
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam kehidupan masyarakat orang membutuhkan alat 

komunikasi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Alat 

komunikasi tersebut berupa bahasa. Dengan menggunakan bahasa, 

masyarakat dapat mengkomunikasikan pesan yang hendak disampaikan 

pada anggota masyarakat lainnya. 

Seseorang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan 

keinginannya kepada orang lain dengan bahasa. Penyampaian pikiran, 

perasaan, dan keinginan kepada orang lain memerlukan penguasaan kosa 

kata yang baik. Penguasaan kosakata memungkinkan sesorang dapat 

berbahasa dengan benar dan baik pula. Dengan kata lain kualitas dan 

kuantitas kosakata yang dimiliki. Semakin kaya kosakata yang dimiliki 

maka besar pula kemungkinan kita terampil berbahasa.  

Kosakata merupakan unsur bahasa yang penting dan perlu 

dipelajari, dipahami, dan dimengerti agar dapat digunakan dengan baik 

dan benar. Mempelajari kosakata diperlukan aktivitas tertentu, seperti aktif 

dan kreatif membaca buku, serta memperhatikan dan mendengarkan 

informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Aktivitas 

tersebut akan diperoleh istilah yang dapat menambah pengetahuan dan 

kemampuan untuk memahami, mengerti, mengembangkan, dan 
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menerapkan penguasaan kosakata tersebut dalam prektik kehidupan 

sehari-hari, dalam kegiatan berbicara maupun menulis.  

Penguasaan kosakata sangat mempengaruhi keterampilan 

berbahasa seseorang, terutama bagi anak-anak khususnya anak usia 

prasekolah. Pada usia prasekolah anak belum banyak menguasai kosakata 

dan sangat penting bagi mereka untuk mempelajari dan memahami 

kosakata, karena keterampilan berbahasa sang anak akan meningkat bila 

kuantitas dan kualitas kosakatannya meningkat. Perluasan kata pada anak 

lebih ditekankan kepada kosakatanya. Anak hanya memerlukan istilah 

untuk menyebutkan kata-kata secara terlepas. Semakin dewasa, ia ingin 

sekali mengetahui sebanyak-banyaknya nama barang yang ada 

disekitarnya. Pendeknya ia ingin mengetahui tentang semua yang dilihat, 

dirasakan, atau didengarnya setiap hari.  

Anak usia prasekolah mempunyai daya serap yang tinggi atas kata-

kata yang diperolehnya, baik dari lingkungan keluarga maupun di 

lingkungan tempat mereka belajar. Pada saat proses belajar-mengajar di 

sekolah, peran aktif guru Sangat diperlukan, terlebih bagi guru play group. 

Melalui pelajaran bahasa dan mata pelajaran lainnya guru 

memperkenalkan istilah-istilah baru pada anak. Istilah-istilah tersebut akan 

menambah penguasaan kosakata anak. Pengajaran yang terprogram secara 

sistematis sangat diperlukan untuk mengembangkan kosakata. 

Pembelajaran kosakata dapat disajikan dalam konteks wacana, dipadukan 

dengan kegiatan pembelajaran seperti percakapan, menulis dan kegiatan 
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membaca bagi anak didik usia SD sampai dengan SMA. Usaha 

mempelajari kosakata perlu dilakukan secara terus-menerus, mencakup 

berbagai bidang dan disesuaikan dengan tingkat usia.  

Melaksanakan interaksi sosial yang berhubungan dengan bahasa, 

anak-anak tidak pernah lagi memikirkan apakah kata-kata itu memenuhi 

persyaratan fonologi, morfologi, atau sintaksis. Hal ini sering dijumpai 

pada komunikasi kanak-kanak, baik dengan teman sebaya maupun dengan 

orang dewasa. Sangat menarik dan juga bermanfaat mengetahui 

bagaimana cara sang anak memperoleh dan mengajari kosakata mereka 

pada saat proses belajar mengajar di sekolah. Maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai pemerolehan kosakata pada anak-

anak usia prasekolah. 

 

B. Perumusan Masalah  

Ada 2 masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimanakah bentuk kosakata dasar bahasa Indonesia pada anak 

usia dini dalam kegiatan belajar sambil bermain di Play Group 

“Alam Matahariku” Embarkasi, Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemerolehan kosakata 

bahasa Indonesia pada anak usia dini dalam kegiatan belajar sambil 

bermain di Play Group “Alam Matahariku” Embarkasi, Gagaksipat, 

Ngemplak, Boyolali?  
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C. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini ada 2 tujuan yang ingin dicapai. 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk kosakata dasar bahasa Indonesia 

pada anak usia dini dalam kegiatan belajar sambil bermain di Play 

Group “Alam Matahariku” Embarkasi, Gagaksipat, Ngemplak, 

Boyolali. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemerolehan kosakata dasar bahasa Indonesia pada anak usia dini 

dalam kegiatan belajar sambil bermain di Play Group “Alam 

Matahariku” Embarkasi, Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali.   

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik teoritis maupun 

praktis.  

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis penelitian diharapkan menambah khasanah ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang kebahasaan.  

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai tinjauan pustaka dan dikembangkan dengan penelitian-

penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat juga 

digunakan sebagai bahan masukan bagi guru agar lebih kreatif dalam 
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mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

kosakata.  

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan disajikan untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan. Sistematika penulisan 

skripsi ini dibagi atas lima bab sebagai berikut:  

Bab I  Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II   Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, pada bab ini 

diungkapkan beberapa tinjauan pustaka beserta teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah yang dikaji.  

Bab III   Metode Penelitian, yang meliputi tempat dan waktu 

penelitian, bentuk dan strategi penelitian, sumber data dan data, objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan penyajian 

hasil analisis.  

Bab IV  Hasil Penelitian, meliputi cara pemerolehan kosakata dasar 

bahasa Indonesia pada anak usia prasekolahan, bentuk dan pola 

pembentukan kosakata dasar pada anak usia prasekolah, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemerolehan kosakata pada anak usia prasekolah.  

Bab V   Penutup, berisi simpulan dan saran.     
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