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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Pendidikan di jaman modern ini besar sekali manfaatnya dan mempunyai 

peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan 

akan lahir generasi penerus yang diharapkan mampu bersaing dalam era 

globalisasi, jika suatu bangsa tidak mampu mengikuti perkembangan yang ada, 

kemungkinan besar bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang tertinggal 

dibandingkan dengan bangsa lainnya, dan hal tersebut tentu sangat 

berpengaruh besar nantinya pada kehidupan masyarakatnya. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran 

keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih 

mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertibangan dan kebijaksanaan.Salah 

satu dasar utama pendidikan dalah untuk mengajar kebudayaan melewati 

generasi. 

Pendidikan terdiri dari beberapa jenjang pendidikan, salah satunya adalah 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini adalah 

pendidikan yang dilakukan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan 
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suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahunyang dilakukan 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.  

Pendidikan anak usia dini dilakukan melalui tiga jalur pendidikan yaitu 

jalur formal itu seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudathul Athfal (RA), dan 

sejenisnya. Jalur nonformal itu seperti Playgroup, Tempat Penitipan Anak 

(TPA), dan sejenisnya. Jalur informal itu seperti pendidikan  dalam keluarga. 

Taman kanak-kanak merupakan salah satu contoh jalur formal pendidikan 

anak usia dini. Di taman kanak-kanak bidang pengembangan yang di 

kembangkan yaitu kemampuan nilai-nilai agama dan moral, kemampuan fisik 

motorik, kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, kemampuan sosial.  

Kemampuan bahasa sangat erat dengan kemampuan komunikasi. Di dalam 

kemampuan bahasa, anak belajar untuk mengungkapkan, menerima pesan dan 

menuangkannya dalam bentuk aksara. Melalui komunikasi anak mampu 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, terutama dengan guru, teman, dan 

orang tua. 

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting, dengan komunikasi 

kita bisa mengemukakan pendapat atau gagasan kita dan kita juga mampu 

menangkap informasi atau pesan yang disampaikan. Begitu halnya dengan 

anak. Melalui komunikasi mereka bisa menyampaikan yang apa ingin mereka 

sampaikan dan mengerti apa yang di sampaikan orang. Sebaliknya, jika anak 
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tidak di ajarkan bentuk komunikasi yang benar, maka hal itu akan berpengaruh 

pada cara pengungkapan pesan yang di sampaikan dan pesan yang diterima. 

Komunikasi adalah suatu proses, yakni aktivitas untuk mencapai tujuan 

komunikasi itu sendiri. Proses komunikasi terjadi bukan secara kebetulan, akan 

tetapi dirancang dan diarahkan kepada pencapaian tujuan.  

Dalam proses komunikasi selamanya melibatkan tiga kompone penting, 

yakni sumber pesan, yaitu orang yang akan menyampaikan atau 

mengkomunikasikan sesuatu, pesan itu sendiri atau segala sesuatu yang akan 

disampaikan atau materi komunikasi dan penerima pesan, yaitu orang yang 

akan menerima informasi. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen 

dasar dalam proses komunikasi. Manakala hilang salah satu komponen maka 

hilang pula makna komunikasi. 

Bagi anak, komunikasi merupakan hal yang sangat utama dan 

menyenangkan, apalagi jika komunikasi itu bisa dimanfaatkan dengan baik 

untuk perkembangannya. Melalui komunikasi, anak bisa mengutarakan segala 

ide-ide, gagasan dan imajinasinya dalam bentuk kata-kata ataupun non kata-

kata. Oleh karena itu, diperlukan metode yang bisa membantu anak untuk lebih 

mengembangkan kemampuan berkomunikasinya, yang pastinya metode 

tersebut sangat dekat dengan dunia anak yang identik dengan bermain sambil 

belajar dan belajar seraya bermain. 

Anak adalah sosok yang sensitive. Maka dari itu, semua yang kita lakukan 

untuk anak haruslah diperhatikan dengan sebaik mungkin agar anak tidak salah 

persepsi dan mengikuti hal-hal yang tidak baik. Sama halnya dalam 
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berkomunikasi dengan anak-anak.Kita juga harus lebih memperhatikan kata-

kata dan tatanan bahasa yang kita gunakan, sebab salah sedikit bisa berakibat 

fatal untuk perkembangan komunikasi anak selanjutnya.Oleh sebab itu, 

kemampuan anak dalam berkomunikasi perlu dilatih dan dikembangkan 

dengan baik sejak dini. 

