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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan salah satu bentuk 

pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak 

usia dini (usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar). Menurut 

peraturan daerah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah Bab I 

Pasal 1 ayat (2) Pendidikan di Taman Kanak-Kanak dilaksanakan dengan prinsip 

bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Sesuai dengan 

perkembangan anak didik. Adapun tujuan TK berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/92 tentang Taman Kanak-Kanak, 

adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, 

keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak, pertumbuhan serta 

perkembangan selanjutnya. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia merupakan 

bekal yang sangat pokok. 

Dalam UU tentang Sistem Pendidikan nasional dinyatakan bahwa 

pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada 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 (UU Nomor 20 Tahun 2003 

Bab 1 Pasal 1 Ayat 14) 
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Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke beberapa arah. 

Adapun aspek yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini di dalam 

kurikulum 2004 adalah aspek pengembangan, perilaku dan pembiasaan meliputi 

sosial, emosi, kemandirian, nilai moral dan agama serta pengembangan bahasa, 

kognitif, seni dan fisik motorik. 

Kegiatan bermain merupakan bagian penting dalam pendidikan anak 

menuju perkembangan normal sesuai dengan kodrat anak. Pelaksanaan 

pendidikan di Taman Kanak-Kanak menganut prinsip bermain sambil belajar 

atau belajar seraya bermain. Melalui bermain seorang anak dapat 

mengembangkan kepribadiannya, termasuk perkembangan motorik sosial, emosi 

maupun kecerdasannya. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di Taman Kanak-

Kanak dapat digunakan sebagai wahana pembelajaran bahasa. 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, karena disamping berfungsi sebagai alat untuk menyatakan pikiran dan 

perasaan kepada orang lain juga sekaligus berfungsi sebagai alat untuk 

memahami perasaan dan pikiran orang lain. Kemampuan berbahasa tidak hanya 

diperlukan oleh manusia yang sudah dewasa saja, tetapi juga diperlukan bagi 

kehidupan anak. Dalam perkembangannya anak usia 3-6 tahun sedang 

mengalami fase peralihan dari masa egosentris ke masa sosial. Ia mulai sadar 

bahwa lingkungan tidak selalu sesuai dengan keinginannya sehingga ia harus 

belajar menyesuaikan diri kepada tuntutan lingkungannya itu. 
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Dewasa ini anak sering mengalami masalah yang disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan tentang alam dan masyarakat sekitarnya, serta norma 

yang berlaku sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan berkomunikasi. 

Mengingat hal-hal tersebut di atas maka “kemampuan berbahasa” merupakan 

salah satu unsur yang perlu dikembangkan di Taman Kanak-Kanak. Melalui 

bidang pengembangan kemampuan berbahasa khususnya dan bidang 

pengembangan yang lain, anak TK diberi bimbingan/ tuntunan untuk 

mengembangkan bahasanya secara wajar. Dengan demikian diharapkan dapat 

dibina perkembangan kepribadian anak secara wajar, baik segi sosial, emosional 

maupun intelektualnya. Bentuk-bentuk pelaksanaan bidang pengembangan 

kemampuan berbahasa ini tidak banyak berbeda dengan bentuk-bentuk 

pelaksanaan bidang pengembangan bermain peran. 

Bermain peran adalah permainan favorit anak terutama pada masa umur    

4-6 tahun. Meski  terlihat sederhana, permainan ini banyak manfaatnya. Menurut 

Sujiono bermain peran atau role playing adalah suatu kegiatan untuk 

memerankan sesuatu di luar perannya sendiri agar anak dapat memiliki 

pemahaman dan pandangan yang benar tentang sejarah di masa lampau. Strategi 

ini menekankan sifat sosial pembelajaran dan memandang bahwa perilaku 

kooperatif dapat merangsang siswa baik secara sosial maupun intelektual. Dalam 

role playing murid dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun 

saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. 

Berdasarkan pengamatan dan penilaian dalam pembelajaran kegiatan 

pengembangan bahasa masih banyak ditemui bahwa anak usia Taman Kanak-

Kanak khususnya di TK Aisyiyah II Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, 
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untuk memiliki motivasi dan kepercayaan diri belum terbangun dengan baik, 

sehingga mereka tidak mampu untuk mengembangkan kemampuan 

berbahasanya dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kondisi-

kondisi: 

1. Anak cenderung belum bisa bermain peran, karena kepercayaan diri mereka 

belum terbangun dengan baik. 

2. Anak belum terbiasa bermain peran dengan bahasa yang baik dan benar. 

3. Dari 18 anak yang baru bisa bermain peran dengan baik hanya 11,11%. 

Sehingga dengan manfaat dari permainan seni peran yang begitu banyak 

terkait dengan kemampuan seorang anak untuk mengembangkan kemampuan 

berbahasa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih banyak untuk 

lebih mengetahui pengaruh kegiatan bermain peran terhadap kemampuan 

berbahasa, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK MELALUI 

BERMAIN PERAN PADA ANAK KELOMPOK A TK AISYIYAH II 

KECAMATAN SRAGEN, KABUPATEN SRAGEN. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah, maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah: 

Penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak di TK Aisyiyah II kelompok A Kecamatan Sragen Kabupaten 

Sragen Tahun 2013/2014. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan 

masalahnya yaitu “apakah melalui bermain peran dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak pada anak kelompok A TK Aisyiyah II Kec. Sragen 

Kab. Sragen tahun ajaran 2013/2014? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak pada anak kelompok A 

TK Aisyiyah II Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Tahun 2013/2014. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa anak melalui 

bermain peran pada kelompok A TK Aisyiyah II Kecamatan Sragen, 

Kabupaten Sragen Tahun 2013/2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

Menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan pendidikan Taman 

Kanak-Kanak khususnya dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

melalui metode bermain peran. 

2. Secara praktis 

a. Bagi anak didik Taman Kanak-Kanak 
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1) Mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal. 

2) Melatih dan mendorong anak untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasanya melalui kegiatan bermain peran. 

b. Bagi guru Taman Kanak-Kanak  

Menambah pengetahuan guru dalam penggunaan metode yang paling 

tepat yang dapat digunakan untuk meningkatkan berbahasa anak. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah dalam proses belajar mengajar agar 

keberhasilan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak tersebut dapat 

optimal. 

d. Bagi orang tua 

Memberikan masukan pada orang tua bahwa meningkatkan 

kemampuan berbahasa tidak hanya dalam upaya memperoleh hasil 

belajar yang baik tetapi lebih pada proses pemahaman dalam hal ini 

dapat dilakukan dengan cara/ metode yang menyenangkan yaitu dengan 

metode bermain peran. 

 

 

 

 


