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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 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 keterampian yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS dalam buku Landasan Pendidikan menurut Djumali dkk; 2014: 32). 

Pendidikan memiliiki fungsi yang sangat penting, sebagaimana Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Dalam rangka mewujudkan fungsi Pendidikan Nasional, maka peserta didik 

harus dibina sejak usia dini. Salah satu usaha sejak dini adalah pendidikan anak 

usia dini. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu jenjang pendidikan yang 

berfungsi untuk mengembangkan setiap kemampuan anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun dengan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, 

menarik, dan menyenangkan. Mengajarkan pembiasaan-pembiasaan yang akan 

berproses menjadi pembentukan perilaku yang nantinya akan berguna bagi 

kehidupan anak dikemudian hari. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
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kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 

Menurut Triyanto dalam buku Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik 

(2011: 24-25) tujuan Pendidikan Anak Usia Dini secara umum dan tujuan secara 

khusus. Tujuan secara umum Pendidikan Anak Usia Dini adalah 

mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan hidup dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan secara khusus Pendidikan 

Anak Usia Dini adalah (1) membangun landasan bagi berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab (2) 

mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial 

peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang 

edukatif dan menyenangkan. 

Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 Pasal 5 dijelaskan bahwa struktur 

PAUD memuat program-program pengembangan, (1) program pengembangan 

nilai agama dan moral, (2) program pengembangan fisik-motorik, (3) program 

pengembangan kognitif, (4) program pengembangan bahasa, (5) program 

pengembangan sosial-emosional, (6) program pengembangan seni. 

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus mengacu pada 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) dan Developmentaly 

Appropriaate Practice (DAP). Dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, 

tentang Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. STPPA merupakan 

kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak. STPPA ini mencangkup 

beberapa aspek yaitu aspek nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, 

sosial emosional dan seni. Untuk mengembangkan bahasa anak diambil dari 

lingkup perkembangan bahasa pada bagian mengungkapkan bahasa dan usia 5-6 

tahun. Berikut poin yang diambil antara lain: (1) menjawab pertanyaan yang 

lebih kompleks (2) berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, 
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serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca menulis dan berhitung 

(3) memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain. 

Menurut Santrock dalam buku Perkembangan Anak (2007: 104) menyatakan 

DAP atau dalam terjemahan bebas Bahasa Indonesia adalah pendidikan yang 

patut dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, 

mencerminkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif. Konsep DAP yang 

dikembangkan melalui baragam kegiatan yang sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak menyebabkan anak memiliki pengalaman yang kongkrit 

serta menyenangkan saat terjadinya proses belajar, sehingga dapat menumbuhkan 

kesadaran (awareness) pada anak. Untuk mengembangkan bahasa anak diambil 

dari aspek perkembangan bahasa yaitu bahasa yang dimiliki oleh anak adalah 

bahasa yang telah dimiliki dari hasil pengelolaan dan telah berkembang. 

Salah satu aspek yang perlu dikembangkan dan dipelajari sejak dini adalah 

bahasa. karena pada usia ini anak akan mengoptimalkan seluruh pengetahuannya, 

hal ini yang nantinya akan  menentukan keberhasilan anak pada tahapan 

berikutnya. Dan keberhasilan itu bisa dilihat dari perkembangan bahasa yang 

digunakanya untuk berkomunikasi. Untuk itu pada masa ini anak akan belajar 

selain bahasa ibu (pertama). Selain itu otak anak akan dapat dengan mudah 

menyerap bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi 

sehari-hari.baik dalam bentuk lisan maupun tulisan karena tanpa bahasa anak 

tidak akan bisa mengutarakan keinginannya dan memahami sesuatu. Bahasa 

merupakan alat untuk berbagi pengalaman, dan sarana penghubung untuk 

berinteraksi dengan orang. Bagi anak usia dini perkembangan bahasa harus 

dibina dan dibangun serta dikembangkan semaksimal mungkin dan disinilah 

peran orang tua dalam membantu anak untuk mampu menguasai bahasa yang 

nantinya akan mempengaruhi kecerdasan intelektualnya. 

