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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

     Pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan 

masyarakat. Pendidikan dituntut agar dapat memberikan dan menfasilitasi bagi 

tumbuh dan berkembangnya keterampilan intelektual, sosial dan personal anak. 

Pendidikan juga harus dapat menumbuhkan berbagai kompetensi peserta didik. 

Sekolah sebagai institusi pendidikan dan miniatur masyarakat perlu 

mengembangkan pembelajaran sesuai tuntutan kebutuhan era global. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah melalui perbaikan 

pembelajaran. 

     Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mempengaruhi anak 

untuk mau belajar, sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai 

cara,  saat ini telah muncul berbagai macam metode pembelajaran yang dapat 

dijadikan pilihan. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat, merupakan salah 

satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

     Masih banyaknya anak yang minim kosakata dan memiliki kemampuan 

bahasa yang rendah, merupakan salah satu permasalahan yang muncul di dunia 

pendidikan khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk itulah 

dibutuhkan suatu usaha agar dapat menangani permasalahan tersebut. Salah satu 

usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara perbaikan dalam proses 

pembelajaran.  

  Dalam proses pembelajaran, secara general guru masih menggunakan 

metode pemberian tugas dalam mengajar, anak hanya diberi kesempatan sebagai 

pendengar setia penjelasan dari guru sehingga terjadi kejenuhan karena kegiatan 

yang monoton.  

  Berdasarkan hasil pengamatan di TK Kemiri 03, metode pembelajaran 

yang digunakan oleh guru secara umum selama ini cenderung menggunakan 
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metode pemberian tugas yang diselingi dengan sedikit saja tanya jawab. Anak 

menjadi cenderung pasif dan banyak menunggu tanpa berbuat sesuatu, sehingga 

menimbulkan suasana membosankan yang menjadikan menurunnya minat anak 

dalam mengikuti pembelajaran. Menurunnya minat anak akan berpengaruh pula 

terhadap hasil belajar anak. Dampak tersebut menjadi salah satu penyebab 

kurangnya kemampuan berbahasa anak, dampak tersebut bisa dilihat dari tidak 

banyaknya anak yang memiliki beragam kosakata yang digunakan dalam 

bercakap-cakap dengan teman sebaya maupun para gurunya. 

 Terbatasnya kosakata yang dimiliki anak tersebut menjadi suatu masalah 

yang menarik perhatian penulis untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Bahasa 

merupakan suatu hal yang penting bagi hidup bersosialisasi dengan masyarakat 

lain. Khususnya untuk anak-anak, semakin banyak anak mendengar bahasa 

maka daya serapnya pun akan lebih banyak, dapat dilihat juga anak yang banyak 

bertanya atau berbicara cenderung anak yang pandai karena anak dapat 

menyerap informasi dari luar dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan 

rendahnya kemampuan siswa dalam kemampuan berbahasa, salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat untuk 

kegiatan belajar mengajar. Beberapa metode pembelajaran yang penulis rasa 

tepat untuk menerapkan aspek   produk dan proses dalam pelajaran di TK 

Kemiri 03 adalah metode bercakap-cakap.  

     Kekurangan yang ditemui di TK Kemiri 03 dapat diuraikan antara lain; 

penyampaian dari guru monoton, kurang adanya inovasi dan kedekatan dengan 

anak saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau KBM dapat dilihat dari 

tidak adanya percakapan antar guru dan anak di dalam kelas maupun di luar 

kelas. 

     Solusi yang mungkin dapat membantu untuk perbaikan di TK Kemiri 03 

adalah memperketat pengawasan terhadap peserta didik, meningkatkan sarana 

dan prasarana sekolah, penataan ruang yang sedemikian rupa agar tercipta 

suasana yang menyenangkan dan luas untuk tempat anak-anak bermain, adanya 

inovasi dalam pemberian pembelajaran, serta menjalin kedekatan antara guru 
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dengan anak sehingga anak akan merasa nyaman dan aman berada di sekolah 

dan bagi guru akan lebih mengenal perbedaan tiap-tiap individu. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis mengadakan 

penelitian tentang penerapan metode pembelajaran bercakap-cakap. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat   

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Kemampuan bahasa yang pada umumnya masih kurang, yang ditandai 

dengan masih banyaknya anak yang belum banyak mengkomunikasikan 

bahasa dengan baik. 

2. Metode pembelajaran monoton yang digunakan oleh guru dalam 

memberikan kegiatan pembelajaran anak berupa pemberian tugas tanpa 

variasi dan inovasi lain. 

C. Pembatasan Masalah 

 Dengan melihat permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, maka agar 

penelitian yang dilakukan terarah, perlu adanya pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalahnya antara lain sebagai berikut:  

Perkembangan bahasa anak usia dini (AUD) ada tiga kualifikasi yaitu 

ekspresif, reseptif, dan mengungkapkan bahasa tetapi peneliti membatasi 

penelitian dengan mengungkapkan bahasa. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Apakah ada pengaruh metode bercakap-cakap terhadap 

kemampuan berbahasa pada anak kelompok B di TK Kemiri 03? 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode 

bercakap-cakap terhadap kemampuan berbahasa pada anak kelompok B di TK 

Kemiri 03. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi 

dunia pendidikan secara umum. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki dan sebagai 

sumbangan pemikiran serta dapat bermanfaat sebagai acuan bagi 

pemecahan masalah yang sejenis. 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai wacana nilai pendidikan 

khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD) 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

1) Sebagai saran masukkan yang membangun sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang telah ada, 

termasuk para pendidik yang ada didalamnya, dan penentu 

kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta bagi pemerintah 

secara umum 

2) Dapat menjadi pertimbangan untuk dapat diterapkan dalam dunia 

pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di 

Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan pendidikan yang 

ada 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

1) Dapat menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan 

2) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan 

sehingga mampu memperkaya serta menambah wawasan 

d. Bagi Peneliti berikutnya 

Diharapkan dapat dijadikan pertimbangan, dapat dikembangkan lebih 

lanjut, dan sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis. 




