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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah Tunas harapan bangsa. Mereka ibarat bunga yang tengah 

berkembang ditengah pesatnya kemajuan zaman. Usia dini merupakan usia yang 

sangat penting bagi perkembangan anak. Karena pada masa itu merupakan usia 

yang efektif untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak-anak. 

Pada usia ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun 

mental yang sangat pesat. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terlepas dari pengaruh 

perubahan global, perkembangan IPTEK ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) 

serta seni dan budaya. Untuk itu penyiapan sumber daya manusia sejak dini yang 

berkualitas sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. 

Anak usia dini memiliki karakteristik perkembangan fisik dan psikologis 

yang khas. Secara teoritis mereka berada dalam masa periode emas, dimana 

mereka sangat peka untuk menerima berbagai stimulasi dari lingkungannya. Pada 

masa peka inilah terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis, sehingga anak 

siap merespon setiap stimulasi dari lingkungan dan berbagai upaya pendidikan. 

Selain itu masa usia dini merupakan pondasi awal bagi pertumbuhan dan 

perkembangan selanjutnya. Sehingga diperlukan layanan pendidikan yang sesuai, 

agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Para pakar psikologi/ 
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pendidikan untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak ( Developmentally Appropriate Practice atau DAP ). 

Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan lembaga pendidikan formal sebelum 

memasuki sekolah dasar. Lembaga ini dianggap penting karena usia ini 

merupakan usia emas (golden age), yang merupakan “Masa Peka” dan hanya 

datang sekali. Bermain adalah merupakan pendekatan dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran pada anak TK. Fungsi pendekatan TK adalah : a) 

Mengembangkan nilai-nilai agama dan moral, b) Mengenalkan peraturan dan 

menanamkan disiplin pada anak, c) Mengenalkan anak dengan dunia sekitar, d) 

Mengembangkan kemampuan kreativitas dan kemampuan yang dimiliki anak. 

Tujuan pendidikan TK membantu mengembangkan berbagai potensi yang 

dimiliki anak. Lingkup perkembangan di TK antara lain : Agama dan Nilai-nilai 

Moral, Fisik (motorik kasar, motorik halus), Kognitif (Pengetahuan Umum dan 

Sains, lambang bilangan dan huruf), Bahasa (menerima bahasa, mengungkapkan 

bahasa, keaksaraan) dan Sosial Emosional Kemandirian. 

Imas Kurniasih (2009; 11) dalam bukunya menyatakan bahwa berbagai hasil 

penelitian menyebutkan bahwa masa usia dini merupakan periode emas bagi 

perkembangan anak dimana 50% perkembangan kecerdasan terjadi pada usia 0-4 

tahun, 30 % berikutnya hingga usia 8 tahun. Periode emas ini sekaligus 

merupakan periode kritis bagi anak dimana perkembangan yang didapatkan pada 

periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan berikutnya hingga masa 

dewasanya. Periode ini hanya datang sekali dan tidak dapat ditunda kehadirannya, 

sehingga apabila terlewati maka berarti habislah peluangnya. Hal inilah 
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nampaknya yang masih banyak disia-siakan oleh sebagian besar masyarakat. 

Akibatnya, berdampak terhadap kesiapan anak memasuki jenjang persekolahan. 

Maka dari itu hendaknya orangtua anak memberikan kesempatan seluas-luasnya 

untuk meningkatkan prestasinya. 

Kegiatan pendidikan anak usia dini hendaknya memperhatikan kecerdasan 

atau potensi dalam diri anak tersebut ketika anak sedang belajar tentang dunianya. 

Karena setiap kecerdasan dapat dirangsang dengan cara yang dirangsang dengan 

cara yang berbeda. 

Menurut Gardner dalam (Imas Kurniasih, 2009; 89-100) menggunakan kata 

kecerdasan (intelegence) sebagai kata bakat. Ada Sembilan kecerdasan yang 

diidentifikasi oleh Gardner yang disebut kecerdasan majemuk (multiple 

intellegencess), yaitu : 1. Kecerdasan matematis, 2. Kecerdasan bahasa, 3. 

Kecerdasan ruang, 4. Kecerdasan Musikal, 5. Kecerdasan Gerak, 6. Kecerdasan 

Alam, 7. Kecerdasan Interpersonal, 8. Kecerdasan Intrapersonal, 9. Kecerdasan 

Spiritual. 

Salah satu pengembangan multiple intelegence yaitu dengan  

mengembangkan kecerdasan komunikasi dalam belajar. Kemampuan 

berkomunikasi sangatlah penting bagi anak, karena bahasa sebagai alat 

komunikasi, bahasa merupakan sarana yang penting dalam kehidupan anak.  

Disamping itu komunikasi juga merupakan alat bantu untuk menyatakan pikiran 

dan perasaan orang lain. Mengingat besarnya peranan pengembangan bahasa bagi 

kehidupan anak, maka perlu dikembangkan pada anak didik sejak usia Taman 

Kanak-kanak. 
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Berkomunikasi dalam belajar sangat penting bagi anak karena melalui 

komunikasi yang hangat dan penuh empati tersebut, anak terpenuhi kebutuhan 

psikologisnya. Melalui komunikasi dalam belajar, anak memperoleh kepuasan 

psikologis seperti terpenuhinya perasaan cinta, perhatian dan kasih sayang. 

