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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan berpikir anak usia Taman Kanak-kanak atau Pra Sekolah 

juga yang disebut dengan masa keemasan (golden age) berkembang sangat 

pesat.Perkembangan intelektual anak sangat pesat terjadi pada kurun waktu usia 

nol sampai usia pra sekolah. Masa usia Taman Kanak-Kanak itu dapat disebut 

sebagai masa peka belajar. Dalam masa-masa ini segala potensi kemampuan 

anak dapat dikembangkan secara optimal, tentunya dari bantuan orang-orang 

yang berada di lingkungan anak-anak tersebut, misalnya dengan bantuan orang 

tua dan guru. Salah satu kemampuan anak yang sedang berkembang pesat saat 

usia taman kanak-kanak adalah kemampuan berbahasa. 

Penguasaan bahasa sangat erat kaitannya dengan kemampuan kognisi 

anak. Sistematika berbicara anak menggambarkan sistematikanya dalam 

berpikir. Perkembangan bahasa anak usia taman kanak-kanak memang masih 

jauh dari sempurna, namun demikian potensinya dapat di rangsang lewat 

komunikasi yang aktif dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

Kualitas bahasa yang digunakan orang-orang yang dekat dengan anak-anak akan 

mempengaruhi dalam ketrampilan berbicara dan berbahasa. Di TK guru 

merupakan salah seorang yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. 

Guru taman kanak-kanak harus dapat mengupayakan berbagai strategi 

pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak. 

Pada kenyataannya anak pra sekolah rata-rata belum banyak menguasai 

kosa kata. Hal ini terlihat dari komunikasi yang mereka gunakan sehari-hari di 

sekolah. Banyak anak yang kadang juga tidak mau berbicara jika ada pertanyaan 

dari guru atau dalam kegiatan lain, hal ni tentunya akan menghambat 

perkembangan bahasanya. 

Mengingat kemampuan berbahasa, merupakan salah satu unsur yang perlu 

dikembangkan di TK, penulis mencoba membahas tentang pentingnya bercerita 

bagi perkembangan bahasa anak, apakah manfaat bercerita dan lain sebagainya 
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Anak usia dini biasanya telah mampu mengembangkan kemampuan 

berbicara melalui percakapan yang dapat memikat orang lain. Anak dapat 

bertanya, berdialog dan bernyanyi (Isjoni, 2010:31). Sungguh menyenangkan 

apabila memiliki anak yang pandai berbicara, melihat kelucuan-kelucuan anak 

saat berbicara meskipun pengucapannya belum sempurna dan membuat orang 

kagum dan jatuh hati lantaran tahu kecerdasan anak dalam mengungkapkan 

kata-kata unik (Ruhan, 2007:7).  

Berbicara merupakan sarana berkomunikasi antar sesama. Komunikasi 

dapat dilakukan dalam setiap bentuk bahasa baik itu tertulis, lisan, isyarat 

tangan, ungkapan musik maupun artistic (Seefeldt dan Wasik, 2008:354).   

Pengembangan berbahasa Indonesia anak usia dini, khususnya dalam 

kemampuan berbicara, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, baik 

oleh orang tua anak itu sendiri maupun orang lain yang memiliki kepedulian 

membimbing anak baik di rumah dan di sekolah. Pengembangan kemapuan 

berbahasa sangat penting dan berguna bagi anak untuk memperlancar 

kemampuan berbicara anak itu sendiri. Pengembangan kemampuan berbicara 

anak adalah usaha meningkatkan kemampuan anak untuk dapart berkomunikasi 

baik secara lisan sesuai dengan situasi yang dimasukinya.  

Pengembangan kemampuan berkomunikasi lisan, khususnya bicara anak, 

pada dasarnya merupakan program kemampuan berpikir logis, sistematis, dan 

analitis dengan menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan 

gagasannya. Anak yang sejak kecil dilatih dan dibimbing untuk berbicara secara 

tepat dan baik, akan berdampak pada kemampuan berpikirnya dibandingkan 

anak yang kemampuan berbicaranya lambat. Mereka pada umumnya akan 

mampu berpikir kritis dan logis. Jadi, dengan biasa membimbing kemampuan 

berbicara sejak anak usia dini akan banyak manfaatnya bagi anak dalam 

mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. 

