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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

TK ABA Sabrang 2 adalah TK yang didirikan oleh yayasan yang 

beranggotakan ibu-ibu aisyiyah ranting Sabrang mereka juga didukung oleh 

bapak-bapak atau sesepuh di desa Sabrang tersebut. Dulu TK tersebut tempatnya 

di salah satu warga Sabrang karena belum ada dana, lama kelamaan banyak 

donatur yang datang, mereka bergabung menjadi yayasan dan mendirikan TK di 

tanah wakaf warga Sabrang yang terletak di belakang pasar Delanggu. 

Penduduknya sebagian besar pedagang, jadi anak-anak mereka kurang 

bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang tua. 

TK ABA Sabrang 2 dibimbing 3 orang pengajar yang berlatar belakang 

yang berpendidikan dan dalam taraf menempuh pendidikan tinggi. Dari ketiga 

pengajar tersebut salah satunya peneliti ini sendiri, maka mutu dan kualitas TK 

ABA Sabrang 2 lebih meningkat. 

TK ABA Sabrang 2 siswanya sebagian besar pasif berkomunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran, terutama dalam berbahasa. Dilihat dari masalah tersebut 

siswa yang pasif 60% dari kemampuan berbahasa dalam kegiatan belajar 

mengajar di TK ABA Sabrang 2 Delanggu. 

Oleh karena itu peneliti mengambil judul Bermain Peran untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara Anak TK ABA Sabrang 2 Kelompok B 
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tahun Pelajaran 2012/2013. Dengan menguak metode ini peneliti oktimis akan 

mampu meningkatkan proses belajar mengajar yang dihadapi TK ABA Sabrang 2 

kelompok B tahun pelajaran 2012/2013, yang akan meningkatkan keterampilan 

berbicara sekaligus bersosialisasi anak. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Melalui bermain peran oleh anak diterapkan dalam peneliti ini adalah untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara anak TK ABA Sabrang 2 kelompok B 

tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Masalah yang diteliti menerapkan bermain peran pada TK ABA Sabrang 2 

kelompok B tahun peajaran 2012/2013. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah bermain peran dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak TK 

ABA Sabrang 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Bagaimana penerapan bermain peran agar dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara anak TK ABA Sabrang 2 tahun pelajaran 2012/2013. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitan ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan berbicara melalui 

bermain peran pada anak kelompok B TK ABA Sabrang 2 Delanggu Klaten. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam metode pembelajaran 

upaya meningkatkan keterampilan berbicara melalui bermain peran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Anak  

Mempermudah kegiatan belajar yang menyenangkan terutama 

keterampilan berbicara. 

b. Guru 

Memberi masukan kepada orang tua anak didik menularkan ilmu kepada 

anak didik. 

 

 

 

 

 

 

 


