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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk diperhatikan karena 

keberhasilan pembinaan pada usia dini sangat berpengaruh pada tumbuh 

kembang anak. Anak usia dini sangat membutuhkan stimulasi baik dari segi 

kesehatan maupun perkembangan kemampuan intelegensi emosi, sosial, 

spiritual, dan psikomotorik. Dari aspek pertumbuhan fisik, usia dini 

merupakan masa pertumbuhan yang sangat pesat, maka sering dikatakan 

sebagai “The Golden Age” atau masa emas dimana masa tersebut stimulus 

sangat penting untuk diberikan.

Pendidikan anak usia dini merupakan pemberian upaya untuk 

menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan menyediakan kegiatan 

pembelajaran yang akan meghasilkan kemampuan dan keterampilan pada 

anak. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakkan ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan baik koordinasi motorik (motorik halus dan motorik kasar),  

maupun kecerdasan kognitif. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak 

usia dini, penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan 

tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.  

Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah sering membuat kita 

kecewa, karena sebagian besar terutama didesa menganggap bahwa belajar di 

tingkat Taman Kanak-kanak identik dengan pensil dan buku saja. Bahkan hal 
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yang sudah ada disekitarnya terabaikan. Keadaan tersebut terjadi karena 

kurang menariknya model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Masih 

banyak ditemui guru yang mengajar hanya berada di dalam kelas, 

mempergunakan sistem ceramah di depan kelas, dan hanya mempergunakan 

portofolio saja. Anak menjadi bosan dan jenuh dengan pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru. Keadaan yang seperti ini berakibat menurunnya 

motivasi siswa dalam belajar, yang berdampak pada rendahnya ketercapaian 

kompetensi bahasa, psikomotorik, dan afektif pada anak.

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, mereka yang kelak 

membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, yang tidak 

ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain masa depan bangsa 

sangat ditentukan oleh pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita. 

Taman kanak-kanak adalah lembaga pendidikan yang ditujukan bagi anak-

anak usia 4 - 6 tahun untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran agar anak 

dapat mengembangkan potensi-potensinya sejak dini sehingga anak 

berkembang secara wajar sebagai seorang anak. Melalui pembelajaran di 

taman kanak-kanak diharapkan anak tidak saja siap memasuki jenjang 

sekolalah dasar, tetapi yang lebih utama agar anak memperoleh rangsangan-

rangsangan sesuai tingkat usianya.  

Ketercapaian yang perlu diketahui sebelum masuk masa prasekolah 

seorang anak harus mau belajar secara ikhlas, gembira, dan menyenangkan. 

Cara belajar yang seperti ini disebut bermain sambil belajar. Bermain adalah 

hal yang alami bagi anak-anak. Di dalam permainan tersebut kita dapat 
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memasukan unsur-unsur pengetahuan yang memang harus diketahui anak sejak 

dini. Pembelajaran yang dilakukan dengan cara bermain ini harus disesuaikan 

dengan tahap-tahap perkembangan, kemampuan, dan perilaku anak. Anak-anak 

akan bermain dengan cara yang paling sesuai untuk hal-hal yang harus mereka 

pelajari.

Potensi seorang anak akan berkembang melalui pengalaman atau 

rangsangan yang diterimanya, kita tidak memberi pelajaran pada anak-anak 

kita seperti dibangku sekolah terus menerus, mengingat usianya yang masih 

sangat muda. Anak dalam usia ini masih membutuhkan banyak rangsangan 

yang diperolehnya melalui bermain. Cara paling mudah dan sederhana tetapi 

memberikan efek yang besar adalah dengan melibatkan semua anggota tubuh 

dan pikirannya.  

Berdasarkan fenomena tersebut banyak para ahli Pendidikan Anak Usia 

Dini menyatakan bahwa bermain merupakan faktor penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut Suyadi (2009: 8), bermain bagi anak-anak bukan 

sekedar bermain, tetapi bermain merupakan salah satu bagian proses 

pembelajaran. Tanpa disadari oleh mereka, melalui kegiatan bermain ada 

proses belajar yang dialaminya. Anak dapat melatih otot besar dan halusnya, 

meningkatkan penalaran dan memahami keberadaan lingkungannya, 

mengembangkan daya imajinasi dan dunia sesungguhnya, mengikuti peraturan, 

tata tertib dan disiplin.  

