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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Bahasa merupakan salah satu aspek perkembangan anak yang perlu 

dioptimalkan. Menurut Bromley (Khoiriyah, 2016) terdapat empat aspek 

keterampilan dalam berbahasa yaitu: 1) menyimak, 2) berbicara, 3) membaca, 4) 

menulis. Keempat keterampilan tersebut merupakan suatu capaian bagi anak yang 

dilakukan melalui proses, dalam proses tersebut bahasa dan perilaku ikut berperan 

aktif di dalamnya (Khoiriyah, 2016). Keterampilan berbicara sangat perlu 

dikuasai anak, karena dengan berbicara bukan hanya sekedar mengucapkan kata 

atau bunyi-bunyian saja tetapi dengan berbicara anak mampu mengungkapkan 

perasaan dan kebutuhannya kepada orang lain. Bahkan dengan berbicara, anak 

dapat menilai diri sendiri ataupun orang lain, melakukan proses bersosial dengan 

teman sebayanya atau orang dewasa lainnya. Proses pengembangan kemampuan 

berbicara bisa dilakukan sejak bayi atau bahkan sejak bayi berada dalam 

kandungan melalui bercerita atau didengarkan suara musik (Wardiah, 2014). 

Metode bercerita merupakan salah satu metode yang cukup baik dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara anak. Kegiatan bercerita bisa tanpa media 

atau menggunakan media, salah satu media yang digunakan adalah media digital 

storytelling. Menurut Robin (2008) digital storytelling adalah aplikasi teknologi 

yang diatur dengan sedemikian rupa untuk mempelajari sesuatu dan untuk 

membantu para guru dalam penggunaan teknologi secara produktif di kelas 

mereka. Jadi dengan menggunakan media digital storytelling memungkinkan 

komputer untuk menjadi pendongeng kreatif melalui proses tradisional memilih 

topik, melakukan penelitian, menulis naskah dan mengembangkan cerita menjadi 

lebih menarik. Materi tersebut kemudian dipadukan dengan berbagai jenis 

multimedia, termasuk suara atau audio, teks yang dihasilkan komputer, video, dan 

musik. 
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Menurut Goorhuis (Tiel, 2011) perkembangan bahasa dan bicara pada 

anak dapat diklasifikasikan menjadi 5 yaitu: 1) fonologis yaitu kemampuan 

mengenal warna-warni bunyi-bunyian, 2) semantik yaitu kemampuan memahami 

bahasa, 3) sintaksis yaitu kemampuan penggunaan gramatika, 4) morfologis yaitu 

kemampuan membeda-bedakan bentuk kata dan kalimat, 5) metalinguistik yaitu 

berkemampuan berbahasa dan berbicara dengan baik, 6) pragmatik yaitu 

penggunaan bahasa secara tepat guna. Kemampuan fonologis adalah salah satu 

kemampuan yang harus dikuasai anak, karena ketika anak mampu berbicara 

dengan bunyi yang tepat dan jelas maka hal tersebut akan mempermudah anak 

dalam proses menjelaskan sesuatu hal yang dia inginkan. Misalnya ketika 

Tadkiroatun Musfiroh (Saputri, 2015) mengungkapkan bahwa ada beberapa 

metode yang bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak 

yaitu dengan metode bercakap-cakap, tanya jawab, bercerita, bermain peran, show 

and tell, bermain, karyawisata, metode latihan dan metode brainstorming spontan. 

Apple Kids merupakan salah satu sekolah yang menerapkan bahasa 

inggris dalam proses berkomunikasi di sekolah. Guru memulai dengan bahasa 

inggris sederhana, jika anak belum mengerti biasanya guru mengulanginya 

dengan bahasa indonesia. Guru mengetahui anak sudah mengerti atau belum 

mengerti bahasa inggris dengan mengamati anak, biasanya anak yang belum 

mengerti akan diam atau anak akan menanyakan apa maksud dari perkataan guru. 

