka dengarkan 

sebelumnya. Selanjutnya, pada saat guru bercerita, mereka hanya terbatas 

pada penggunaan buku cerita sebagai medianya. Peneliti ingin mengubah 
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atau mengurangi ketergantungan pada buku cerita dan mengoptimalkan 

penggunaan media boneka tangan sebagai alat bercerita. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tergerak untuk mengadakan 

kegiatan upaya penyelesaian dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang 

dialami yaitu pada kemampuan menyimak cerita. Bagi anak usia dini, 

perkembangan itu sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan selanjutnya, namun tiap-tiap anak tidak sama persis 

pencapaiannya, ada yang benar-benar cepat berkembang adapula yang 

membutuhkan waktu agak lama. Peneliti tergerak untuk menggunakan 

boneka tangan sebagai alat medianya karena, boneka tangan masih jarang 

digunakan, kemudian mudah ditemukan bahkan ukuran bonekanya pun pas 

untuk digunakan sebagai alat bantu untuk bercerita dan boneka tangan 

memiliki 3 dimensi sehingga dapat menarik perhatian anak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas,  maka permasalahan 

yang menjadi fokus perbaikan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut “Apakah ada pengaruh positif penggunaan media boneka tangan 

terhadap kemampuan menyimak cerita anak kelompok A di TK Aisyiyah 1 

Purwokerto Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Semester 

Genap Tahun 2015-2016?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 

positif penggunaan media boneka tangan terhadap kemampuan menyimak 

cerita anak kelompok A di TK Aisyiyah 1 Purwokerto Kecamatan 

Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Semester Genap Tahun 2015-2016 

 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penulisan skripsi yang penulis harapkan adalah sebagai berikut 

1. Bagi Peneliti  

Untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai hal yang 

berkaitan dengan penggunaan media boneka tangan dalam 

smembelajarkan kemampuan menyimak cerita bagi anak TK 

2. Bagi Anak 

Dengan menggunakan media boneka tangan dapat membangkitkan minat 

anak agar tertarik, paham dan memiliki kemampuan menyimak cerita 

3. Bagi Guru 

Dapat memberikan masukan dan inovasi dalam menggunakan media yang 

tepat dan bervariasi untuk pelajaran menyimak  

4. Bagi Sekolah 

Untuk memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam perbaikan 

untuk pembelajaran terutama dalam hal menyimak cerita bagi anak 
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5. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya yang membahas tentang 

penggunaan media boneka tangan terhadap menyimak cerita 
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