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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Anak usia dini adalah anak yang sedang menjalani suatu proses 

perkembangan dengan pesat bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Pada masa ini anak 

selalu aktif, antusias dan ingin tahu terhadap sesuatu yang mereka lihat dan 

dengar. Anak juga memiliki rasa egosentris, merupakan mahluk sosial, kaya 

dengan fantasi dan merupakan masa pontensial untuk belajar. 

Anak usia 4-6 tahun merupakan bagian dari anak usia dini yang berada 

pada masa rentangan usia lahir sampai 6 tahun, usia ini merupakan masa peka 

untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensinya. Masa 

peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang 

siap merespon stimulasi lingkungan dan menginternalisasikan ke dalam 

pribadinya. Masa ini merupakan masa awal pengembangan kemampuan fisik, 

kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, 

moral dan nilai-nilai agama (Depdiknas, 2005: 2). 

Salah satu faktor dari dalam diri anak yang mempengaruhi prestasi 

belajar anak adalah kecerdasan. Kecerdasan juga merupakan faktor pendukung 

keberhasilan anak dalam berprestasi belajarnya. Apabila prestasi belajar anak 

meningkat maka kecerdasan yang ada dalam diri anak akan mulai terasah dan 

meningkat. Maka kecerdasan perlu ditanamkan sejak usia dini. 
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Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi 

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 dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal (Hasan, 2009: 15). 

Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk pendidikan yang 

fundamental dalam kehidupan seorang anak. Pendidikan pada masa ini sangat 

menentukan keberlangsungan anak itu sendiri juga bagi suatu bangsa. Oleh 

karena itu anak usia dini merupakan aset dan investasi masa depan bagi suatu 

bangsa. Bangsa Indonesia dua puluh lima tahun ke depan sangat bergantung 

pada anak–anak usia dini yang ada pada masa sekarang. Masyarakat tidak 

dapat memungkiri bahwa pendidikan anak usia dini perlu mendapat perhatian 

yang sangat serius dari semua pihak baik, pemerintah, pihak-pihak lain yang 

terkait serta memiliki perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia 

di masa datang. Kebijakan dan standarisasi teknis pendidikan untuk anak usia 

dini perlu dibuat dan disusun dengan pemikiran yang matang dan menyeluruh. 

Oleh karena itu pendidikan anak usia dini harus mampu mengembangkan 

seluruh kemampuan anak termasuk kecerdasan verbal linguistik. 

Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan untuk berfikir dalam 

berkata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan 

menghargai makna yang kompleks. Linguistik merupakan alat untuk 



3 

 

komunikasi dengan orang disekitar. Dimana dengan linguistik seseorang bisa 

memenuhi kebutuhan, bergaul, dan meningkatkan kemampuan diri (http: 

//primatunggal.wordpress. com). Kecerdasan ini berkaitan dengan kata-kata 

baik tulisan maupun lisan beserta dengan aturan-aturannya. Seorang anak 

yang cerdas dengan verbal linguistik memiliki kemampuan berbicara yang 

baik dan efektif. Anak juga cenderung mempengaruhi orang lain melalui kata-

katanya. Mungkin pula, anak suka dan pandai bercerita serta melucu dengan 

kata-kata. Anak yang cerdas dalam verbal linguistik juga memiliki 

keterampilan menyimak yang baik. Mereka cepat menangkap informasi 

melalui bahasa serta mudah menghafal. Usia 3-4 tahun hingga menjelang 12 

tahun, merupakan waktu yang tepat bagi anak untuk menguasai bahasa kedua 

dengan lancar baik bahasa lisan maupun tertulis dan sesuai dengan pembicara 

asli. 

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari bahasa dengan bahasa 

mereka akan mudah dalam bergaul dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Adapun tujuan dari meningkatkan kecerdasan bahasa atau 

pengembangan bahasa di taman kanak-kanak adalah agar anak mampu 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara tepat, mampu berkomunikasi 

secara efektif dan minat untuk dapat berbahasa Indonesia (Depdiknas, 2007: 

17). 

Pengembangan kecerdasan verbal linguistik pada anak kelompok B di 

TK Aisyiyah Donohudan tidaklah mudah. Dari hasil observasi diketahui 
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bahwa rendahnya kecerdasan verbal linguistik anak kelompok B di TK 

Aisyiyah dikarenakan oleh penerapan model pembelajaran yang kurang tepat. 

Strategi belajar mengajar yang kurang menarik dan cenderung menjadikan 

anak-anak pasif dan hanya mengerjakan instruksi dari guru, sementara guru 

tetap aktif berbicara dan menyampaikan materi. Sehingga anak selalu terlihat 

pendiam, jarang mengeluarkan pendapat, hanya diam ketika ditanya oleh guru 

dan tidak mau menjawab pertanyaan dari guru. 