Diperlukan stimulasi yang tepat untuk pengembangan bahasa anak usia dini. 

Stimulasi yang diberikan guru saat di sekolah yaitu melalui berbagai macam 

pengajaran. Salah satu pendekatan pengajaran yang menarik dan berpusat kepada 

anak untuk pengembangan bahasa adalah pendekatan eksplorasi lingkungan atau 

karyawisata. Menurut Darmadi dalam buku Pengembangan Model Dan Metode 
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Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar Siswa mengutip penyataan dari Bruner 

(2017: 109) untuk menunjang proses belajar perlu lingkungan yang mampu 

memfasilitasi rasa ingin tahu anak pada tahap eksplorasi. Lingkungn dimana 

anak dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal 

atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. Lingkungan seperti ini 

bertujuan agar proses belajar anak dapat  berjalan lebih baik dan kreatif. 

 Menurut Ahmad Hanifiah (https://id.scribd.com/doc, yang diunduh 20 

Oktober 2018, jam 17:10) eksplorasi adalah bentuk pembelajaran yang menuntun 

siswa untuk menghubung-hubungkan antara pengetahuan yang satu dengan 

pengetahuan dan data lainnya, menyimpulkan dan melakukan analisis yang logis 

membuat model, matematikanya, menyusun dugaan dan berabtraksi. Dan intinya 

siswa dapat meningkatkan kemampuan berimajinasi, berintuisi, berpikir 

divergen, melahirkan karya yang orisinal, memprediksi dan menduga, mencoba-

coba serta untuk memfasilitasi rasa ingin tahu siswa. 

Menurut Dian Quinnara mengutip penyataan dari buku American Dictionary 

(https://halodian.wordpress.com, yang diunduh 20 Oktober 2018, jam 18:05) 

eksplorasi adalah upaya awal membangun pengetahuan melalui peningkatan 

pemahaman atas suatu fenomena. Model pembelajaran ini dapat dikembangkan 

melalui bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang baik dapat meningkatkan motivasi 

siswa untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan lebih mendalam. Eksplorasi 

merupakan proses kerja dalam memfasilitasi proses belajar siswa dari tidak tahu 

menjadi tahu. Siswa menghubungkan pikiran yang terdahulu dengan pengalaman 

belajarnya. Mereka menggambarkan pemahaman yang mendalam untuk 

memberikan respon yang mendalam juga. Bagaimana membedakan peran 

masing-masing dalam kegiatan belajar bersama. Mereka melakukan pembagian 

tugas seperti dalam tugas merekam, mencari informasi melalui internet serta 

memberikan respon kreatif dalam berdialog. Ciri-ciri pembelajaran berbasis 

eksplorasi: (1) Melibatkan peserta didik mencari informasi (topik tertentu), (2) 

Menggunakan beragam pendekatan, media dan sumber belajar, (3) Memfasilitasi 

terjadinya interaksi antar peserta didik. 

https://halodian.wordpress.com/
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Berdasarkan observasi awal, bahwa perkembangan bahasa siswa di 

PAUD/KB Surya Alam ‘Aisyiyah, Sawit, Boyolali kelompok TK B belum 

berkembang secara optimal sebagaimana terlihat saat guru melaksanakan 

kegiatan untuk mengembangkan bahasa anak, anak tidak begitu tertarik dan anak 

tidak bersemangat dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh guru. Hal ini 

disebabkan karena kegiatan yang diadakan oleh guru untuk mengembangkan 

bahasa anak terlihat mononton dan kegiatannya kurang bervariasi, sehingga 

belum bisa membangkitkan semangat dan motivasi anak-anak untuk 

mengembangkan bahasanya. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kegiatan yang dapat digunakan 

sebagai referensi untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa anak adalah 

eksplorasi lingkungan. Kegiatan eksplorasi lingkungan bisa menjadi kegiatan 

yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat mengekspresikan ide-ide 

kreatifnya dan membagikan informasi keteman-temannya. Melalui kegiatan 

eksplorasi lingkungan siswa dapat mengenal, tahu dan paham secara langsung. 

