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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa anak – anak, bermain merupakan dasar bagi perkembangan 

karena bermain itu merupakan segi dari perkembangan dan sumber energi 

bagi perkembangan mereka. Dalam Fadhil (2010; 5), seorang ahli 

perkembangan manusia dalam bukunya „Human Development‟ mengatakan 

bahwa anak berkembang dengan cara bermain. Dunia anak adalah dunia 

bermain. Dengan bermain anak – anak menggunakan otot tubuhnya, 

menstimulasi indra – indra tubuhnya, mengeksplorasi dunia sekitarnya, 

menemukan seperti apa lingkungan yang mereka tinggali, dan menemukan 

seperti apa diri mereka sendiri. 

Pada saat yang sama, melalui bermain anak – anak mengarahkan 

(direct) energi mereka untuk melakukan aktivitas yang mereka pilih. Aktivitas 

ini menstimulasi perkembangan lebih jauh, salah satunya adalah 

perkembangan bahasa. Dalam komunikasi, bahasa merupakan alat yang 

penting bagi setiap orang. Melalui berbahasa seseorang atau anak akan dapat 

mengembangkan kemampuan bergaul (social skill) dengan orang lain. 

Keterampilan bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan 

kemampuan berbahasa. Tanpa bahasa seorang tidak akan dapat berkomunikasi 

dengan orang lain. Anak dapat mengekspresikan pikirannya menggunakan 
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bahasa sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan anak. Anak 

yang dianggap banyak bicara kadang merupakan gambaran anak yang cerdas. 

Bahasa dapat dimaknai sebagai suatu tanda baik lisan maupun tulisan 

dan merupakan sistem komunikasi antar manusia. Anak akan dapat 

mengembangkan kemampuannya dalam bidang pengucapan bunyi, menulis, 

membaca, yang sangat mendukung kemampuan keaksaraan di tingkat yang 

lebih tinggi. Anak usia 4 tahun mulai menunjukkan minat aktivitas literasi 

seperti mengeja huruf, dan bunyi, menjiplak huruf, dan aktivitas lain yang 

berkaitan dengan buku.  

Anak – anak yang cerdas dalam bahasa (verbal linguistic) menyukai 

kegiatan bermain yang memfasilitasi kebutuhan mereka untuk berbicara, 

bernegosiasi, dan mengekspresikan perasaan melalui kata – kata. Mereka juga 

menikmati permainan yang berkaitan dengan huruf – huruf, seperti mencocok 

huruf, menukarkan huruf, menebak kata – kata, dan kegiatan bermain lain 

yang melibatkan bahasa, baik lisan maupun tulisan. 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman di kelas, anak di BA 

„Aisyiyah Mertasari Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara 

khususnya kelompok A yang berumur 4 – 5 tahun masih banyak 

ditemukannya anak berbahasa lisan yang belum benar atau baik dan tingkat 

pencapaian perkembangan bahasa lisannya masih kurang dalam 

berkomunikasi sehari – hari. 

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan bahasa pada anak 

BA „Aisyiyah Mertasari Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Putri Mayni Rahmawati, FKIP UMP, 2014



3 

 

yang memiliki jumlah siswa 18 anak terdiri dari 6 laki – laki dan 12 

perempuan. Ditemukan bahwa perkembangan bahasa anak masih belum 

berkembang dengan maksimal. Anak masih enggan untuk mengungkapkan 

sesuatu atau menanyakan sesuatu karena perbendaharaan kata mereka yang 

masih cukup terbatas. Metode yang diterapkan guru dalam mengajar terkesan 

kurang menarik dan abstrak. Anak kurang optimal pada saat guru sedang 

memberikan penjelasan tentang benda yang ada disekitar mereka, anak – anak 

cenderung bermain sendiri dan berbicar dengan teman. 

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa anak kurang tertarik dan 

tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Sehingga kemampuan anak 

terbatas  dalam menambah perbendaharaan kata mereka. Kurangnya anak 

diberi kesempatan untuk mengungkapkan alasan atau ketidaksetejuan yang 

mereka inginkan, kurangnya anak mendengar cerita atau dongeng anak, dari 

sebab itu kemungkinan yang terjadi seperti ini. Sehingga memerlukan 

perbaikan dalam kegiatan pembelajaran dalam metode yang digunakan oleh 

guru, agar lebih menarik minat anak untuk memperhatikan penjelasan dari 

guru selain itu agar anak tidak cepat merasa jenuh. 

Pada kondisi awal sebelum peneliti melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas di BA „Aisyiyah Mertasari Kecamatan Purwanegara Kabupaten 

Banjarnegar, kemampuan bahasa anak masih belum berkembang dengan 

maksimal. Anak masih enggan menanyakan sesuatu karena perbendaharaan 

kata mereka yang masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan data yang ada 

yaitu dari 18 anak ada 10 anak atau 55,56% yang masih belum berkembang 
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(BB) dalam kemampuan bahasanya, 7 anak atau 38,89% yang mulai 

berkembang (MB), dan 1 anak atau 5,56% berkembang sesuai harapan (BSH), 

sedangkan pada indikator yang memacu pada berkembang sangat baik (BSB) 

sama sekali tidak ada.  

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak 

Melalui Rantai Nama Pada Anak Kelompok A BA „Aisyiyah Mertasari 

Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Semester Genap Tahun 

Ajaran 2013 – 2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar analisis masalah diatas, peneliti menentukan perumusan 

masalah sebagai berikut : 

“ Apakah metode bermain rantai nama dapat meningkatkan perkembangan 

bahasa pada anak kelompok A Semester Genap BA „AisyiyahMertasari 

Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara?”     

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah meningkatkan perkembangan bahasa pada anak melalui 

bermain rantai nama.  
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak 

yaitu: 

1. Bagi Guru  

a. Sebagai bahan untuk memperluas dan mempertimbangkan berbagai 

cerita dan konsep bahasa yang akan dipergunakan dalam proses 

pembelajaran. 

b. Secara personal, melalui permainan rantai nama ini guru mampu 

mengenal siswanya dengan baik. 

 

2. Bagi Siswa 

Anak didik dapat menerima pembelajaran yang diberikan melalui bercerita 

hasil bermain permainan dengan senang, dengan ini pula akan 

meningkatkan kemampuan bahasanya. Serta memberikan suasana belajar 

yang menarik dan menyenangkan melalui metode bermain Rantai Nama. 

 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan mutu pendidikan di taman kanak – kanak dan tercipta 

lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan. 

 

4. Bagi orang tua 

Mampu memilih permainan yang dapat meningkatkan bahasa anak tanpa 

mengeluarkan biaya sepeserpun. 
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5. Bagi Masyarakat 

Agar masyarakat tahu bahwa permainan – permainan semacam ini 

memiliki manfaat bagi perkembangan bahasa anak. 
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