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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari bahasa. Manusia 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa, manusia akan 

mudah dalam bergaul dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Menurut Tarigan (1986:2), keterampilan berbahasa sangat penting dimiliki 

oleh setiap manusia karena bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. 

Semakin terampil seseorang dalam berbahasa, maka semakin jelas pula jalan 

pikiran orang tersebut. 

Bahasa adalah alat komunikasi manusia di muka bumi ini. Betapa 

pentingnya kemampuan bahasa bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi 

anak. Maka bahasa harus sudah diajarkan pada anak sejak dini. Karena masa 

perkembangan berbahasa yang paling intensif pada manusia terletak pada 

masa usia dini, tepatnya pada tiga tahun dari hidupnya, yakni suatu periode 

dimana otak manusia berkembang dalam proses mencapai kematangan 

(Aisyah, 2007:6). Masa usia dini merupakan masa keemasan (golden age) di 

sepanjang rentang usia perkembangan manusia. Penelitian Benyamin S. 

Bloom dkk di dalam buku Buletin PADU (Jalal, 2003:14), mengungkapkan 

bahwa perkembangan intelektual pada usia 4 tahun mencapai 50%, usia 8 

tahun mencapai 80%, dan puncaknya mencapai 100%  pada usia 18 tahun. 

Sehingga periode perkembangan anak usia dini disebut sebagai golden age 
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atau masa emas yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan 

manusia. Montessori (Sujiono, 2005:139) menyatakan masa usia dini 

merupakan periode sensitif (Sensitive period) yaitu anak mudah peka 

menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya. Maka, dengan mengajarkan 

bahasa pada anak sejak usia dini, anak akan dengan mudah memahami dan 

mempelajari keterampilan bahasa. 

Bahasa diungkapkan dalam simbol yang teratur untuk mentransfer 

berbagai ide maupun informasi yang terdiri dari simbol-simbol visual maupun 

verbal. Simbol-simbol visual tersebut dapat dilihat, ditulis, dan dibaca, 

sedangkan simbol verbal dapat diucapkan dan didengar (Nurbiana, 2007). 

Anak dapat memanipulasi simbol-simbol tersebut dengan berbagai cara sesuai 

dengan kemampuan berpikirnya. Bahasa  juga  merupakan sarana komunikasi, 

maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak lepas dari bahasa, 

seperti berpikir sistematis dalam menanggapi ilmu pengetahuan. Dengan kata 

lain, tanpa memiliki kemampuan berbahasa, anak tidak dapat melakukan 

kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Tanpa kemampuan bahasa, 

anak juga tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain dan anak tidak dapat 

bersosialisasi dengan orang lain baik di rumah maupun di sekolah. 

Anak mengkomunikasikan kebutuhan, pikiran, dan perasaannya 

melalui bahasa dengan kata-kata yang bermakna unik. Kemampuan anak 

memahami bahasa sebagian besar terbatas pada pandangannya sendiri. 

Dengan kata lain, anak memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa dari 

sudut pandang orang lain. Meningkatnya perkembangan bahasa anak terjadi 
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sebagai hasil perkembangan fungsi simbolis. Perkembangan simbolis bahasa 

pada anak sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk belajar 

memahami bahasa dari pandangan orang lain dan meningkatkan kemampuan 

untuk memecahkan persoalan. Perkembangan bahasa tidak terlepas dari 

konteks sosial dan perkembangan kognitif anak. Dalam konteks sosial  terjadi 

karena adanya peran hubungan antara anak, orang dewasa  dan lingkungan 

sosialnya dengan perkembangan bahasa anak, sedangkan perkembangan 

kognitif berhubungan erat dengan perkembangan bahasa karena awal 

perkembangan bahasa berada pada tahap anak sudah memiliki pemahaman 

terhadap objek-objek tertentu. 

Pada anak taman kanak-kanak (usia 4-6 tahun), kemampuan berbahasa 

yang paling umum dan efektif dilakukan adalah kemampuan berbicara. 

Kemampuan berbicara merupakan suatu proses menggunakan bahasa 

ekspresif dalam membentuk arti yang bertujuan untuk menghasilkan bunyi 

verbal (Nurbiana, 2007). Kemampuan berbicara berawal dari kemampuan 

mendengar dan membuat bunyi-bunyi verbal, kemudian berbicara anak akan 

berkembang melalui pengucapan suku kata dan meningkat ketika anak dapat 

mengartikan kata-kata baru, menggabungkan kata-kata baru dan memberikan 

pernyataan dan pertanyaan.  

Perkembangan kemampuan berbahasa anak di taman kanak-kanak 

dipengaruhi oleh banyaknya latihan dan adanya rangsangan-rangsangan untuk 

perkembangan ke arah pemikiran yang positif. Jika tidak dirangsang maka 

potensi-potensi yang ada lambat laun fungsinya akan berkurang. Salah satu 
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perkembangan berbahasa anak dapat ditandai dengan adanya kemampuan, 

yaitu anak mampu menjawab pertanyaan, dan anak berani mengungkapkan 

pendapatnya.  

Kemampuan dalam menjawab pertanyaan tidak terlepas dari 

kenyataan adanya perbedaan kecepatan dalam berbicara, maupun kualitas dan 

kuantitas anak dalam menghasilkan bahasa. Anak yang satu dengan lainnya 

mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mengungkapkan bahasa. 

