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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggara-

kan satu sistem Pendidikan Nasional yang diatur dalam UU No.20 Tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:  

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara” 

 

Masa kanak-kanak adalah usia yang paling tepat untuk 

mengembangkan bahasa. Pada masa ini sering disebut “golden age” di mana 

anak sangat peka mendapatkan rangsangan-rangsangan baik yang berkaitan 

dengan aspek fisik motorik, intelektual, sosial, emosi maupun bahasa. 

Kenyataannya anak pra sekolah belum banyak menguasai kosa kata yang 

dijelaskan oleh para ahli. Hal ini terlihat dari komunikasi yang mereka 

gunakan sehari-hari di sekolah, kadang juga ada anak yang tidak mau 

berbicara jika ada pertanyaan dari guru atau dalam kegiatan lain. Hal ini 

tentunya akan menghambat perkembangan bahasanya. Di sinilah peran guru 

sangat dibutuhkan dalam mengembangkan bahasa anak terutama di sekolah. 

Berkomunikasi menggunakan bahasa merupakan alat yang penting 

bagi setiap orang. Melalui berbahasa seseorang atau anak akan dapat 
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mengembangkan kemampuan bergaul (social skill) dengan orang lain. 

Penguasaan keterampilan bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan 

penguasaan kemampuan berbahasa. Tanpa bahasa seseorang tidak akan dapat 

berkomunikasi dengan orang lain. Anak dapat mengekspresikan pikirannya 

menggunakan bahasa sehingga orang lain dapat menangkap apa yang 

dipikirkan oleh anak. Komunikasi antar anak dapat terjalin dengan baik 

dengan bahasa sehingga anak dapat membangun hubungan sehingga tidak 

mengherankan bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu indikator 

kesuksesan seorang anak. Anak yang dianggap banyak berbicara, kadang 

merupakan cerminan anak yang cerdas (http://akhanggit.wordpress.com). 

Permasalahan yang dihadapkan anak didik kelompok B TK Pertiwi 

Sumberejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen yaitu adanya anak yang 

belum memahami konsep bilangan, anak-anak yang belum memahami huruf, 

anak-anak yang belum bisa bersosialisasi dengan teman sebaya dan 

rendahnya kemampuan anak didik dalam bahasa lisan. Apabila permasalahan 

ini tidak segera mendapat solusi maka saatlah sulit hasil belajar anak didik 

mencapai prestasi yang memuaskan, terutama bahasa yang dimiliki anak 

rendah antara lain dikelas anak lebih banyak mendengarkan guru, mereka 

kurang mengungkapkan pendapatnya sendiri sehingga anak lebih banyak 

menerima informasi daripada mengeluarkan pendapatnya. Hal ini 

mengakibatkan bahasa dan kosa kata anak terbatas. (dalam 

http:id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_bahasa_lisan_anak) kosa kata yang 

dimiliki anak usia dini sering mengacaukan bentuk-bentuk dalam bahasa yang 
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berbeda (kata-kata dengan referensi yang berpindah-pindah menurut kontek 

seperti kamu, aku, sini, situ). Ketika pembelajaran, guru dan peserta didik 

sering dihadapkan pada berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan mata 

pelajaran maupun yang menyangkut hubungan sosial.  

Penyebab masalah di atas karena kurangnya penguasaan kelas dan 

bahasa yang digunakan secara monoton. Guru yang kreatif senantiasa 

mencari pendekatan baru dalam memecahkan masalah, tidak terpaku pada 

cara tertentu yang monoton, melainkan memilih variasi lain yang sesuai. 

Sehingga tidak sedikit anak yang beraktifitas sendiri, bosan dan ngantuk. 

Semua itu akan berpengaruh terhadap kemampuan bahasa lisan anak. 

Bermain peran merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh 

karena bermain peran merupakan salah satu model yang dapat digunakan 

secara efektif dalam pembelajaran. Hal ini, bermain peran diarahkan pada 

pemecahan masalah yang menyangkut hubungan antar manusia, terutama 

yang menyangkut kehidupan peserta didik. Manusia merupakan makhluk 

sosial dan individual yang dalam hidupnya senantiasa berhadapan dengan 

manusia lain atau situasi di sekelilingnya. Mereka berinteraksi, 

berinterdepedensi dan pengaruh mempengaruhi. Sebagai individu manusia 

memiliki pola yang unik dalam berhubungan dengan manusia lain. Manusia 

memiliki rasa senang, tidak senang, percaya, curiga, dan ragu terhadap orang 

lain. Namun perasaan tersebut diarahkan juga pada dirinya. Perasaan dan 

sikap terhadap orang lain dan dirinya itu mempengaruhi pola respon individu 

terhadap individu lain atau situasi di luar dirinya. Peran dapat didefinisikan 
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sebagai suatu rangkaian perasaan, ucapan dan tindakan, sebagai suatu pola 

hubungan unik yang ditunjukkan oleh individu terhadap individu lain. Peran 

yang dimainkan individu dalam hidupnya dipengaruhi oleh persepsi individu 

terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Oleh sebab itu, untuk dapat 

berperan dengan baik, diperlukan pemahaman terhadap peran pribadi dan 

orang lain. Pemahaman tersebut tidak terbatas pada tindakan, tetapi pada 

faktor penentunya, yakni perasaan, persepsi dan sikap. Bermain peran 

berusaha membantu individu untuk memahami perannya sendiri dan peran 

yang dimainkan orang lain sambil mengerti perasaan, sikap dan nilai yang 

mendasarinya (http.ilmuwanmuda.wordpress.com). 

