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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 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 dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.1  

 Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “tujuan pendidikan Taman Kanak-

kanak adalah membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik fisik 

dan psikis yang meliputi lingkup perkembangan nilai agama, fisik motorik, 

kognitif, bahasa serta sosial emosional kemandirian”.2 

 Pendidikan anak usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat 

fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya 

dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak. Melatih 

kemandirian anak dapat menjadi sulit namun selalu terdapat kemungkinan untuk 

                                                                 
 1

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional RI. 

 
2
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009. Tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembina TK. 

      1 

 



2 
 

menjadikannya menyenangkan dan mudah, asalkan sebagai orang tua atau 

pengasuh/pendidik anak mengerti cara dan kecenderungan anak sesuai dengan 

tahap dan usianya.3 

Seorang pendidik anak usia dini sebelum melaksanakan program kegiatan 

belajar terlebih dahulu perlu memperhatikan : Metode yang digunakan pendidik  

untuk mengajar, tujuan program belajar anak di Taman Kanak-Kanak dan ruang 

lingkup kegiatan belajalar anak di TK . 

Sebagaimana terdapat dalam Garis-Garis Besar Program Kegiatan  

Belajar di Taman Kanak-Kanak tujuan program kegiatan  belajar anak TK adalah 

untuk membantu meletakan dasar ke arah perkembangan  sikap, pengetahuan, 

keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan  serta 

perkembangan selanjutnya.4 

Maka dari itu seorang pendidik harus bisa memahami aspek-aspek  

perkembangan anak dan bagaimana metode yang cocok untuk anak Metode  

merupakan bagian dari strategi kegiatan. Metode dipilih berdasarkan strategi 

kegiatan yang sudah dipilih dan diciptakan. Metode merupakan cara yang  dalam 

bekerjanya merupakan alat untuk mencapai tujuan kegiatan. Setiap guru akan 
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menggunakan metode sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun  

yang harus diperhatikan di taman kanak-kanak mempunyai cara yang khas. Oleh  

karna itu ada meode yang  sesuai bagi anak TK ada metode yang tidak sesuai 

bagi anak TK. 

Metode yang di gunakan untuk mengembangkan kemampuan bahasa 

anak di TK Islam Al-Fajar sebelumnya adalah metode bercerita dan metode 

pemberian tugas tapi di TK Islam Al-Fajar lebih sering menggunakan metode 

bercerita karna di dalam metode bercerita guru lebih mudah menyediakan media 

dengan menggunakan buku cerita, sedangkan metode pemberian tugas hanya 

sesekali diterapkan kepada anak padahal di dalam metode pemberian tugas anak 

lebih aktif dalam belajar dan memberikan pengalaman langsung pada anak Oleh 

karna itu salah satu Metode yang baik untuk anak dalam  mengembangkan aspek 

bahasa anak adalah metode pemberian tugas karena di dalam metode pemberian 

tugas diberi kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan tugas yang 

didasarkan pada petunjuk langsung dari guru yang sudah dipersiapkan sehingga 

anak dapat menjalani secara nyata dan  melaksanakan dari awal sampai tuntas. 

Tugas yang di berikan kepada anak dapat  diberikan secara perseorangan atau 

kelompok. Pemberian tugas harus jelas dan penentuan batas yang tepat yang 

diberikan benar-benar nyata. Pemberian penentuan batasan tugas merupakan  

prasyarat yang sangat penting yang harus mendapat perhatian guru TK. Banyak  

anak yang mengalami hambatan untuk memperoleh kemajuan belajar karena 
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guru tidak menentukan batas tugas yang harus diselesaikan. Siswa harus 

mendapat kejelasan mengapa ia harus mengerjakan tugas itu. Apa  yang menjadi 

tujuan khusus dari tugas yang diberikan guru  

Penentuan batas tugas yang harus diselesaikan anak akan  memperkecil 

kemungkinan anak membuang-buang waktu dan tenaga untuk  suatu kegiatan 

yang tidak membuahkan hasil dan tidak bermakna bagi anak. 

Bahasa merupakan bentuk utama dalam mengekpresikan pikiran dan  

pengetahuan bila anak mengadakan hubungan dengan orang lain. Anak sedang  

tumbuh kembang mengkomunikasikan kebutuhannya, pikirannya, dan 

perasaannya, melalui bahasa dengan kata-kata yang mempunyai  makna unik. 

Kemampuan anak masih terbatas untuk memahami bahasa dari pandangan orang 

lain. Akselerasi perkembangan  bahasa anak terjadi sebagai hasil perkembangan 

fungsi simbolis. Bila pengembangan simbol bahasa telah berkembang maka hal 

ini memungkinkan anak memperluas kemampuan memecahkan persoalan yang 

dihadapi dan memungkinkan anak belajar dari bahasa ucapan orang lain.  

