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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia 

yang berkualitas. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai 

tujuan yang dimaksud adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Pendidikan bukan hanya berlaku selama bersekolah tetapi pendidikan itu 

berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di lingkungan keluarga, 

masyarakat serta sekolah. Oleh karena itu pendidikan merupakan tanggung 

jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan yang berlangsung di 

sekolah pada dasarnya untuk melatih, mendidik, membina agar peserta didik 

mampu berpikir. Melalui latihan berpikir inilah mereka memperoleh berbagai 

macam pengetahuan dalam memecahkan masalah yang timbul baik itu 

masalah yang terdapat di lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Peningkatan mutu pendidikan anak didik bukan hanya memperoleh 

pengetahuan melalui pemberian masalah tetapi menemukan masalah. Hal ini 

merupakan suatu penghargaan bagi dirinya sehingga dapat menimbulkan 

kepuasan diri yang ditandai dengan terbentuknya rasa aman, mental sehat, 

terbuka, kreatif dan sifat – sifat lain yang mendukung terbentuknya manusia 

seutuhnya. 

Untuk mencapai mutu pendidikan utamanya pada jenjang pendidikan 

TK, Pendidikan dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah 
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menengah umum dilaksanakan berupa pembaharuan penyempurnaan dan 

kebijakan di bidang pendidikan. Proses belajar mengajar akan terjadi interaksi 

timbal balik anatara guru dan siswa dan antara siswa dengan siswa itu sendiri. 

Berhasil tidaknya proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh keberhasilan 

guru dalam mengajar. Dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah dasar 

pelajaran bahasa Indonesia diberikan dari kelas I sampai dengan kelas 6 yang 

meliputi empat aspek yaitu : berbicara, menyimak, mendengar dan menulis. 

“Berbicara merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri di mana 

dan ke manapun, berbicara secara efektif merupakan suatu unsur penting 

terhadap keberhasilan kita dalam semua kehidupan”. Albert dalam Tarigan, 

(2008 : 26) dalam kearifan cinta (2010). 

Secara umum berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam 

bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan dari 

gagasan yang sebelum berada pada tataran ide. 

Ujaran yang dimaksud adalah bunyi-bunyi bahasa yang bermakna. 

Komunikasi hanya dengan isyarat dapat saja berjalan, tetapi 

komunikasi seperti itu memiliki keterbatasan. Komunikasi tanpa ujaran 

akan berlangsung tidak selancar komunikasi dengan ujaran, karena 

akan ada gagasan yang tidak saling dipahami oleh kedua belah pihak. 

(Mulyati,2010:6.13).   

 

Berbicara pada hakekatnya melukiskan apa yang ada di hati. Proses 

belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan 

peserta didik dalam suatu pendidikan untuk mewujudkan tujuan yang 

ditetapkan. Seorang guru sudah barang tentu dituntut  kemampuannya untuk 

meggunakan berbagai metode yang tepat dan sesuai dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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Seperti yang terjadi pada anak kelompok B  di TK Pertiwi 1 Pandeyan 

Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012 / 2013 Semester I, 

berdasarkan pengamatan dari penulis diketahui masih banyak anak – anak 

yang kemampuan bicaranya rendah. Hal ini tampak pada perilaku anak – anak 

pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak-anak kurang bersemangat, 

cepat bosan, dan anak cenderung tidak memperhatikan pada kegiatan, anak 

mencari kesibukan sendiri. Dari delapan anak yang kemampuan bicaranya 

baik baru dua anak atau baru 25% anak yang kemampuan berbicaranya baik, 

enam anak atau 75 %  anak kemampuan bicaranya masih rendah.  

Dengan melihat kenyataan di lapangan, diduga kurangnya kemampuan 

anak dalam berbicara atau berkomunikasi disebabkan oleh penyajian guru 

dalam kegiatan pembelajaran yang kurang tepat. Guru hanya menggunakan 

metode ceramah, tanpa peragaan atau gerakan – gerakan dan ekspresi wajah 

yang sesuai. Apa bila hal di atas dibiarkan berlarut – larut maka dapat 

mengakibatkan dampak seperti menurunnya prestasi belajar anak serta 

dirasakan sulit bagi anak untuk berbicara atau menngungkapkan perasaan 

dengan nada dan gerak serta mimik wajah yang sebenarnya. Untuk mengatasi 

hal tersebut di atas, di pandang perlu adanya penggunaan metode yang  

bervariasi dan tepat.  

Penggunaan metode bermain peran adalah cara yang paling tepat bagi 

anak untuk belajar dan berlatih berbicara dengan mengungkapkan perasaan 

melalui gerakan – gerakan serta ekspresi wajah, sehingga kemampuan 

berbicara anak lambat laun semakin meningkat. Dengan bermain peran anak 
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lebih mudah mengingat dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Sebuah cerita 

bermain peran tidak hanya melibatkan penalaran si anak, melainkan juga 

melibatkan anak berinteraksi.  

Penggunaan metode bermain peran lebih menekankan adanya interaksi 

antara pemeran ,serta isi cerita merupakan kejadian yang sudah dikenal  anak 

sehari – hari. Dengan penekanan adanya interaksi serta cerita yang sudah 

dikenal, maka pembelajaran akan lebih efektif dan mengena pada memori 

anak, untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik dan 

termotivasi untuk mengangkat judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara Melalui Metode Bermain Peran Pada Anak Kelompok B TK Pertiwi 

1 Pandeyan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012 / 2013. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian  pada latar belakang di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “Apakah melalui metode bermain peran dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara anak TK Pertiwi 1 Pandeyan Jatinom 

Tahun Ajaran 2012 / 2013? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, ada beberapa tujuan 

yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :  

1. Tujuan Umum 
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Untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan berbicara melalui metode 

bermain peran pada anak kelompok B TK Pertiwi 1 Pandeyan Jatinom 

Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada anak dengan 

menggunakan metode bermain peran pada anak kelompok B TK Pertiwi 1 

Pandeyan Jatinom Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu berupa pengembangan 

mutu dalam pembelajaran serta sebagai dasar penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis  

a). Bagi guru   dapat meningkatkan proses pembelajaran dalam 

kemampuan berbicara pada anak. 

b). Bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada anak 

kelompok B TK Pertiwi 1 Pandeyan tahun ajaran 2012/2013.  

c). Bagi sekolah untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang sedang dan yang akan 

datang. 




