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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

          Pendidikan taman kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan  

prasekolah yang menyediakan progam pendidikan dini bagi usia 4 tahun 

sampai memasuki pendidikan dasar. Hal sesuai dengan UU RI No. 20 tahun 

2003 pasal 1 ayat 14 tentang pendidikan Nasional. Bahwa pendidikan anak 

usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. 

Pembelajaran di TK harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak 

yang berpijak pada tiga dimensi utama yaitu patut menurut umur, patut secara 

sosial dan budaya dan patut secara individu ( Aisyah,dkk,2001:14 ). 

Perkembangan intelektual anak yang sangat pesat terjadi pada uisa 0 

sampai usia prasekolah, masa usia taman kanak – kanak itu dapat disebut 

sebagai masa peka belajar. Dalam masa – masa ini potensi anak dapat 

dikembangankan secara optimal, tentunya dengan bantuan orang – orang 

yang berada dilingkungan anak – anak tersebut , misalnya dengan bantuan 

orang tua dan guru taman kanak - kanak ( Dhieni, dkk, 2005 : 01 ) 

Salah satu kemampuan anak yang sedang berkembang saat usia taman 

kanak – kanak adalah kemampuan berbahasa. Penguasaan bahasa sangat erat 

kaitanya dengan kemampuan kognisi anak. Sistematika berbicara anak 

menggambarkan sistematikanya dalam berpikir yang termasuk dalam 

pengembangan bahasa selain dari berbicara adalah kemampuan menyimak, 

membaca, dan menulis. Perkembangan bahasa usia taman kanak – kanak 

memang masih jauh dari kata sempurna, namun potensinya dapat dirangsang 

lewat komunikasi yang aktif dengan menggunakan bahasa yang baik dan 

benar. Kualitas bahasa yang digunakan orang – orang disekitar anak akan 

mempengaruhi ketrampilan anak dalam berbicara dan berbahasa, di taman 
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kanak – kanak guru adalah salah satu orang yang mempengaruhi 

perkembangan bahasa anak. Guru taman kanak – kanak harus dapat 

mengupayakan berbagai strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan  

kemampuan bahasa anak. 

Perkembangan bahasa dimulai pada saat lahir. Tangisan pertama, 

kata – kata  pertama “pa-pa” dan “ma-ma”, kata-kata awal merupakan bukti 

bahwa anak sedang berpartisipasi dalam proses perkembangan bahasa. 

Bagaimana proses bayi berkembang dari tangisan pertama menjadi kata 

pertama setahun kemudian? Bagaimana balita berkembang dari mengucap 

satu kata menjadi ratusan kata setahun kemudian?Bagaimana perkembangan 

bahasa dimulai? Kekuatan dan proses apakah yang mendorong anak untuk 

melakukan usaha manusia yang unik. Anak-anak mengembangkan bahasa 

dalam urutan yang dapat diprediksikan hanyalah kata-kata pertama anak 

berbicara tentang orang-orang: papa, mama,, dan merupakan proses tahapan 

usia. Kata-kata pertama anak ibu, bayi (menyebut diri mereka sendiri); 

binatang: anjing, kucing; kendaraan: mobil, truk, kapal, kereta; mainan: bola, 

balok, buku, boneka; makanan: jus, susu, kue, roti, minuman; bagian tubuh: 

mata, hidung, mulut, telinga; pakaiaan dan alat rumah tangga: topi, sepatu, 

sendok, jam; sapaan: hai, da-da, selamat malam; dan beberapa kata untuk 

gerakan: atas, cukup, berhenti ( Santrock, Jhon W, 2001 : 43) 

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, bahasa 

mereka juga meningkat dengan kuantitas, keluasan dan kerumitan. Anak-

anak secara bertahap berubah dari melakukan ekspresi menjadi melakukan 

ekspresi dangan berkomunikasi. Anak usia dini biasanya telah mampu 

mengembangkan keterampilan berbicara melalui percakapan yang dapat 

memikat oarang lain. Mereka dapat menggunakan bahasa dangan berbagai 

cara seperti bertanya, berdialog dan bernyanyi. Sejak usia 2 tahun anak 

menunjukan minat untuk menyebut nama nama benda ( Marrison goerge s, 

2012) . Minat tersebut terus berkembang sejalan dengan bertambah usia dan 

menunjukan bertambah pula perbendaharaan kata. Dengan perbendaharaan 

kata yang di miliki anak mampu berkomunikasi dengan lingkungannya yang 
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lebih luas. Anak dapat menggunakan bahasa dengan ungkapan yang lebih 

kaya. Kita sebagai orang tua dan pendidik mengupayakan agar anak 

termotivasi untuk belajar membaca dan meningkatkan kemampuan berbahasa 

dengan berbagai cara antara lain melalui menyediakan buku – buku 

bergambar, buku cerita, dan dengan melalui nyanyian serta permainan. 