Di Sekolah Apple Kids terdapat 4 tingkatan kelas yaitu Green Apple (2 - 3 tahun), 

Yellow Apple (3 – 4 tahun), Orange Apple (4 – 5 tahun) dan Red Apple (5 – 6 

tahun). Anak sudah dibiasakan menggunakan bahasa inggris sejak Green Apple, 

tetapi setiap kelas memiliki porsi yang berbeda, semakin besar usia anak maka 

biasanya porsi bahasa inggris yang digunakan akan semakin banyak. Tetapi tidak 

menutup kemungkinan bagi mereka yang mungkin kesulitan berbicara juga akan 

menghambat anak dalam memahami bahasa inggris, sehingga porsi bahasa inggris 

yang diberikan akan lebih sedikit diberikan meskipun usia anak sudah di kelas 

Orange Aplle atau Red Apple. 
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Hal ini terjadi pada 5 dari 10 siswa di kelas TK B kelompok C Apple Kids 

Salatiga masih terlihat kesulitan hal ini terlihat ketika mengerjakan tugas dan 

dalam kebiasaan sehari-hari dalam berbicara, anak masih sering dibantu oleh 

guru. Salah satu diantaranya adalah 2 anak yang sangat terlihat pasif dikelass 

ketika pembelajaran berlangsung yaitu Gaby (G) dan Celvin (C). „G‟ adalah 

seorang anak yang terkenal cukup pendiam, hal ini terjadi karena kemampuan 

bicaranya yang masih kurang jelas. Misalnya saja ketika penulis bertanya “G, 

dirumah suka main apa?” kemudian G menjawab “au ao iumah ua ain eog” yang 

berarti aku kalau dirumah suka main reog. Sedangkan „C‟ dia juga memiliki 

masalah dalam berbicara, ketika penulis perhatikan beberapa huruf konsonan yang 

ada di depan tidak terbaca oleh „C‟. Misalnya waktu menggambar dikelas penulis 

pernah bertanya “C, gambar apa itu?” kemudian C menjawab “aku, ambar otak-

otak mis”.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan keterlambatan ini berdampak 

pada kemampuan bersosial dengan teman atau orang dewasa, hingga berdampak 

pada emosinya, karena orang lain kesulitan memahami perkataan anak tersebut. 

Kedua anak ini bahkan tertinggal dalam kemampuan menulis harus dibantu oleh 

guru untuk C masih bisa didikte setiap hurufnya, tetapi untuk G harus di tracing 

terlebih dahulu. Selain itu kemampuan bersosial mereka juga tergolong pasif,  

teman-teman mereka satu kelas saja sering lupa namanya padahal mereka satu 

kelas sejak Kelompok Bermain di Apple Kids, dan mereka beberapa kali terlihat 

marah karena apa yang mereka inginkan tidak dipahami oleh temannya atau 

bahkan gurunya. Menurut wawancara dengan guru, hal ini terjadi karena 

kurangnya stimulasi dari pihak keluarga, guru juga ikut membantu menstimulasi 

mereka namun dengan banyaknya murid dan kegiatan sehingga stimulasi yang 

dilakukan kurang konsisten. Oleh karena itu, penulis ingin membantu G dan C 

dalam meningkatkan kemampuan fonologisnya melalui media storytelling. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Bagaimana proses peningkatan kemampuan berbicara anak TK B usia 5-6 

tahun melalui digital storytelling di TK Apple Kids Salatiga? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak TK B usia 5-6 tahun 

melalui digital storytelling di TK Apple Kids Salatiga 

1.4.Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah 

ilmu pengetahuan dalam bidang pembelajaran anak usia dini khususnya 

kemampuan berbicara anak melalui digital storytelling. 

Secara praktis, bagi anak dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak 

dan dapat mengejar beberapa ketertinggalan di kelasnya. Sedangkan bagi guru 

dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia pendidikan dalam upaya 

peningkatan kemampuan berbicara anak melalui digital storytelling. Selain itu 

dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi guru dalam membuat media 

pembelajaran yang menarik 

 