 Proses simbolik juga diwujudkan dalam bermain imajinasi, misalnya 

ketika anak bermain dengan rangkaian balok-balok kecil itu menyuarakan bunyi 

kereta  api. Hal ini dimungkinkan karena anak sudah memiliki gambaran mental 

tentang  kereta api yang sedang berjalan. Demikian pula kecepatan dalam 

menirukan  semakin meningkat. 
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Tiga tahap perkembangan bicara anak yang menentukan tingkat 

perkembangan berpikir dengan bahasa : tahap eksternal, egosentris, dan internal. 

Tahap pertama, tahap eksternal merupakan tahap berpikir dengan bahasa  

yang disebut berbicara secara eksternal. Maksudnya, sumber berpikir anak  

datang dari luar dirinya. Sumber itu terutama berasal dari orang dewasa yang  

memberi pengarahan anak dengan cara”apa yang sedang  kamu lakukan ?”, Anak 

memberi jawaban: “Main dengan kucing”, orang itu lalu meneruskan pertanyaan: 

“Mana  ekornya?”, dan seterusnya. 

Tahap kedua yaitu tahap egosentris merupakan tahap dimana  

pembicaraan orang dewasa tidak lagi menjadi persyaratan.“Ini pusi, ini ekornya”. 

Tahap ketiga, merupakan tahap pembicara secara internal. Di sisni anak  

menghayati sepenuhnya proses berpikirnya. Sesuai dengan contoh anak yang  

sedang menggambar kucing tersebut di atas, pada tahap ini anak memproses  

pikirannya sendiri:” Apa yang harus saya gambar? Saya tahu saya menggambar  

Pusi kucingku.” 

Perkembangan bicara anak itu sendiri adalah untuk menghasilkan bunyi 

verbal. Kemampuan mendengar dan  membuat bunyi-bunyi verbal merupakan 

hal utama untuk menghasilkan bicara. Kemampuan bicara anak juga akan 
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meningkat melalui pengucapan suku kata-kata yang berbeda-beda dan diucapkan 

secara jelas. 5 

Dari pendapat di atas dapat disimpulakan bahwa Bahasa merupakan hal 

yang penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan bahasa seseorag bisa 

menyampaikan apa yang ia inginkan, karena bahasa merupakan alat komunikasi 

dalam kehidupan sehari-hari 

Adapun gejala-gejala yang terdapat di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru 

adalah sebagai berikut : 

a. Masih ada sebagian anak yang pendiam saat di dalam kelas 

b. Masih ada sebagian anak yang perkataan atau ucapannya belum jelas 

ketika berinteraksi dengan guru maupun teman-temannya 

c. Masih ada sebagian anak yang belum mampu menyampaikan apa 

yang ingin ia sampaikan 

d. Masih ada sebagian anak yang belum memahami perkataan orang-

orang di sekitarnya 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakuakan kajian 

ilmiah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan Bahasa anak 

TK Islam Al-Fajar dengan menggukan metode pemberian tugas dengan judul 
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penelitian : “Pengaruh Penggunaan Metode Pemberian Tugas terhadap  

Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi  

beberapa masalah yang dapat mempengaruhi perkembangan Kemampuan Bahasa 

anak di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru antara lain : 

1. Metode Pemberian Tugas 

2. Kemampuan Bahasa Anak 

3. Penggunaan Metode Pemberian Tugas terhadap Perkembangan Bahasa Anak 

4. Pengaruh penggunaan Metode Pemberian tugas terhadap Perkembangan 

Kemampuan Bahasa Anak 

C. Pembatasan Maslah 

 Dari identifikasi masalah yang diungkapkan sebelumnya maka  

peneliti ini hanya membahas mengenai “Pengaruh Penggunaan Metode 

Pemberian Tugas Terhadap Perkembangan Kemampuan Bahasa  Anak di TK 

Islam Al-Fajar Pekanbaru”. 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “apakah ada Pengaruh Penggunaan Metode Pemberian 
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Tugas terhadap Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak di TK Islam Al-Fajar 

Pekanbaru ? ”. 

E. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini  

adalah untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Metode  Pemberian Tugas 

terhadap Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak di TK Islam Al-Fajar 

Pekanbaru. 

F. Manfaat penelitian 

 Berdasarkan latar belakang permaslahan yang di terapkan di atas maka 

hasil peneliti ini di harapkan berguna bagi : 

1. Memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Pendidikan  

Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. 

2. Sebagai bahan informasi pendidikan anak usia dini, khususnya dalam  

Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak.  

3. Sebagai bahan informasi bagi pendidik dalam mengajarkan metode  

pembelajaran khususnya dalam Perkembangan Kemampuan Bahasa Pada  

Anak. 

4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak melakukan  

penelitian tentang Metode Pemberian Tugas terhadap anak. 


