
BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan berpikir anak-anak usia Taman Kanak-kanak atau 

prasekolah sangat pesat. Perkembangan intelektual anak yang sangat pesat 

terjadi pada kurun usia nol sampai usia prasekolah. Masa usia Taman Kanak-

kanak itu dapat disebut sebagai masa peka belajar. Dalam masa-masa ini 

segala potensi kemampuan anak dapat dikembangkan secara optimal, tentunya 

dengan bantuan dari orang-orang yang berada di lingkungan anak-anak 

tersebut, misalnya dengan bantuan orang tua dan guru Taman Kanak-kanak. 

Salah satu kemampuan anak yang sedang berkembang saat usia Taman 

Kanak-kanak adalah kemampuan berbahasa. Penguasaan berbahasa sangat 

erat kaitannya dengan kemampuan kognisi anak. Sistematika berbicara anak 

menggambarkan sistematikanya dalam berpikir, yang termasuk dalam 

pengembangan bahasa selain dari berbicara adalah kemampuan menyimak, 

membaca dan menulis. 

Perkembangan bahasa anak usia Taman Kanak-kanak memang masih 

jauh dari sempurna. Namun demikian potensinya dapat dirangsang lewat 

komunikasi yang aktif dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

Kualitas bahasa yang digunakan orang-orang yang dekat dengan anak-anak 

akan mempengaruhi ketrampilan anak dalam berbicara atau berbahasa. Di 

Taman Kanak-kanak, guru merupakan salah seorang yang dapat 
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mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Guru Taman Kanak-kanak harus 

dapat mengupayakan berbagai strategi pembelajaran yang dapat 

mengembangkan kemampuan bahasa anak. 

Kegiatan bermain peran dalam meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak, direncanakan, dikembangkan dengan model dan penelitian yang sangat 

khusus disesuaikan dengan benda, situasi, dan anak memerankan tokoh yang 

ia pilih apa yang ia lakukan anak tampil dalam tingkah laku yang nyata dan 

dapat diamati dan biasanya melibatkan penggunaan bahasa.  

Para ahli banyak mengemukakan pendapatnya bahwa kegiatan bermain 

peran umumnya disukai dan sering dilakukan anak usia sekitar 2 sampai 7 

atau 8 tahun, dapat bersifat produktif atau kreatif dan bisa juga reproduktif 

(merupakan pengulangan dari situasi yang diamati anak sehari-hari), pada 

kegiatan bermain peran yang produktif maka anak akan memasukan unsur-

unsur baru terhadap apa yang ia amati dalam hidup sehari-hari. 

Smith (1967) percaya bahwa transformasi simbolik yang muncul dalam 

kegiatan bermain peran (misalnya: pura-pura menggunakan balok sebagai 

kue), memudahkan transformasi simbolik kognisi anak sehingga dapat 

meningkatkan fleksibilitas mental mereka. Dengan demikian, anak dapat 

menggunakan ide-idenya dengan cara baru serta tidak biasa dan menghasilkan 

idea kreatif yang dapat diterapkan untuk tujuan adaptif. 

Kegiatan bermain peran mempunyai peran penting ia melakukan 

impersonalisasi terhadap karakter yang dikaguminya/ ditakutinya baik yang ia 
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temui dalam hidup sehari-hari maupun dari tokoh yang ia contoh di film atau 

ia baca di media massa. 

Awalnya kegiatan bermain peran lebih bersifat reproduktif atau 

merupakan pengulangan dari apa yang dilihat atau dialami anak dan dilakukan 

sendirian. Dengan meningkatnya usia, kegiatan bermain peran lebih bersifat 

produktif karena dari segi perkembangan kognisi, anak sudah lebih mampu 

mengkreasikan idea-idea yang original dan dengan adanya teman bermain, 

biasanya anak akan bermain peran bersama temannya. 

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas kemampuan berbahasa 

dapat dikembangkan di TK. Pengembangan kemampuan berbahasa di TK 

dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi pembelajaran yang dapat 

mengembangkan kemampuan bahasa anak.  

Karena kemampuan berbahasa merupakan aspek penting yang perlu 

diperhatikan, maka dari itu peneliti akan membahas masalah tentang 

kemampuan berbahasa anak. Penelitian dilaksanakan di TK Bero yang juga 

merupakan tempat mengajar peneliti. 

TK Bero terletak di Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. 