Di  Taman Kanak-kanak, komunikasi dilakukan dengan cara mengajak 

anak untuk mengikuti atau menirukan apa disampaikan oleh guru atau juga 

bisa anak diberikan kebebasan untuk mengungkapkan gagasannya sendiri 

sesuai imajinasinya dalam bentuk permainan. Guru harus memberikan 

bimbingan pada kata-kata yang diucapkan oleh anak-anak dalam 

berkomunikasi. 

Dalam proses komunikasi, biasanya anak cenderung lebih menyukai hal-

hal yang menyenangkan yang bisa membuat dia berkomunikasi atau 

mengutarakan gagasannya, dan anak tidak suka dengan keseriusan. Untuk 

menciptakan suasana senang ini adalah dengan cara mengajak anak untuk 

bermain yang menyenangkan. Dengan cara seperti itulah anak mampu 

berkomunikasi pada saat berlangsungnya kegiatan. Apa yang disampaikannya 

bisa melalui perasaannya waktu itu, ada senang, sedih, gembira, dan jengkel.  

Melalui bermain, komunikasi anak akan berkembang dengan optimal dan 

berkembang sesuai tingkat perkembangan anak. Ada baiknya anak 

melakukannya sudah dari kanak-kanak yang akan mendorong proses 

perkembanganya yang nantinya akan menentukan pola pikir dan intelegensi 

anak sebagai tolak ukur keberhasilan anak. Sedangkan anak yang dalam masa 
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kanak-kanak dia sudah jarang berkomunikasi, maka dalam menghadapi apa 

yang terjadi yang akan datang bisa terhambat karena komunikasinya yang 

masih kurang.  

Kemampuan komunikasi yang dituju pada anak TK  ini disesuaikan 

dengan Tingkat Pencapaian Perkembangan pada Matrik Taman Kanak-Kanak 

Kelompok B yang sesuai dengan Permendiknas No.58 Tahun 2009. Guru 

menyusun kegiatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi anak 

sesuai dengan aturan yang ada. 

Permasalahan yang terjadi di TK Pertiwi Gondang Slamet Ampel Boyolali 

komunikasi  anak kurang bisa terlaksana dengan baik, khususnya di TK B. Di 

TK B ini anak yang mampu mengerti dan mampu melaksanakan komunikasi 

dengan baik lebih sedikit dibandingkan dengan anak yang mengalami kesulitan 

dalam berkomunikasi. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang digunakan 

masih bersifat klasikal. 

Di TK Pertiwi Gondang Slamet Ampel Boyolali, guru kelas masih 

menggunakan metode yang kurang tepat yaitu guru lebih banyak menjadi 

penceramah bagi anak dan anak hanya sebagai pendengar, sehingga tidak ada 

umpan balik yang menjadikan komunikasi anak tersebut muncul. 

Melihat kemampuan komunikasi anak tersebut, maka dari itu diperlukan 

adanya perubahan pada cara pembelajaran anak atau metode pembelajaran 

yang digunakan. Metode yang harus digunakan oleh guru haruslah metode 

yang benar-benar bisa membuat anak mau berkomunikasi. Dengan melihat 

permasalahan yang ada dan dihubungkan dengan karakteristik anak usia dini 
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yang senang sekali berimajinasi, maka bermain peran adalah metode yang 

cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini.  

Sehubungan dengan uraian di atas yaitu metode bermain peran yang jarang 

di terapkan dan komunikasi anak yang kurang baik, serta melihat pentingya 

komunikasi anak maka penulis mengadakan penelitian untuk mengetahui 

bermain peran terhadap kemampuan komunikasi anak. Maka dari itu penulis 

mempunyai keinginan untuk menyusun skripsi dengan judul : “Pengaruh 

Bermain Peran  Terhadap Kemampuan Komunikasi Anak Di TK Pertiwi 

Gondang Slamet Ampel Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalahnya yaitu: “Apakah metode bermain peran berpengaruh 

terhadap komunikasi pada anak TK Pertiwi Gondang Slamet Ampel Boyolali 

Tahun Ajaran 2013/2014?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan 

komunikasi pada diri anak melalui penggunaan metode bermain peran. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wacana dan manfaat  dari metode 

bermain peran dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Membantu mempermudah guru dalam pengembangan kemampuan 

berkomunikasi anak. 

b. Bagi Orangtua 

Sebagai dasar untuk menjalin komunikasi yang bermakna dengan anak. 

c. Bagi Anak 

Membantu anak mempermudah berkomunikasi dengan teman, guru dan 

orang tua. 

 