Bila masalah tersebut tidak segera mendapat solusi maka sangatlah 

sulit anak didik mencapai hasil belajar yang memuaskan. Pada pembelajaran 

anak usia dini cara belajar yang baik ialah dengan bermain. Bermain 

merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Dengan kegiatan bermain 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mempraktikkan rasa percayanya 

kepada orang lain dan kemampuan dalam bernegosiasi, memecahkan masalah 

(problem solving) atau sekedar bergaul dengan orang sekitarnya. Lewat 

permainan, anak akan mengalami rasa bahagia. Dengan perasaan suka cita 

itulah syaraf/neuron di otak anak dengan cepat saling berkoneksi untuk 

membentuk satu memori baru. Itulah sebabnya mengapa anak-anak dengan 

mudah belajar sesuatu melalui permainan. Demikian halnya dalam 

pengembangan kecerdasan verbal linguistik anak, hendaknya dilakukan 

dengan tehnik permainan. 

Kenyataan yang terjadi di TK Aisyiyah Donohudan pola bermain 

mulai luntur. Masyarakat, orang tua, sekolah lebih mementingkan kegiatan 

belajar secara akademik daripada bermain. Mereka mempunyai perspektif 
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bahwa bermain adalah hal yang hanya membuang-buang waktu saja.  Selain 

itu, TK Aisyiyah Donohudan ini juga telah beralih fungsi. Pendidikan pada 

anak usia dini hendaknya adalah taman bermain yang menyenangkan bagi 

anak. Namun TK Aisyiyah Donohudan ini justru menjadikan sekolahan TK 

seolah-olah seperti pendidikan formal. Hal ini disebabkan karena ada suatu 

sekolah dasar memberlakukan bagi calon anak didik yang baru dengan 

melakukan tes kemampuan berhitung, membaca, dan menulis tingkat tinggi 

tanpa memperhatikan karakteristik perkembangan anak didik. 

 Sesuai dengan prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak yaitu 

belajar sambil bermain, maka dalam proses pembelajaran bisa dibuat dengan 

permainan yang menyenangkan supaya anak lebih asik dalam belajar dan 

lebih mudah menangkap pelajaran (Depdiknas, 2005). Dengan 

mengembangkan kemampuan linguistik anak, guru diharapkan mampu 

menggunakan permainan yang dapat meningkatkan perkembangan 

kemampuan berbicara, mendengar dan membaca. Terdapat banyak jenis 

permainan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kecerdasan verbal 

linguistik anak diantaranya permainan Huruf Punggung Berantai, permainan 

Acak Nama, permainan Tata Huruf, permainan Tata Suku Kata, permainan 

Tiru Kata, dan permainan Tebak Nama (Musfiroh, 2005: 282). Permainan 

tebak nama merupakan salah satu permainan yang bertujuan untuk mengasah 

kemampuan bahasa anak. Melalui pemberian rangsangan berupa pertanyaan-

pertanyaan yang mengarah kepada benda-benda konkret yang ada disekitar 

anak maka  anak akan belajar mengucap dan mengingat tulisannya dengan 
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benda yang ditunjukkan. Permainan Tebak Nama akan dapat menarik 

perhatian anak, karena dengan tebak-tebakan biasanya anak antusias dalam 

mengikuti permainan. Dengan bermain Tebak Nama anak akan berfikir cepat, 

bergerak aktif, dan berusaha memecahkan masalah. Dalam bermain Tebak 

Nama, kita dapat mencari benda-benda yang berada didekat anak, dan yang 

sudah dikenal anak. 

Berdasarkan pada uraian diatas bahwa begitu pentingnya verbal 

linguistik bagi kelangsungan hidup maka peneliti terdorong untuk meneliti 

tema “Peningkatan Kecerdasan Verbal Linguistik Melalui Permainan Tebak 

Nama Pada Kelompok B Di TK Aisyiyah Donohudan Tahun Ajaran 

2011/2012”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:  

1. Masalah yang diteliti hanya terbatas pada kecerdasan verbal linguistik 

anak. 

2. Metode yang digunakan dalam meningkatkan kecerdasan verbal linguistik 

anak hanya terbatas pada permainan tebak nama. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

Apakah permainan tebak nama dapat meningkatkan kecerdasan verbal 

linguistik pada anak kelompok B di TK Aisyiyah Donohudan?  

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan 

verbal linguistik anak usia dini pada TK Aisyiyah Donohudan. 

2. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

kecerdasan verbal linguistik kelompok B pada TK Aisyiyah Donohudan 

melalui permainan tebak nama. 

 

E. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pendidikan di usia dini untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

pendidikan usia dini maupun pendidikan diatasnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi anak 

Dapat memperoleh hasil belajar yang diinginkan dalam kemampuan 

linguistik. 
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b. Bagi guru 

Sebagai salah satu acuan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 

c. Bagi penulis 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai 

pengembangan linguistik pada anak. 

 