Pembelajaran eksplorasi lingkungan mampu memfasilitasi rasa ingin tahu anak 

pada tahap eksplorasi. Sehingga pembelajaran eksplorasi lingkungan dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan imajinasi anak untuk 

menghasilkan karya yang original. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “OPTIMALISASI PERKEMBANGAN 

BAHASA MELALUI KEGIATAN ESKSPLORASI LINGKUNGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA KACA PEMBESAR PADA ANAK KELOMPOK 

TK B DI PAUD SURYA ALAM ‘AISYIYAH, SAWIT, BOYOLALI TAHUN 

AJARAN 2018/2019”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik identifikasi masalah 

yaitu: 

1. Kemampuan anak dalam mengungkapkan bahasa masih belum berkembang 

secara optimal 



6 
 

2. Beberapa metode belum sesuai untuk mengembangkan berbagai potensi 

bahasa anak. 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, peneliti 

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah dengan kegiatan 

eksplorasi lingkungan menggunakan media kaca pembesar bisa meningkatkan  

bahasa anak Kelompok TK B di PAUD/KB Surya Alam ‘Aisyiyah, Sawit, 

Boyolali Tahun Ajaran 2018/2019?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan bahasa 

anak menggunakan metode eksplorasi lingkungan/karya wisata berbantuan 

media kaca pembesar. 

2. Tujuan Khusus 

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah mendiskripsikan 

peningkatan perkembangan bahasa anak menggunakan metode eksplorasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai 

manfaat dan kegunaan dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini yaitu kegiatan eksplorasi lingkungan 

menggunakan media kaca pembesar terdapat peningkatan bahasa anak 

kelompok TK B di PAUD/KB Surya Alam ‘Aisyiyah, Sawit, Boyolali Tahun 

Ajaran 2018/2019, maka penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah 

wawasan ilmu tentang eksplorasi lingkungan menggunakan media kaca 

pembesar dan perkembangan bahasa anak. 
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2. Secara Praktis 

a. Siswa  

Manfaat yang didapat adalah melalui kegiatan eksplorasi lingkungan 

menggunakan media kaca pembesar anak dapat meningkatkan bahasan 

anak dan dapat merasakan pembelajaran yang menarik. 

b. Guru  

Manfaat yang didapat untuk guru adalah guru mendapat pengetahuan 

baru tentang kegiatan eksplorasi lingkungan menggunakan media kaca 

pembesar yang dapat digunakan sebagai inovasi dalam proses 

pembelajaran terutama untuk mengembangakan bahasa anak. 

c. Kepala Sekolah 

Hasil dari penelitian Optimalisasi Perkembangan Bahasa Melalui 

Kegiatan Esksplorasi Lingkungan Menggunakan Media Kaca Pembesar Pada 

Anak Kelompok TK B di PAUD/KB Surya Alam ‘Aisyiyah, Sawit, Boyolali 

Tahun Ajaran 2018/2019 adalah kepala sekolah dapat mengetahui kegiatan 

eksplorasi lingkungan menggunakan media kaca pembesar untuk dijadikan  

pendekatan yang menarik, sehingga kepala sekolah bisa memberikan fasilitas 

dan mendukung guru untuk lebih berani menggunakan pendekatan dalam 

pembelajaran yang baru dan lebih menarik. 

d. Orang Tua  

Dengan adanya penelitian Optimalisasi Perkembangan Bahasa Melalui 

Kegiatan Esksplorasi Lingkungan Menggunakan Media Kaca Pembesar Pada 

Anak Kelompok TK B di PAUD/KB Surya Alam ‘Aisyiyah, Sawit, Boyolali 

Tahun Ajaran 2018/2019, orang tua dapat memahami bahwa kegiatan 

eksplorasi lingkungan menggunakan media kaca pembesar bisa menjadi 

salah satu cara untuk pengembangan bahasa pada anak. 

 