TK Bero berada di Dukuh Mandong, Desa Bero yang berlokasi strategis dan 

mudah dijangkau. TK Bero merupakan TK kelas menengah ke bawah, hal ini 

bisa dilihat dari kondisi sosial ekonomi para orang tua yang menyekolahkan 

anaknya di TK Bero dan rata-rata penduduk di sekitarnya. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anak 

kelompok B di TK Bero menunjukkan kemampuan berbahasa yang kurang 
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sempurna dan lancar. Hal tersebut bisa dilihat dari observasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti, bahwa sebagian besar anak kelompok B TK Bero 

menunjukkan kemampuan berbahasa yang kurang sempurna dan lancar. Hal 

tesebut dapat dilihat dari beberapa indicator: (1) Kemampuan anak dalam 

mengucapkan bunyi huruf yang diucapkan kurang sempurna; (2) Kemampuan 

anak dalam berbahasa beberapa kata berdasarkan gambar, tulisan, dan benda 

yang dikenal dan dilihatnya masih kurang sempurna, (3) Kemampuan anak 

dalam berkomunikasi masih kurang lancar; (4) Kemampuan anak dalam 

membedakan kata-kata dan kalimat tentang sesuatu masih kurang lancer; (5) 

Kemampuan anak dalam menceritakan, mengungkapkan sesuatu melalui 

gambar masih kurang lancar.  

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa masih kurang 

lancarnya kemampuan berbahasa pada anak kelompok B di TK Bero 

disebabkan karena beberapa faktor. Diantaranya kurangnya sarana dan 

prasarana pendidikan, alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran 

kurang sesuai dan pemilihan pendekatan pembelajaran yang kurang efektif. 

Faktor-faktor tersebut memang berperan dalam menentukan kemampuan 

berbahasa anak. Namun tidak dapat dipungkiri pemilihan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran 

memegang peranan yang penting. Selama ini pendekatan pembelajaran yang 

digunakan kurang efektif yaitu dengan mengajarkan berbahasa melalui 

kegiatan bermain peran saja tanpa menggunakan seluruh kemampuan 
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linguistik anak yaitu kemampuan mendengar, berbicara, membaca dan 

menulis sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. 

Dengan demikian metode bermain peran dapat diartikan 

mendramatisasikan cara tingkah laku di dalam hubungan sosial. Dan 

menekankan kenyataan anak di turut sertakan dalam memainkan peran di 

dalam mendramatisasikan masalah-masalah hubungan sosial.  

Maka dari itu dalam penelitian untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak kelompok B di TK Bero peneliti akan menggunakan metode 

bermain peran. Bermain peran adalah bagian dari metode sosiodrama di mana 

anak memerankan satu tokoh dalam satu situasi. Dalam menggunakan metode 

ini lingkungan dan pengalaman anak akan menjadi sumber permainan anak. 

Metode ini tidak hanya memfokuskan pada pengembangan kemampuan saja, 

tetapi juga dapat mengembangkan seluruh kemampuan berbahasa anak dan 

juga kemampuan intelegensi, fantasi, konsentasi dalam berbicara lancar anak. 

Dalam metode bermain peran ini melibatkan kemampuan dalam 

memecahkan masalah diri dan sosial yaitu melalui serangkaian tindakan 

pemeranan. Dengan usaha memecahkan masalah anak akan mempunyai 

wawasan tentang sikap-sikap, nilai-nilai dan persepsinya. Sehingga dapat 

mengembangkan ketrampilan dan sikap dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat judul “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Melalui Metode Bermain Peran 

pada Anak Kelompok B TK Pertiwi Bero Tahun 2012/2013”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efesien dan terarah maka diperlukan 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Masalah yang diteliti terbatas pada upaya peningkatan kemampuan 

berbahasa yang meliputi berbicara, menyimak, membaca dan menulis. 

2. Kegiatan bermain peran adalah anak belajar berbicara sesuai dengan peran 

yang dimainkan, belajar mendengarkan dengan baik, dan melihat 

hubungan antara berbagai peran yang dimainkan bersama. 

 

C. Perumusan Masalah  

Apakah Metode Bermain Peran dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak TK Pertiwi Bero, Trucuk, Klaten tahun 2012/2013? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa anak melalui 

bermain peran pada TK Pertiwi Bero, Trucuk, Klaten tahun 2012/2013? 
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E. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah: 

1. Secara Teoritis  

a. Membantu penyesuaian diri anak dalam pengembangan kemampuan 

berbahasa anak. 

b. Sebagai dasar dalam pemilihan metode pembelajaran dalam 

pengembangan kemampuan berbahasa anak. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Anak  

1) Anak dapat memperoleh kesenangan dari kegiatan yang dilakukan 

atas usaha sendiri dalam pengembangan berbahasa anak. 

2) Sebagai dasar anak belajar menjadi pengikut metode 

pengembangan kemampuan berbahasa anak. 

b. Bagi Guru  

Sebagai informasi baru dari guru kepada orang tua untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa anak. 

 

 

 

 

 

 

 


