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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar 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 keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas. No.20 tahun 2003 pasal 

1.1). Dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa 

”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan 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. 

Perkembangan didalam masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap 

masalah pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia 0 sampai dengan 

6 tahun dengan berbagai jenis layanan formal maupun nonformal. 

Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-

kanak (TK)/ Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat yang 

menggunakan program untuk anak usia 4-≤ 6 tahun ( Depdiknas 2009:1). 
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Penyelenggaraan PAUD berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA)  dan 

bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 0-<2 tahun, 

2-< 4 tahun, 4-≤ 6 tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0-≤6 tahun, 

Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan 

program untuk anak usia 2-<4 tahun dan 4-≤6 tahun.  

Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal yang berbentuk Taman 

Kanak-kanak (TK)/ Raudhatul Athfal (RA) serta bentuk lain yang sederajat 

yang menggunakan program untuk anak usia 4-≤6 tahun diharapkan mampu 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, terutama pada aspek 

perkembangan bahasa.  Menurut kompetensi dasar kemampuan bahasa anak 4-

5 tahun seharusnya sudah mampu menjawab pertanyaan sederhana, mengulang 

kalimat sederhana, menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau 

ketidaksetujuan, menyebutkan kata-kata yang dikenal, menceritakan kembali 

cerita atau dongeng yang pernah di dengar (Depdiknas, 2009:10). 

Lingkup Pengembangan kemampuan dasar meliputi beberapa 

pengembangan, satu diantaranya adalah lingkup pengembangan bahasa. 

Bahasa merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan anak. 

Disamping itu bahasa juga merupakan alat untuk menyatakan pikiran dan 

perasaan kepada orang lain yang sekaligus juga berfungsi untuk memahami 

pikiran dan perasaan orang lain. Mengingat besarnya peranan pengembangan 

bahasa bagi anak, maka perlu dikembangkan pada anak sejak usia taman 

kanak-kanak.  
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Anak usia dini seharusnya sudah mampu berbahasa lisan dengan jelas 

dan lancar sehingga anak sudah dapat mengungkapkan keinginanya tanpa rasa 

takut. Anak usia dini seharusnya sudah dapat menyebutkan berbagai bunyi/ 

suara tertentu, menirukan kembali 3-4 urutan kata, anak dapat menceritakan 

pengalaman/ kejadian secara sederhana, dapat menjawab pertanyaan tentang 

keterangan/ informasi secara sederhana, dapat bercerita tentang gambar yang 

disediakan atau yang dibuat sendiri dan masih banyak lagi. Kemampuan 

berbahasa yang baik seharusnya sudah dkuasai anak usia 4-5 tahun, karena 

akan sangat dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar anak. Kemampuan 

berbahasa lisan yang baik juga akan sangat membantu anak untuk melakukan 

komunikasi yang lancar dengan teman sebaya maupun orang dewasa. 

Namun, pada kenyataannya belum semua anak TK Islam Kanita Tiara 

kelompok B dapat berbahasa dengan baik dan benar. Mereka dapat 

berkomunikasi dan juga dapat bergaul dengan teman sebaya. Tetapi pada saat 

guru melakukan percakapan/ tanya jawab dalam setiap pembelajaran, anak 

terlihat malu dan anak malah hanya melihat guru, anak belum  mampu 

mengekspresikan pikiran dan pengalaman yang dialami anak kepada guru atau 

saat anak di depan kelas dan di depan teman-temannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, kurangnya 

kemampuan berbahasa lisan pada saat anak di depan kelas dan di depan guru, 

diperkirakan kurangnya guru dalam memberikan metode pembelajaran yang 

sesuai. Penyampaian pembelajaran guru pun kurang inovatif serta kurang 
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lengkapnya sarana pembelajaran pendukung untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa pada anak.  

Guru yang kreatif senantiasa mencari pendekatan baru dalam 

memecahkan masalah, tidak terpaku pada cara tertentu yang monoton, 

melainkan memilih variasi lain yang sesuai, sehingga anak tidak bosan dan 

ngantuk. Metode pembelajaran yang lengkap itu sangat penting dan sangat 

berpengaruh terhadap tingkat perkembangan kemampuan berbahasa lisan anak. 