Demikian pula seorang anak dapat mengekspresikan pikirannya 

menggunakan bahasa sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan 

oleh anak. Komunikasi antaranak dapat terjalin dengan baik melalui  bahasa 

sehingga anak dapat membangun hubungan antarsesama.. Sehingga tidak 
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mengherankan bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan 

seorang anak. Anak yang dianggap banyak berbicara, kadang merupakan 

cerminan anak yang cerdas. 

Dalam berkomunikasi, bahasa merupakan alat yang penting bagi setiap 

orang. Melalui berbahasa seseorang atau anak akan dapat mengembangkan 

kemampuan bergaul (Social skill) dengan orang lain. Penguasaan keterampilan 

bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan kemampuan 

berbahasa. Tanpa bahasa seseorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan 

orang lain. 

Pengembangan berbahasa Indonesia anak usia dini, khususnya dalam 

kemampuan berbicara, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, baik 

oleh orang tua anak itu sendiri maupun dari orang lain yang memiliki kepedulian 

membimbing anak baik di rumah maupun di sekolah. Pengembangan 

kemampuan berbahasa sangat penting dan berguna bagi anak untuk 

memperlancar kemampuan berbicara anak itu sendiri. 

Pengembangan kemampuan berbicara anak adalah usaha meningkatkan 

kemampuan anak untuk dapat berkomunikasi baik secara lisan sesuai dengan 

situasi yang dimasukinya. Di sekolah pengembangan bahasa sangat diperlukan 

sebagai bekal anak untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan 

lingkungannya. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada anak-anak Kelompok B TK 

Pertiwi 2 Brumbung Desa Brumbung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, 

diperoleh data bahwa kemampuan berbicara anak baik berbicara kepada guru, 

teman sebayanya atau dengan orang lain masih belum berkembang. 

Hal ini terlihat pada kemampuan dan  keberanian anak untuk berpendapat. 

Sebagian besar anak-anak hanya mendengarkan saja dan cenderung pasif. 

Apabila ada anak yang mau berbicara itupun guru yang memulai bertanya 

terlebih dahulu. Ada pula anak yang belum mau menjawab pertanyaan dari guru 

pada saat pembelajaran. Sejalan dengan itu maka anak-anak perlu dilatih untuk 

berbicara dengan baik menggunakan metode yang sesuai dengan aspek 

perkembangan yang ingin dicapai. 
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Oleh karena itu, dalam rangka menguji efektivitas metode bermain peran, 

maka dalam penelitian ini penulis memberi judul “Peningkatan Kemampuan 

Berbicara Melalui Metode Bremain Peran Pada Anak Didik Kelompok B 

Semester I Tk Pertiwi 2 Brumbung Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : “Apakah kemampuan berbicara dapat ditingkatkan 

melalui metode bermain Peran pada anak didik Kelompok B Semester I TK 

Pertiwi 2 Brumbung Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 

2015/2016?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : Untuk mendiskripsikan peningkatan 

kemampuan berbicara melalui metode bermain peran pada Anak Kelompok B 

TK Pertiwi 2 Brumbung, Desa Brumbung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora 

Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

a. Memberi stimulus pada kecerdasan linguistik bagi anak 

b. Menambah cara belajar yang lebih bervariasi bagi anak 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anak yaitu : 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk peningkatan kualitas 

belajar yaitu : 

1) Meningkatkan kemampuan berbicara anak 
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2) Meningkatkan kemampuan berekspresi anak 

3) Meningkatkan kemampuan memerankan tokoh 

b. Bagi guru, yaitu : 

1) Dapat mengetahui perkembangan anak didik dan dapat mengukur 

seberapa besar kemampuan yang telah dicapai anak 

2) Menambah wawasan tentang stimulasi yang tepat dalam merangsang 

dan meningkatkan minat anak dalam bermain peran 

c. Bagi Sekolah, yaitu : 

1. Sekolah akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas 

2. Dapat meningkatkan mutu pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


