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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini khususnya 4-6 tahun, merupakan masa peka 

bagi anak. Anak sudah siap untuk menerima berbagai stimulasi sebagai upaya 

perkembangan seluruh potensi anak. Masa peka adalah masa terjadinya 

pematangan fungsi–fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang 

diberikan oleh lingkungan. Pada masa ini merupakan saat yang tepat untuk 

meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan semua bidang 

pengembangan. Salah satu aspek bidang pengembangan yang sedang 

berkembang adalah bidang pengembangan bahasa, pengembangan bahasa anak 

meliputi kemampuan membaca, menulis, menyimak, mendengar, berbicara dan 

berkomunikasi. 

Perkembangan berbahasa lisan anak ditandai dengan adanya   

kemampuan, yaitu anak mampu menjawab pertanyaan dari guru, anak mampu 

menceritakan kejadian disekitarnya secara sederhana, anak mampu       

menjawab pertanyaan dari sebuah cerita yang sudah diceritakan guru, anak 

mampu menceritakan gambar seri.  

Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran     

untuk mengembangkan aspek kemampuan berbahasa lisan pada anak 

dikelompok B TK Kadipiro 01 Jumapolo Karanganyar pada tahun 2012/2013 

adalah anak terlihat kesulitan untuk bercerita dalam kegiatan berbagi 

pengalaman, ketika kegiatan apersepsi untuk menceritakan pengalaman di rumah 
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atau sebelum berangkat ke sekolah maupun dalam kegiatan penutup. Sebagian 

besar anak harus dipancing oleh guru dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengarah pada cerita pengalaman tersebut. Sebagian anak mampu menjawab 

pertanyaan kemudian melanjutkan jawaban itu dengan ceritanya tetapi sebagian 

besar anak hanya menjawab pertanyaan kemudian diam tidak melanjutkan 

dengan cerita pengalamannya. 

 Salah satu penyebab rendahnya kemampuan berbahasa lisan anak adalah 

faktor metode pembelajaran yang digunakan guru. Selama ini kegiatan untuk 

mengembangkan kemampuan bahasa anak di TK Kadipiro 01 belum terlihat 

tepat guna (efektif). Metode penyampaian untuk mengembangkan keterampilan 

berbicara anak hanya menggunakan metode bercakap-cakap, metode tanya 

jawab, serta metode bercerita. Metode tersebut biasanya digunakan sebagai 

metode rutinitas dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.  

Hal ini terbukti dari 16 anak hanya 4 anak yang mempunyai kemampuan 

berbahasa lisan baik. Dalam kondisi tersebut diperoleh data bahwa rata-rata 

prosentase kemampuan bahasa anak kelompok B TK Kadipiro 01 adalah 25 %. 

Data ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasa anak rendah, dalam kategori 

mulai berkembang. Oleh karena itu kemampuan bahasa anak kelompok B TK 

Kadipiro 01 Jumapolo  perlu dikembangkan. 

Metode bermain peran adalah salah satu metode yang memiliki banyak 

kelebihan. Karena anak akan terlibat langsung dalam pembelajaran berbahasa 

lisan. Anak berkomunikasi langsung dengan rang lain, bermain peran juga 

menambah kosa kata anak sehingga kemampuan berbahasa lisan anak bias 

meningkat. Untuk itu peneliti menggunakan metode bermain peran sebagai 

upaya untuk mengembangkan kemampuan bahasa lisan anak. 
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 Dari uraian latar belakang di atas maka penulis  perlu melakukan 

penelitian yang berjudul ”Upaya mengembangkan kemampuan berbahasa lisan 

melalui metode bermain peran bagi anak kelompok B TK Kadipiro 01 Jumapolo 

Tahun 2012/2013”. 

                                                                                                                                                               

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah di 

atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut "Apakah melalui 

penerapan metode  bermain peran dapat mengembangkan kemampuan berbahasa 

lisan pada Kelompok B TK Kadipiro 01 Kecamatan Jumapolo, Kabupaten 

Karanganyar tahun 2012/2013?" 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan umum : Untuk mengembangkan kemampuan bahasa lisan melalui 

metode  bermain peran dapat mengembangkan kemampuan berbahasa lisan 

pada Kelompok B TK Kadipiro 01 Kecamatan Jumapolo, Kabupaten 

Karanganyar tahun 2012/2013. 

2. Tujuan khusus  : Untuk mengetahui perkembangan kemampuan berbahasa 

melalui penerapan  metode  bermain peran pada  anak Kelompok B TK 

Kadipiro 01 Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar tahun 

2012/2013. 
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D.  Manfaat Penelitian 

      1.   Manfaat Teoretis 

Secara     teoretis    penelitian   ini    bermanfaat   untuk   masukan  dan 

menambah wawasan dalam menjawab  masalah-masalah  yang  dihadapi 

guru dalam pembelajaran  pada anak Taman Kanak-kanak Kadipiro 01 

Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Membantu guru untuk mengaplikasikan berbagai upaya dalam                     

kegiatan bermain peran untuk mengembangkan kemampuan berbahasa 

lisan anak  Taman Kanak-kanak Kadipiro 01 Kecamatan Jumapolo, 

Karanganyar  tahun 2012/2013. 

2) Memberi motivasi dan inspirasi bagi guru untuk selalu berorientasi pada 

anak dalam penyelesaian masalah di dalam kelas. 

b. Bagi Anak 

  Untuk memberikan motivasi dan semangat dalam mengupayakan 

meningkatkan perkembangan  kemampauan  aspek bahasa melalui 

kegiatan bermain peran.  

c.  Bagi Sekolah 

1) Dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Taman Kanak-

kanak Kadipiro 01 Kecamatan Jumapolo, karena dengan     kegiatan 

bermain peran yang menyenangkan akan dapat mengembangkan 

kemampuan berbahasa pada lisan anak Taman Kanak-kanak Kadipiro 

01 Kecamatan Jumapolo, 
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2) Memberi kesempatan anak dapat tumbuh berkembang secara optimal.  

3) Memberi arahan semua pihak dalam membantu Taman Kanak-    kanak  

untuk  pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan     kebutuhan 

Taman Kanak-kanak Kadipiro 01 Kecamatan Jumapolo. 

  