Tidak kalah penting juga penyampaian pembelajaran yang akan di sampaikan 

oleh guru dapat menarik anak, sehingga anak dengan mudah dapat menerima 

pembelajaran tersebut. 

Bermain peran adalah situasi-situasi dramatik yang dibuat oleh siswa 

atau guru dapat ditampilkan untuk menunjukan persoalan-persoalan emosional. 

Drama-drama kecil dapat menampilkan tokoh-tokoh fiktif, tetapi dengan 

kejadian sesungguhnya. Bermain peran merupakan salah satu alternatif metode 

pembelajaran yang dapat ditempuh. Hal ini dikarenakan bermain peran 

merupakan salah satu model yang dapat digunakan secara efektif dalam 

pembelajaran. Bermain peran dalam pembelajaran merupakan usaha untuk 

memecahkan masalah melalui peragaan, serta langkah-langkah identifikasi 

masalah, analisis, pemeranan, dan diskusi. Kepentingan tersebut, sejumlah 

peserta didik bertindak sebagai pemeran dan yang lainnya sebagai pengamat. 

Seorang pemeran harus menghayati peran yang dimainkannya. Melalui peran, 

peserta didik berinteraksi dengan orang lain yang juga membawakan peran 

tertentu sesuai dengan tema yang dipilih.  
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Selama pembelajaran berlangsung, setiap pemeran dapat melatih sikap 

empati, simpati, benci, marah, senang, dan peran lainnya. Pemeran tenggelam 

dalam peran yang dimainkannya, sedangkan pengamat melibatkan dirinya 

secara emosional dan berusaha mengidentifikasikan perasaan dengan perasaan 

yang tengah bergejolak dan menguasai perannya (Nugraha, 2006:40).  

Metode bermain peran adalah salah satu metode yang memiliki banyak 

kelebihan, karena anak akan terlibat langsung dalam pembelajaran berbahasa 

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

menambah kosa kata anak sehingga kemampuan berbahasa lisan anak bisa 

meningkat. Untuk itu peneliti menggunakan metode bermain peran sebagai 

upaya untuk meningkatkan kemampuan bahasa lisan anak. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul 

“ Upaya Meningkatkan Kemampuan Bahasa Lisan Melalui Metode Bermain 

Peran Pada Anak Kelompok B Tk Islam Kanita Tiara  Baki Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2013/2014 “. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Kurangnya kemampuan berbahasa lisan anak ketika di depan kelas maupun 

di depan guru.  

2. Metode pembelajaran yang kurang inovatif dalam mengembangkan 

kemampuan berbahasa lisan anak. 
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C. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan hasilnya dapat terfokus, 

maka perlu adanya pembatasan yang akan dikaji. Adapun masalah yang diteliti 

terbatas pada meningkatkan kemampuan berbahahasa anak khususnya pada 

bahasa lisan melalui metode bermain peran. Batasan dalam metode bermain 

peran ini menggunakan metode bermain peran makro.  

 

D. Perumusan  Masalah 

Apakah metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa lisan pada kelompok B TK Islam Kanita Tiara Baki Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2013/2014? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa lisan di Taman Kanak-

kanak. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa lisan  melalui metode 

bermain peran di TK Islam Kanita Tiara kelompok B Baki Sukoharjo.  
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini menambah wawasan dan menjawab 

masalah- masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran di Taman Kanak-

kanak Islam Kanita Tiara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Membantu guru menerapkan berbagai upaya dalam kegiatan bermain 

peran untuk mengembangkan kemampuan berbahasa lisan anak 

Taman Kanak-kanak 

2) Memberi motivasi guru agar selalu inovatif dalam setiap kegiatan 

bermain peran 

b. Bagi Anak 

Untuk memberikan semangat dalam meningkatkan perkembangan 

kemampuan aspek bahasa melalui kegiatan bermain peran.  

c. Bagi Sekolah 

1) Dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di TK Islam 

Kanita Tiara, karena dengan kegiatan bermain peran yang 

menyenangkan akan dapat mengembangkan kemampuan berbahasa 

lisan pada anak Taman Kanak-kanak 

2) Memberi kesempatan kepada anak dapat tumbuh berkembang secara 

optimal 

 