Bermain peran dalam pembelajaran merupakan usaha untuk 

memecahkan masalah melalui peragaan, serta langkah-langkah identifikasi 

masalah, analisis, pemeranan, dan diskusi. Kepentingan tersebut, sejumlah 

peserta didik bertindak sebagai pemeran dan yang lainnya sebagai pengamat. 

Seorang pemeran harus mampu menghayati peran yang dimainkannya. 

Melalui peran, peserta didik berinteraksi dengan orang lain yang juga 

membawakan peran tertentu sesuai dengan tema yang dipilih. Selama 

pembelajaran berlangsung, setiap pemeranan dapat melatih sikap empati, 

simpati, rasa benci, marah, senang, dan peran lainnya. Pemeranan tenggelam 

dalam peran yang dimainkannya sedangkan pengamat melibatkan dirinya 

secara emosional dan berusaha mengidentifikasikan perasaan dengan 

perasaan yang tengah bergejolak dan menguasai pemeranan (Nugroho, 

2004:40). 
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Pembelajaran bermain peran, pemeranan tidak dilakukan secara tuntas 

sampai masalah dapat dipecahkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengundang 

rasa kepenasaran peserta didik yang menjadi pengamat agar turut aktif 

mendiskusikan dan mencari jalan ke luar. Diskusi setelah bermain peran akan 

berlangsung hidup dan menggairahkan peserta didik. Hakekat pembelajaran 

bermain peran terletak pada keterlibatan emosional pemeran dan pengamat 

dalam situasi masalah yang secara nyata dihadapi.  

Bermain peran dalam pembelajaran, diharapkan para peserta didik 

dapat (1) mengeksplorasi perasaannya; (2) memperoleh wawasan tentang 

sikap, nilai, dan persepsinya; (3) mengembangkan keterampilan dan sikap 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi; dan (4) mengeksplorasi inti 

permasalahan yang diperankan melalui berbagai cara. Pembelajaran 

partisipasi memiliki prinsip tersendiri dalam kegiatan belajar dan kegiatan 

pembelajaran. Prinsip dalam kegiatan belajar adalah bahwa peserta didik 

memiliki kebutuhan belajar, memahami teknik belajar, dan berperilaku 

belajar. Prinsip dalam kegiatan membelajarkan bahwa pendidik menguasai 

metode dan teknik pembelajaran, memahami materi atau bahan belajar yang 

cocok dengan kebutuhan belajar, dan berperilaku membelajarkan peserta 

didik. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan dalam langkah operasional kegiatan 

pembelajaran, sebagai wujud interaksi antara pendidik dengan peserta didik 

atau antar peserta didik  (Gunarti, 2008:10). Pendidik berperan untuk 

memotivasi, menunjukkan, dan membimbing peserta didik supaya peserta 

didik melakukan kegiatan belajar. Sedangkan peserta didik berperan untuk 

mempelajari, mempelajari kembali, memecahkan masalah guna 
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meningkatkan taraf hidup dengan berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap 

dunia kehidupannya. Diharapkan dengan bermain peran akan menambah kosa 

kata anak yang dapat digunakan dalam mengembangkan bahasa mereka untuk 

berkomunikasi sehari-hari.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Terdapat beberapa masalah yang terdapat dalam identifikasi masalah 

di atas, akan tetapi penelitian ini hanya difokuskan meningkatkan 

kemampuan bahasa lisan melalui metode bermain peran makro pada anak 

kelompok B di TK Pertiwi Sumberejo Kecamatan Mondokan Kabupaten 

Sragen. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, 

maka rumusan perbaikan pembelajaran melalui tindakan kelas ini sebagai 

berikut:  

Apakah metode bermain peran makro dapat meningkatkan 

kemampuan bahasa lisan anak didik kelompok B di TK Pertiwi Sumberejo 

Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa lisan anak didik kelompok B TK Pertiwi Sumberejo 

Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen, Secara khusus  penelitian tindakan 
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kelas ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan bahasa lisan anak didik 

kelompok B TK Pertiwi Sumberejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen 

melalui penerapan atau penggunaan metode bermain peran. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik harus melahirkan suatu manfaat, tidak menjadi 

persoalan apakah yang dihasilkan itu manfaat praktis dan berjangka pendek 

ataupun secara teoritis dan hanya bisa dilihat mujudnya jauh dimasa depan. 

1. Manfaat Teoristis 

   Bagi peneliti  lain, penelitian ini dapat dijadikan referemsi dalam 

penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Anak Didik 

Manfaat penelitian pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas 

ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa lisan. 

b. Guru 

Memperbaiki kinerja guru dalam perbaikan pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa lisan anak. 

c. Sekolah 

Dapat meningkatkan keberhasilan di TK dan memberikan inspirasi 

guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas. 

 