Ada anak yang mempunyai kemampuan berbahasa lebih cepat, lebih luwes, 

dan lebih rumit dalam mengungkapkan bahasanya, atau lebih lambat dari yang 

lain. Untuk mengetahui kemampuan anak dalam menjawab pertanyaan, ada 

beberapa indikator pencapaian yang harus dicapai oleh anak, yaitu mengerti 

beberapa perintah secara bersamaan, menjawab pertanyaan sesuai dengan 

gambar yang diperoleh, memiliki lebih banyak kata-kata untuk 

mengekspresikan ide pada orang lain, dan bercerita tentang gambar yang 

disediakan atau dibuat sendiri dengan urut dan bahasa yang jelas. Dengan 

menguasai beberapa  indikator pencapaian yang tersebut, dapat dikatakan anak 

sudah mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan.  

Kemampuan menjawab pertanyaan merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh anak. Kemampuan menjawab 

pertanyaan sangat penting untuk dikembangkan pada anak sejak dini dalam 

kehidupannya. Karena menjawab pertanyaan merupakan suatu cara untuk 

merespon orang lain dan melatih kemampuan anak dalam berbahasa 

khususnya berbahasa lisan (Nurbiana, 2007). Dengan mengembangkan 
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kemampuan menjawab pertanyaan, anak dapat dengan mudah 

mengungkapkan pendapat yang ingin disampaikan, anak berani berbicara di 

depan umum, dan melatih anak untuk berpikir kritis. Namun tidak semua anak 

mempunyai kemampuan menjawab pertanyaan yang baik. Hal ini disebabkan 

karena kemampuan anak dan kualitas berbahasa anak yang berbeda-beda. 

Sama halnya pada anak didik kelompok B di TK Aisyiyah Mendungan 

Pabelan Kartasura, juga mempunyai kemampuan berbahasa yang berbeda-

beda. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan di kelas 

yaitu dari jumlah 26 anak, anak yang mampu menjawab pertanyaan hanya 10 

anak, sedangkan 16 anak yang lainnya mempunyai kemampuan menjawab 

pertanyaan yang rendah. Bila masalah ini tidak segera ditangani maka anak 

akan sulit mencapai prestasi yang memuaskan terutama kemampuan bahasa 

yang dimilik anak.  

Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan anak 

menjawab pertanyaan, salah satunya yaitu penggunaan metode ceramah ketika 

kegiatan pembelajaran, karena guru beranggapan metode ceramah lebih 

mudah, praktis, dan pelaksanaannya tanpa persiapan yang matang. Sehingga 

menyebabkan anak menjadi bosan, anak menjadi pasif, dan anak menjadi 

malas berpikir. Rendahnya kemampuan menjawab pertanyaan juga 

disebabkan karena guru kurang memperhatikan anak sehingga anak bermain 

sendiri dan ketika ditanya oleh guru, anak tidak dapat menjawab pertanyaan 

dengan benar. 
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Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan 

meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan dari guru pada anak didik 

kelompok B di TK Aisyiyah Mendungan Pabelan Kartasura yaitu dengan 

menggunakan permainan kartu gambar. Dengan permainan kartu gambar, 

pembelajaran menjadi menyenangkan, dapat melatih anak untuk berpikir, anak 

berani mengungkapkan pendapatnya, anak dapat dengan mudah menangkap 

maksud dari gambar sehingga anak dapat menjawab pertanyaan dengan benar.  

Permainan kartu gambar adalah jenis permainan yang menggunakan 

kartu sebagai alat bermainnya dengan aturan tertentu dan di dalam kartu 

tersebut terdapat gambar-gambar yang akan digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan anak dalam menjawab pertanyaan. Anak diberi pertanyaan sesuai 

dengan gambar, kemudian anak diminta untuk menjawab pertanyaan dengan 

bahasanya sendiri. Permainan kartu gambar ini melibatkan anak secara 

langsung, yang bertujuan agar anak berani mengungkapkan pendapatnya, 

mengembangkan kosakata, meningkatkan kemampuan berbahasa lisan pada 

anak. 

Dari uraian latar belakang diatas, mendorong penulis untuk 

meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan pada anak dan melakukan 

penelitian dengan judul “UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

MENJAWAB PERTANYAAN MELALUI PERMAINAN KARTU 

GAMBAR PADA ANAK KELOMPOK B DI TK AISYIYAH 

MENDUNGAN PABELAN KARTASURA SUKOHARJO TAHUN 

AJARAN 2011/2012.” 
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B. Pembatasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah dan dapat dikaji lebih dalam, maka 

perlu pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

yaitu:  

1. Peningkatan kemampuan menjawab pertanyaan dikhususkan pada 

kemampuan menjawab pertanyaan kompleks.  

2. Peningkatan kemampuan menjawab pertanyaan dilakukan dengan 

menggunakan permainan kartu gambar. 

3. Lokasi pelaksanaan penelitian di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 

Mendungan Pabelan Kartasura Sukoharjo.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut “Apakah 

permainan kartu gambar dapat meningkatkan kemampuan menjawab 

pertanyaan pada anak kelompok B di Tk Aisyiyah Mendungan Pabelan ? ” 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan melalui 

permainan kartu gambar.  
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2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan menjawab pertanyaan 

kompleks melalui permainan kartu gambar pada anak kelompok B di 

Taman Kanak-kanak Aisyiyah Mendungan Pabelan Kartasura Sukoharjo 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan terutama 

pendidikan anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat dijadikan referensi untuk peningkatan kemampuan 

menjawab pertanyaan di Taman Kanak-kanak. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan 

perbaikan, apabila hasil penelitian ini terdapat kekurangan. 

c. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan, 

melatih keberanian anak untuk mengungkapkan pendapatnya, 

meningkatkan kemampuan berbahasa dan menambah perbendaharaan 

kata. 

d. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam 

meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan pada anak usia dini. 

 

 


