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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yang pertama didapatkan anak adalah dari keluarga 

terutama orang tua. Ketika anak mulai tumbuh anak akan mengenal 

lingkungan dan belajar dari lingkungan yang paling dekat dengan anak. 

Anak memasuki usia sekolah, pendidikan akan menjadi tanggung jawab 

pemerintah, masyarakat, guru, kepala sekolah, murid, orang- orang yang 

bertanggung jawab terhadap pendidikan. Semua bekerja sama dalam 

pemperlancar pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan akademis 

maupun pembentukan moral. 

TK merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur 

formal, yang artinya TK mempunyai tanggungjawab utama 

mempersiapkan anak-anak untuk memasuk pendidikan sekolah dasar. 

Pendidikan di TK harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan 

tidak membosankan.  

Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional bab 1 ayat 14, menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini adalah 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. 
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Kemampuan berbahasa lisan juga merupakan salah bidang 

pengembangkan yang harus dikembangkan di TK. Perkembangan 

kemampuan berbahasa akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. 

Kemampuan anak memahami bahasa lisan menjadi salah satu ciri 

penanda kesiapan anak diajarkan membaca Pflaum dan steinberg 

(Dhieni,2010: 4.8).  

Pada usia dini, anak mengalami tumbuh kembang yang sangat luar 

biasa baik dari segi fisik motorik, bahasa, emosi, kognitif, maupun 

psikososial. Demikian perkembangan bahasa juga mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan anak usia 4-6 

tahun. Anak mudah mengucapkan kata-kata, menyukai permainan kata, 

suka melucu, memperhatikan cerita dan menceritakan kembali dengan 

baik, memiliki lebih banyak kosa kata, mudah mengingat hal-hal sepele 

yang pernah didengar atau diketahui.  

Pada kenyataannya anak-anak kelompok B TK Pertiwi Nangsri 

manisrenggo dengan jumlah anak 18 dari 9 putra dan 9 putri. Dalam satu 

kelas ada 9 anak yang belum menyukai permainan kata dan menceritakan 

kembali pengalaman atau cerita yang dialami. Hal ini anak belum bisa 

sepenuhnya mengingat hal-hal yang didengar atau diketahui. Dalam hal ini 

disebabkan karena kurangnya guru memberikan kesempatan pada anak 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan atau 

memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan keinginannya. 
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Kondisi tersebut menuntut guru untuk dapat mengembangkan dalam 

kemampuan berbahasa lisan pada anak. 

 Perkembangan bahasa lisan anak terhambat oleh beberapa hal 

antara lain pengaruh lingkungan yang tidak mendukung, kurangnya 

fasilitas, faktor keluarga, keadaan anak yang tertekan/ takut. Dan juga 

faktor pembelajaran guru yang hanya berbicara didepan anak dan tidak 

memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan pendapat 

mereka, anak menjadi pasif dan bahasa lisannya kurang berkembang. Hal 

ini menjadikan peneliti harus berfikir bagaimana anak mampu 

mengembangkan berbahasa lisannya.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mencari solusi dengan 

menggunakan metode bercakap-cakap. Peneliti menggunakan metode 

bercakap-cakap karena untuk melatih anak untuk mengungkapkan 

keinginannya, pendapatnya secara sederhana dan menyenangkan, maka 

peneliti pengadakan penelitian berjudul “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan berbahasa Lisan Anak melalui Metode Bercakap-cakap 

Tahun 2012/2013” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah maka 

diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Masalah yang diteliti pada berbahasa secara lisan disekolah. 
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2. Metode bercakap-cakap dibatasi pada percakapan dengan 

menggunakan media gambar.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang diteliti 

adalah Apakah metode bercakap-cakap dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa lisan anak kelompok B TK Pertiwi Nangsri Manisrenggo 

Kabupaten Klaten Tahun 2012/2013. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa lisan pada siswa kelompok B TK Pertiwi Nangsri 

Manisrenggo Tahun 2012/2013 

2. Tujuan khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan pada anak melalui 

metode bercakap-cakap pada kelompok B TK Pertiwi Nangsri 

Manisrenggo Tahun 2012/2013 
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E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk mendukung teori yang lama, karena 

peneliti berpendapat bahwa teori  ini membantu anak dalam 

pembelajaran berbahasa lisan.  

 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui perkembangan kemampuan berbahasa 

lisan, guru juga bisa mengetahui keefektifan metode bercakap-

cakap dalam meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak. 

2) Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak. 

3) Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan dasar bagi sekolah dalam pemilihan metode 

pembelajaran yang sesuai. 

4) Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa lisan anak. 

 

 

 

 