Perasaan nyaman dan mapan di lingkungan mereka memungkinkan anak memiliki 

kesempatan untuk mulai mengembangkan kosakata mereka yang berkembang dan 

kepercayaan mereka sebagai komunikator yang efektif. 

 (Pawit M. Yusup, 2010; 30). Komunikasi juga menitik beratkan pada 

fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan, selain dalam pengertiannya yang 

lebih luas yang meliputi segala aspek kehidupan manusia, misalnya bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sosial ekonomi, budaya dan lain sebagainya. 

Mengembangkan komunikasi dalam belajar pada anak tidak mudah, 

kenyataannya banyak berbagai kendala yang dihadapi guru. Pada awal 

komunikasi dalam belajar anak bisa namun setelah dicoba dengan memerankan 

tokoh mengalami kesulitan, dan sering kurang dapat berkembang dialog yang 

dilakukan oleh anak. 

Berbagai upaya dilakukan guru untuk memberi bekal pengetahuan 

berkomunikasi serta pelatihan berbahasa, namun kenyataannya sampai sekarang 

komunikasi dalam belajar anak di TK Aisyiyah Duwet 2, Duwet, Ngawen, Klaten 

masih jauh dari harapan.hal ini ditunjukkan dengan anak-anak yang masih suka 

bertengkar karena salah paham, belum bisa menyampaikan apa yang mereka mau 

kepada teman-teman mereka. Bahkan ada beberapa anak yang kadang 

mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas diucapkan oleh anak seusia mereka. 
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di TK Aisyiyah Duwet 2, Duwet, Ngawen, Klaten komunikasi dalam belajar 

masih sangat rendah. Dari observasi yang dilakukan oleh guru, anak-anak yang 

pandai mengkomunikasikan keinginan dalam belajar ataupun bersosialisasi 

dengan teman sebayanya hanya sekitar 55,25 % yang mengakibatkan 

penyampaian pesan dalam pembelajaran jadi kurang optimal diterima oleh para 

anak didik. Karena pembelajaran di TK masih bersifat konvensional dan belum 

menerapkan pembelajaran yang invovatif khususnya dalam kemampuan 

berkomunikasi, maka dari itu itu diperlukan suatu metode yang efektif dan efisien 

untuk mendukung proses pembelajaran agar komunikasi dalam belajar dapat 

meningkat. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran 

dalam meningkatkan komunikasi dalam belajar adalah dengan metode bermain 

peran. Metode bermain peran pada anak TK diharapkan dapat menciptakan situasi 

belajar menjadi menyenangkan dalam proses pembelajarannya, sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas pembelajaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

komunikasi dalam belajar siswa di sekolah. 

Bermain peran juga bisa mengembangkan kemampuan imajinasi anak 

sekaligus memberi wadah bagi anak untuk berbagi emosi dan perasaan. Dengan 

adanya metode bermain peran yang diberikan dalam pembelajaran menjadikan 

kelas lebih aktif dan menyenangkan. 

Dengan masalah tersebut diatas guru harus memahami setiap kemampuan 

yang dimiliki anak ini dapat membantu guru untuk mengetahui apakah anak 

mengalami kesulitan dalam kegiatan belajarnya atau tidak. Peran guru sebagai 
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fasilitator. Oleh karena itu guru dituntut mampu merancang, merencanakan, 

mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Merangsang 

kecerdasan majemuk dibutuhkan pemahaman mengenai anak didik, guru yang 

berkompeten, metode pembelajaran yang tepat, dan sarana prasarana yang 

menunjang. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis memberi 

solusi dengan mengadakan penelitian berjudul PENINGKATAN KOMUNIKASI 

DALAM BELAJAR MELALUI BERMAIN PERAN PADA ANAK 

KELOMPOK B Di TK AISYIYAH DUWET 2, Duwet, Ngawen, Klaten Tahun 

Pelajaran  2012/2013  

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dan menghindari terjadinya penafsiran 

yang tidak sesuai maka Penelitian Tindakan Kelas ini dibatasi pada: 

1. Kemampuan berkomunikasi dibatasi pada kemampuan berbicara dengan 

lancar didepan kelas dan dapat menceritakan suatu kejadian dengan urut. 

2. Metode bermain peran hanya dibatasi pada metode bermain peran dengan 

memerankan tokoh-tokoh. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 
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Apakah penerapan bermain peran dapat meningkatkan komunikasi dalam 

belajar Anak di kelompok B Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Duwet 2, Duwet, 

Ngawen, Klaten Tahun Pelajaran 2012 - 2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatan komunikasi dalam belajar dengan cara menerapkan 

metode  bermain peran di TK Aisyiyah Duwet 2, Soran, Duwet, Ngawen, 

Klaten tahun ajaran 2012 – 2013. 

2. Tujuan Umum 

a. Penelitian ini memberikan peluang bagi penulis dan pembaca untuk 

melakukan penelitian pada tahap berikutnya. 

b. Sebagai dasar dalam pemilihan permainan dalam pengembangan 

komunikasi dalam belajar pada anak. 

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Anak belajar komunikasi dengan menyenangkan, lebih bervariasi, dan 

mendidik memberi kesempatan pada semua anak untuk berpartisipasi secara 

aktif 
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2. Manfaat Bagi Guru 

Memberikan gambaran tentang penggunaan atau penerapan  bermain 

peran untuk meningkatkan komunikasi dalam belajar anak 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Meningkatkan prestasi belajar siswa, serta untuk menambah koleksi 

perpustakaan 

 

 

 