Menurut (Hurlock, 1987 : 185) usia 4-5 tahun merupakan saat 

berkembang pesatnya penguasaan tugas pokok dalam berbicara yaitu 

menambah bahasa. Menguasai penambahan pengucapan kata dan 

menggabungkan kata menjadi kalimat. Penguasan bahasa anak meningkat 

pesat ketika ia belajar kata-kata baru dan arti-arti baru. Anak usia 4-5 tahun 

umumnya sudah dapat mengucapkan lebih dari 2500 kosa kata, lingkup 

bahasa yang diucapkan anak menyangkut bahasa dasar, diantaranya yaitu 

perbendaharaan kata benda universal, kata kerja pokok dan kata bilangan 

pokok. 

(Hurlock, 1978 : 186), mengemukakan bahwa salah satu tugas utama 

dalam belajar berbicara adalah anak harus dapat meningkatkan jumlah 

bahasa. Anak harus dapat belajar meningkatkan arti dengan bunyi karena 

banyak kata yang memiliki arti yang lebih dari satu dan sebagian kata yang 

bunyinya hampir sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Terhadap bahasa 

dapat dilakukan dengan berbagai macam cara melalui membaca, 

mendengarkan dan menonton. Terhadap bahasa atau penguasaan bahasa 

tesebut lebih banyak dilakukan di dunia pendidikan, terutama dilembaga 

pendidikan prasekolah sepaerti lembaga PAUD, mengingat bahasa anak 

masih terbatas secara umum untuk memperkenalkan bahasa pada anak.  

Di TK Negeri Desa Karangwuni, Sukoharjo memiliki 3 ruang kelas 

yaitu playgrup, TK A dan TK B, sedangkan peneliti berpusat pada TK B 

dengan jumlah murid 25 untuk satu kelas. Di TK Negeri Karangwuni, 

Sukoharjo peneliti menemukan bahwa kurangnya pembelajaran bahasa dan 

pembendaharaan kata bagi anak – anak,  karena dalam pembelajarannya 

masih klasikal berpusat pada guru tidak berpusat pada anak. Khususnya 

dalam hal mengenalkan huruf abjad. Anak masih tertukar – tukar pemahaman 
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bentuk huruf abjad antara konsonan, b, d, p, q, m, w, n, u. Pemebelajaran 

yang kurang menarik sehingga anak menjadi malas untuk belajar dan 

memilih bicara pada teman, serta pembelajaran yang monoton dengan kertas, 

pensil dan buku LKS membuat anak tidak tertarik akan pembelajaran, hal ini 

menyebabkan anak merasa kurang percaya diri , konsentrasi anak mudah 

sekali terpecah dan rentang konsentrasi anak yang sangat pendek mengingat 

usia anak dalam priode itu.   

Pada awal semester II, kami selaku TK Negeri Desa Karangwuni , 

Sukoharjo menemukan permasalahn – permasalahan sebagai berikut : 

1. Banyak anak yang belum hafal hufur abjad. 

2. Perbendaharaan kata ( dalam bahasa Indonesia ) anak masih kurang. 

3. Konsentrasi anak mulai terpecah. 

4. Rasa percaya diri anak masih kurang dalam bercerita atau dalam 

mengungkap pendapat sederhana. 

 

Dari permasalahan – permasalahan tersebut peneliti memilih satu 

masalah rendahnya kemampuan bahasa pada anak kelompok B ini untuk 

segera kami pecahkan dikarenakan mengingat hal ini adalah salah satu kunci 

keberhasilan pembelajaran  yang lain. 

Faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan bahasa 

ini peneliti menduga karena beberapa sebab, antara lain : kurangnya perhatian 

orang tua dalam memberi motivasi belajar pada anak, mungkin juga 

rendahnya konsentrasi anak dalam menerima penjelasan guru terkait dengan 

tugas yang diberikan, atau juga metode yang digunakan guru kurang menarik.  

Solusi untuk memecahkan masalah tersebut, dapat dilakukan dengan 

beberapa alternatif tindakan diantaranya melaluli metode mencocockan kata 

dan gambar dengan kontak kata, melalui membaca buku cerita sederhana dan 

melalui permainan – permainan. Dari beberapa alternatif tindakan tersebut, 

peneliti memilih tindakan perbaikan pembelajaran melalui permainan 

Detektif Huruf, sebagai alternatif untuk mengingkatkan kemampuan bahasa 

yang baik bagi anak usia dini adalah melalui bermain sambil belajar. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah 

“Apakah kemampuan bahasa dapat ditingkatkan melalui permainan Detektif 

Huruf pada anak Kelompok B TK Negeri Desa Karangwuni , Kecamatan 

Polokarto ?” 

  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari Penelitian Tindakan rumusan Kelas ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan dari permainan Detektif Huruf dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa pada anak didik  Kelompok B TK Negeri 

Desa Karangwuni , Kecamatan Polokarto , Kabupaten sukoharjo.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi anak  

a) Kosa kata anak terhadap berbagai benda bertambah. 

b) Anak dapat meningkatkan kepercayaan diri. 

c) Anak lebih siap untuk menerima pembelajaran membaca pada tingkat 

lanjut. 

2. Bagi guru  

a) Guru dapat meningkatkan kemampuan professional dalam 

memecahkan masalah. 

b) Menambah pengalaman guru dalam menyelesaikan masalah 

pembelajaran di TK. 

3. Bagi lembaga 

a) Tk mempunyai cara baru dalam menyelesaikan pembelajaran. 

b) Menambah bahan dalam pustaka di TK.  

 

 

 


