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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak-

anak usia prasekolah dengan tujuan agar anak dapat mengembangkan potensi-

potensinya sejak dini sehingga mereka dapat berkembang secara wajar sebagai 

anak. Tujuan dari Pendidikan Anak Usia Dini adalah agar anak memperoleh 

rangsangan-rangsangan intelektual, sosial, dan emosional sesuai dengan tingkat 

usianya. Marsitoh (2005:1) mengungkapkan bahwa : 

“Pendidikan di Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk 

pendidikan anak usia dini yang memiliki peranan sangat penting 

untuk mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan 

mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan di 

Taman Kanak-kanak merupakan jembatan antara lingkungan 

keluarga dengan masyarakat yang lebih luas yaitu Sekolah Dasar dan 

lingkungan lainnya.” 

 

“Lima aspek perkembangan yaitu nilai moral dan agama, perkembangan 

fisik motorik (motorik halus, motorik kasar dan kesehatan fisik), perkembangan 

kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional dan seni.” 

(Kemendikbud, 2015:6) 

Salah satu aspek yang dikembangkan pada anak usia taman kanak-kanak 

adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari 

kemampuan dasar yang harus dimiliki anak, sesuai dengan tahapan usia dan 

karakteristik perkembangannya. Perkembangan adalah suatu perubahan yang 

berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling 

berinteraksi seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Bahasa adalah suatu 

sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi (unit suara), 

morfologi (unit arti), sintaksis (tata bahasa), semantik (variasi arti), dan 

pragmatik (penggunaan) bahasa. Dengan bahasa, anak dapat 

mengkomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran, maupun perasaannya pada 

orang lain.  
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“Pengembangan berbahasa mempunyai empat komponen yang terdiri 

dari pemahaman, pengembangan perbendaharaan kata, penyusunan kata-kata 

menjadi kalimat dan ucapan.” (Dahlan, 2004:119). Keempat pengembangan 

tertentu memiliki hubungan antara satu sama lain yang merupakan satu kesatuan. 

Keempat tersebut perlu dilatih pada anak usia dini karena dengan kemampuan 

berbahasa anak dapat bernyanyi dengan intonasi yang baik. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra penelitian dengan 

Kepala Sekolah di TK Dharma Wanita Sambirejo 5 Kedungmiri, Kecamatan 

Mantingan, Kabupaten Ngawi ditemui fenomena pada anak didiknya sebagian 

siswanya atau dari mengalami hambatan dalam keterampilan berbahasa anak, 

dari 20 siswa hanya 10 siswa yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan 

guru dengan tepat dan sempurna. Hal ini dikarenakan siswa tersebut mengalami 

hambatan dalam menerjemahkan maksud pertanyaan, seperti pertanyaan sehari-

hari. 

Salah satu bentuk permainan yang mempengaruhi bahasa adalah 

bernyanyi, dimana anak diberi kebebasan untuk mengembangkan daya 

imajinasinya dengan bernyanyi. Dengan bernyanyi anak tidak akan bosan-

bosannya menyusun bentuk-bentuk kombinasi baru dengan nyanyian yang 

menyenangkan. 

Bernyanyi merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh 

anak-anak. Hampir setiap anak sangat menikmati lagu-lagu yang didengarkan, 

lebih-lebih jika nyanyian tersebut dibawakan oleh anak-anak seusianya dan 

diikuti dengan gerakan-gerakan tubuh yang sederhana. 

Nyanyian disini merupakan bagian kehidupan dan perkembangan jiwa 

setiap manusia. Sejak di dalam kandungan seorang anak telah memiliki beberapa 

aspek yang berkaitan dengan musik. Aspek itu diterima dan dipengaruhi oleh 

berbagai pengalaman yang bersifat natural atau alami dalam proses 

kehidupannya. Sehingga sebuah nyanyian atau lagu itu dapat berdampak 

kedalam diri seseorang. 

Melalui kegiatan bernyanyi suasana pembelajaran akan lebih 

menyenangkan, menggairahkan, membuat anak bahagia, menghilangkan rasa 
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sedih, anak-anak merasa terhibur, dan lebih bersemangat. Dengan bernyanyi 

potensi belahan otak kanan dapat dioptimalkan, sehinggga pesan-pesan yang kita 

berikan akan lebih lama mengendap di memori anak (ingatan jangka panjang), 

dengan demikian anak akan selalu ingat kata demi kata yang diterimanya. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mengadakan penelitian 

berjudul ”PENGARUH KEGIATAN BERNYANYI TERHADAP 

PERKEMBANGAN BAHASA ANAK KELOMPOK B DI TK DHARMA 

WANITA SAMBIREJO 5 KEDUNGMIRI, KECAMATAN MANTINGAN, 

KABUPATEN NGAWI TAHUN PELAJARAN 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat di 

identifikasikan sebagai berikut : 

1. Dalam kegiatan untuk mengembangan bahasa anak, guru masih melakukan 

pembelajaran yang monoton. 

2. Media yang digunakan sangat terbatas. 

 

C. Pembatasan Masalah 

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

pembatasan masalah, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Perkembangan bahasa dalam menerima bahasa dan mengungkapkan bahasa 

melalui kegiatan bernyanyi. 

2. Kegiatan bernyanyi dibatasi pada bernyanyi dengan suara tanpa 

menggunakan alat musik. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka 

perumusan masalahnya adalah: ”Apakah kegiatan bernyanyi dapat 

mempengaruhi perkembangan bahasa anak Kelompok B di TK Dharma Wanita 

Sambirejo 5 Kedungmiri, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Tahun 

Pelajaran 2015/2016 ?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Adapun tujuan penelitian 

ini untuk “Mengetahui Pengaruh Kegiatan Bernyanyi Terhadap  Perkembangan 

Bahasa Anak Kelompok B di TK Dharma Wanita Sambirejo 5 Kedungmiri, 

Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2015/2016 ?” 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian sebgai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Menambah ilmu pengetahuan secara praktis sebagai pengamatan langsung 

serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama 

studi di Perguruan Tinggi khususnya bidang Ilmu Kependidikan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan secara umum 

dan khususnya ilmu kependidikan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Memberi masukan pada sekolah TK agar lebih kreatif dan efektif dalam 

memberikan pembelajaran untuk peningkatan bahasa anak. 

b. Memberikan masukan bagi guru dalam mengembangkan potensi anak 

didik khususnya tentang perkembangan bahasa. 

c. Sebagai upaya latihan dalam kepekaan memecahkan masalah dan 

menganalisis dengan menerapkan teori yang penulis dapatkan di bangku 

kuliah. 


