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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sebagai makluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan 

membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Sehingga manusia akan sering 

berhadapan dengan orang lain untuk saling berinteraksi antara satu dengan 

yang lainnya. Pada saat berinteraksi dibutuhkan alat untuk menghubungkan 

mereka dalam satu atau beberapa topik pembahasan.  Alat tersebut adalah 

bahasa. Dalam berkomunikasi, kemampuan berbahasa merupakan suatu yang 

sangat penting. Melalui bahasa seseorang dapat mengekspresikan perasaan, 

pemikiran dan keinginannnya dengan menggunakan kata-kata yang tepat 

Tanpa kemampuan berbahasa yang baik, seseorang kurang bisa 

menyampaikan apa yang menjadi keinginan  atau gagasannya. Dan seseorang 

yang menjadi lawan bicara pun tentunya kurang mampu memahami maksud 

dari pembicara.  

Kemampuan anak pada usia Taman Kanak-kanak terutama anak usia 

5 sampai 6, biasanya sudah mampu mengembangkan keterampilannya 

mengekspresikan ide, perasaan dan pemikirannya, disamping itu juga anak 

mampu memikat orang lain, anak juga dapat mengekspresikan setiap apa 

yang mereka pahami dengan berba gai cara, seperti bertanya, berdialog, 

bernyanyi dan mendengarkan cerita dan juga bercerita sesuai dengan apa 

yang dialaminya.  
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Namun pada kenyataannya banyak anak – anak yang mengalami 

kesulitan dalam mempelajari bahasa terutama bahasa lisan, seperti yang 

dialami oleh anak – anak kelompok B Taman Kanak-kanak Islam Unggulan 

birrul Walidain Sragen.  Bila ditinjau dari hasil belajar, kemampuan berbahasa 

anak – anak kelompok B belum sesuai dengan tingkat pencapaian 

perkembangan. Berdasarkan hasil observasi  ada beberapa masalah yang 

terjadi berkaitan dengan kemampuan berbahasa yang masih rendah, di 

antaranya; rendahnya kemampuan anak dalam menyampaikan pertanyaan,  

menjawab pertanyaan, mengemukakan ide atau gagasan serta kemempuan 

bercerita. Metode pembelajaran yang kurang efektif dan media yang kurang 

tepat menambah daftar penyebab masalah ini. Bila hal ini tidak segera 

mandapat solusi maka sangatlah sulit hasil belajar anak didik mencapai 

prestasi yang memuaskan.  

Bertitik tolak pada identifikasi masalah di atas maka masalah 

rendahnya kemampuan berbahasa harus segera mendapatkan solusi, 

mengingat kemampuan berbahasa lisan merupakan hal yang sangat penting 

untuk dikembangkan pada usia dini. Untuk itu peneliti akan meningkatkan 

kemampuan berbehasa anak – anak kelompom B TKIU Birrul Walidain 

melalui penelitian tindakan kelas dengan menggunakan permainan boneka 

tangan. 
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan 

dapat diidentifikaskan sebagai berikut: 

1. Kemampuan berbahasa anak masih rendah 

2. Metode guru yang kurang tepat dalam menyampaikan materi sehingga 

anak merasa kurang tertarik.  

3. Media atau alat peraga yang kurang menarik bagi anak membuat anak 

kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Kemampuan berbahasa dalam penelitian ini dibatasai pada 

kemampuan anak dalam mengungkapkan bahasa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

“Apakah terdapat peningkatan kemampuan berbahasa  melalui permainan 

boneka tangan di kelompok B TK Islam Unggulan Birrul Walidain Sragen 

Tahun Ajaran 2013/2014?” 
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E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa  anak kelompok B TKIU 

Birrul Walidain sragen.  

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa  melalui permainan boneka tangan pada anak 

kelompok B TK Islam Unggulan Birrul Walidain Sragen.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Adapun manfaat penilitian tersebut antara lain sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Dapat memberikan sumbangan terhadap metode pembelajaran Anak 

Usia Dini sebagai perbaikan pembelajaran di TK Islam Unggulan 

Birrul Walidain Sragen.  

b. Secara khusus dapat bermanfaat sebagai prinsip-prinsip, model dan 

cara pembelajaran 

2. Manfaat Praktis 

a.  Anak Didik  

Manfaat perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas ini, 

manfaat bagi anak didik meningkatkan kemampuan berbahasa.  
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b. Guru   

1) Memperbaiki kinerja guru dalam perbaikan pembelajaran untuk          

meningkatkan kemampuan berbahasa. 

2) Guru dapat berkembang secara profesional karena dapat 

menunjukkan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki 

pembelajaran yang dikelolanya 

3) Guru lebih percaya diri, jika PTK mampu membuat guru 

berkembang sebagai pekerja profesional, maka sebagai 

kosekuensinya, PTK juga mampu membuat guru lebih percaya 

diri.  

4) Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif 

mengembangkan  pengetahuan dan keterampilan sendiri.  

 

c. TK 

1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk para siswa  

2) Memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan TK, 

yang  tercermin dari peningkatan kemampuan profesional para 

guru, perbaikan proses dan hasil belajar siswa, serta kondusifnya 

iklim pendidikan di TK tersebut. 

3) Memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan proses 

pembelajaran untuk semua lingkup perkembangan.  
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d. Pendidikan 

1) Memberikan landasan dan argumentasi bagi kebijakan yang akan 

diambil guna peningkatan mutu pendidikan 

2) Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih 

lanjut tentang perbaikan pembelajaran guna meningkatkan 

kualitas proses belajar mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


