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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Jenis jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar menurut UU No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD). Melalui PAUD anak dibina dengan 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 (Maimunah, 2010: 

15). Sedangkan tujuan PAUD diadakan di Indonesia menurut Maimunah (2010: 

17) adalah 1) Membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga 

memiliki kesiapan pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa, 

2) Membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. 

Melalui program pendidikan yang dirancang dengan baik, anak akan mampu 

mengembangkan segenap potensi yang dimiliki, dari aspek fisik sosial, moral, 

emosi, kepribadian dan mampu berbahasa. Dalam mengembangkan kemampuan 

berbahasa ada berbagai metode yang bisa diaplikasikan. 

Menurut Moeslichatoen (2004: 24) "metode - metode yang digunakan 

untuk memngembangkan kemampuan berbahasa yang sesuai dengan karakteristik 

anak usia TK yaitu bermain, karyawisata, bercakap-cakap, permainan suku kata, 

..". Permainan suku kata  merupakan salah satu kegiatan yang anak senangi. 

Ketika permainan suku kata  anak menyimak dan belajar bagaimana hubungan 
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kata-kata yang didengar dalam peristiwa pada cerita tersebut. Dengan kata lain 

anak memperoleh kosakata langsung dengan makna kata yang terkandung 

didalamnya. Menurut Musfiroh (2008: 86): "Mendengar cerita sama artinya 

dengan melakukan serangkaian kegiatan fonologis, sintaksis, semantik, dan 

pragmatik. Selama menyimak cerita, anak belajar bagaimana bunyi-bunyi yang 

bermakna diujarkan dengan benar, bagaimana kata-kata disusun secara logis dan 

mudah dipahami, bagaimana konteks dan koteks berfungsi dalam makna".  

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, produk bahasa 

mereka juga meningkat dalam kuantitas, keluasan dan kerumitan. Anak-anak 

secara bertahap berubah dari  melakukan ekspresi menjadi melakukan ekspresi 

dengan berkomunikasi, yang juga berubah dari komunikasi melalui gerakan 

menjadi ujaran.  Anak usia dini biasanya telah mampu mengembangkan 

keterampilan berbicara melaalui percakapan yang dapat memikat orang lain. 

Mereka dapat menggunakan bahasa dengan berbagai cara seperti bertanya, 

berdialog dan bernyanyi. Sejak usia 2 tahun anak menunjukkan minat untuk 

menyebut nama benda. Minat tersebut  terus berkembang sejalan dengan 

bertambah usia dan menunjukkan bertambah pula perbendaharaan kata. Dengan 

perbendaharaan kata yang di milki anak mampu berkomunikasi dengan 

lingkungannya yang lebih luas. Ana k dapat menggunakan bahasa dengan 

ungkapan yang lebih kaya ungkapen melalui bermain peran 

Salah satu permasalahan praktis dalam mencapai tujuan pengajaran 

adalah mengenai penggunaan metode yang efektif serta media yang tepat, karena 

pada umumnya guru menga jar kurang sesuai atau tidak dengan materi yang 

diajarkan sehingga kurang berhasil tujuan yang akan dicapai. Mengasuh, 
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membesarkan dan mendidik anak merupakan tugas yang mulia yang tidak dapat 

lepas dari berbagai  macam halangan dan tantangan. Telah banyak usaha yang 

dilakukan orang tua untuk memberikan bekal bagi anak-anaknya kelak di 

kehidupan yang akan datang. Adalah harapan dan cita-cita para orang tua untuk 

memperkembangkan anak semaksimal mungkin agar anak tersebut dapat 

berkembang secara maksimal, namun dalam kenyataan kehidupan tidak semua 

orang tua dapat membimbing anak-anak untuk menjadi manusia yang berguna 

bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Oleh karena itu orang tua berusaha 

menyekolahkan putra putrinya di suatu lembaga pendidikan. Agar anak mampu 

berkembang di kelak kemudian hari maka orang tua haruslah pandai-pandai dalam 

memilih lembaga pendidikan mana yang tepat untuk anak-anaknya. Agar anak 

mampu mengikuti perkembangan pada dini (TK) nya maka sebelum ia memasuki 

sekolah dasar maka anak seharusnya disekolahkan di Taman Kanak-kanak ( TK ). 

TK Pertiwi Kliwonan 01  Masaran merupakan salah satu TK  yang 

berada pada Desa Kemiri yang berada dekat pusat kecamatan Masaran yang  

memiliki kemampuan yang hampir seragam karena saat masuk memiliki umur 

yang hampir seragam yakni antara  5 tahun dan  6 tahun.  Namun demikian bila 

ditinjau dari prestasi  belajar anak didik belum sesuai harapan guru maupun orang 

tua sebagai user (pengguna) pendidikan. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi 

diri ada beberapa masalah yang terjadi di TK Pertiwi Kliwonan 01  Masaran, yaitu 

ada 17 anak yang belum mampu mengenal huruf dari total 24 anak yang ada.  Hal 

tersebut mengakibatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dengan orang 