Cara pembinaan anak usia dini harus ditempuh melalui multi cara yaitu: 

melalui pembinaan dirumah, disekolah, dan dimasyarakat. Kemampuan bahasa 
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bukanlah kemampuan yang hanya bisa dikembangkan melalui proses 

pembelajaran formal, melainkan diawali dengan suatu pola atau kebiasaan 

yang diberikan pada anak. Semakin banyak bahasa yang diterima oleh anak 

maka akan semakin banyak pula perbendaharaan bentuk bahasa yang bisa 

mereka dapat dan gunakan. Ini dapat diperoleh jika anak banyak dan terbiasa 

berinteraksi dengan lingkungannya. Bermain merupakan salah satu media bagi 

anak dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Dalam bermain ada 

komunikasi yang mereka bangun, ada kebebasan berekspresi dan berapresiasi. 

TK Pertiwi 1 Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten 

Purbalingga  memiliki jumlah murid 20 anak  yang terdiri dari  10 laki-laki dan 

10 perempuan. TK Pertiwi 1 merupakan tempat pendidikan anak usia dini yang 

kegiatan pembelajarannya masih identik dengan buku, pensil juga portofolio. 

Anak sangat jenuh dengan pembelajaran yang ada. Kegiatan yang berlangsung 

hanya bersifat verbal, guru menerangkan materi pembelajaran di dipan kelas 

dengan menggunakan lembar portofolio saja. Masih banyak siswa yang belum 

mampu berbahasa dengan baik contohnya ketika anak menjawab pertanyaan, 

bertanya, dan melaksanakan perintah sederhana.

Berawal dari hal tersebut, teridentifikasi kelebihan dan kekurangan dari 

pembelajaran yang dilaksanakan. Dari hasil pembelajaran terungkap beberapa 

masalah yang ada dalam proses pembelajaran yaitu:  

1. Rendahnya pengertian orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia 

dini.

2. Rendahnya kemampuan anak dalam mengembangkan bahasa / kata-kata.
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3. Kurangnya fasilitas/media pembelajaran yang memadai sehingga anak 

kurang berinteraksi/bermain.  

Sedangkan dunia anak adalah dunia bermain, belajarnya anak sebagian 

besar melalui permainan yang mereka lakukan. Sehingga, jika keduanya 

dipisahkan sama artinya memisahkan anak-anak dari dunianya sendiri.  

Bermain merupakan cara yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan 

bahasa pada anak didik. Dengan bermain anak mampu mengasah kemampuan 

bahasanya, anak dapat menyebutkan, bertanya, dan menjawab. Hal ini dapat 

menambah wawasan kosa kata pada anak. 

Penelitian Tindakan Kelas perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan 

pelaksanaan pembelajaran. Perbaikan akan dilakukan melalui 2 siklus. 

Pelaksanaan siklus I hari rabu-jumat tanggal 23-25 Mei 2012. Siklus II 

dilaksanakan pada hari rabu- jumat tanggal 30-1 juni 2012. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan metode eksplorasi dengan bermain “apotek hidup” 

untuk meningkatkan kemampuan bahasa di TK Pertiwi 1 Desa Kedarpan 

Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalahnya sebagai berikut: “Apakah dengan bermain apotek hidup 

dapat meningkatkan kemampuan bahasa pada anak kelompok B TK Pertiwi 1 

Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2012?”.
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui melalui metode 

eksplorasi dengan bermain apotek hidup dapat meningkatkan kemampuan 

bahasa di TK Peritiwi 1 Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2012

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa 

pihak yaitu:

1. Manfaat bagi Guru (Peneliti) 

Dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran yang 

sesuai tujuan meningkatkan pengetahuan bagi anak usia dini. Sebagai 

acuan bagi rekan-rekan guru TK pembelajaran melalui metode eksplorasi 

dengan bermain apotik hidup.

2. Bagi Siswa  

Dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak sesuai dengan 

tahap perkembangannya. Tercipta suasana yang menarik dan 

menyenangkan sehingga situasi tersebut diharapkan bisa memberi 

kontribusi terhadap hasil belajar.

3. Bagi Sekolah

Meningkatkan mutu pendidikan di Taman Kanak-kanak Pertiwi I 

Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga karena adanya 

peningkatan kreativitas dalam diri guru.
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4. Bagi Orang tua siswa dan masyarakat sekitar

Kegiatan penelitian tindakan kelas ini akan memberikan motivasi bagi 

para orang tua siswa anak TK untuk ikut aktif membimbing anak. Kegiatan 

penelitian tindakan kelas ini dapat sebagai acuan kepada masyarakat sekitar 

bahwa dengan bermain apotik hidup dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak usia dini.
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