lain dengan bahasanya sendiri dirasakan kurang maksimal. Hal ini terjadi karena  

guru dalam mengajar menggunakan metode belajar yang monoton dan 
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menggunakan media pembelajaran yang seadanya. Bila masalah ini tidak segera 

mendapatkan solusi maka sangatlah sulit hasil belajar anak didik akan mencapai 

hasil yang memuaskan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya bimbingan dan arahan 

dari guru agar anak mampu mengembangkan kemampuan berbahasa dengan 

memanfaatkan metode permainan suku kata, dengan adanya media akan 

mempermudah materi sampai kepada anak karena proses pengajaran tidak 

membosankan  selain itu proses pembelajaran berbahasa akan lebih efektif dan 

efisien apabila ditunjang dengan media yang memadai. Penggunaan media dalam 

pembelajaran kemampuan berbahasa sangat dibutuhkan karena siswa dapat 

berinteraksi langsung dengan sumber belajar atau media instruksional yang 

mengarah pada hasil belajar yang optimal. Dengan menggunakan media 

ketidakjelasan materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Dengan menggunakan 

media akan dapat mempermuda h pemahaman siswa terhadap materi huruf 

Indonesia  sehingga hasil prestasi dalam kemampuan berbahasa lebih 

menyenangkan dan lebih efektif. 

Media yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah penggunaan 

media kartu suku kata. Media ini diharapkan dapa t meningkatkan minat siswa dan 

kemampuan berbahasa  pada anak TK  Pertiwi Kliwonan 01  Masaran Kabupaten 

Sragen.  

Penggunaan media kartu ini dimulai dari pengenalan kata–kata sederhana  

yang ditekankan pada huruf yang sulit dipahami oleh siswa kemudian diterapkan 

dalam kalimat sederhana sampai akhirnya penggunaan kartu  dengan kalimat yang 

lebih sukar. Penggunaann media kartu  ini dalam penyajiannya dilakukan dengan 
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teknik permainan yang melibatkan partisipasi siswa secara langsung sehingga 

siswa lebih mudah menerima dan memahami bacaan. Pemanfaatan media 

pembelajaran kartu bertulisan suku kata yang diintegrasikan dengan teknik 

permainan dimaksudkan agar proses belajar mengajar bukan dijadikan sebagai 

beban mental bagi siswa tetapi menanamkan minat dan mengembangkan 

kemampuan siswa terhadap membaca pemahaman bacaan.  Berdasarkan hasil 

observasi tersebut perlu diadakan penelitian untuk mengatasi masalah tersebut, 

sehingga, penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul: Upaya 

Meningkatan Kemampuan berbahasa Anak Dengan Metode permainan suku 

kata pada anak kelompok B TK Pertiwi Kliwonan 01  Masaran , Sragen  

tahun pelajaran 2013/2014 . 

 
B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini memperoleh kajian yang mantap perlu dibatasi 

masalahnya. Dalam hal ini masalah dititikberatkan pada pengembangan 

keaksaraan, serta subjek yang dipakai dalam penelitian ini dibatasi pada anak 

kelompok B Taman Kanak-kanak Kliwonwn 1 Masaran Kabupaten Sragen   

Tahun Ajaran 2013/2014 

 
C. Rumusan   Masalah  

Berpijak pada latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 

masalah maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah 

melalui metode permainan suku kata  dapat mengembangkan kemampuan 

berbahasa anak kelompok B TK Pertiwi Kliwonan 01 Masaran, Sragen tahun 

pelajaran 2013/2014 ? 
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D. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kemampuan 

berbahasa anak kelompok B TK Pertiwi Kliwonan 01  Masaran, Sragen  

Tahun Pelajaran 2013/2014  

2. Tujuan Khusus  

Untuk mengetahui pengembangan kemampuan berbahasa anak melalui 

metode permainan suku kata pada kelompok B TK Pertiwi Kliwonan 01  

Masaran , Sragen  Tahun Pelajaran 2013/2014  

 
E.  Manfaat Penelitian  

Pelaksanaan suatu pekerjaan yang dimulai dengan suatu prosedur 

sistematik, tentunya akan memiliki kegunaan baik secara langsung maupun tak 

langsung. Demikian juga dalam penelitian ini diharapkan  berguna bagi : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bukti dalam 

bidang pengajaran, bahwa kemampuan berbahasa yang dimiliki  siswa dapat 

dipengaruhi oleh faktor media pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu 

media gambar. Dengan demikian dapat memberikan sumbangan, pandangan 

dan masukan untuk mengemukakan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

pengajaran di TK. 

2.  Secara Praktis 

a. Bagi Guru 
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Memberikan masukan bagi guru bahwa Media lingkungan sekitar sangat 

membantu dalam rangka mengembangkan kemampuan berbahasa dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

b. Bagi Peserta Didik 

Para peserta didik dapat merasakan betapa besar pengaruh 

kemampuan berbahasa dalam upaya peningkatan prestasi belajarnya. 

Sehingga mereka merasa membutuhkan dan tertarik untuk mengikutinya. 

 


