BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada saat seorang anak lahir, dia telah memiliki seperangkat kemampuan
berbahasa yang disebut “tata bahasa umum“. Teori ini mengatakan bahwa
meskipun pengetahuan yang ada didalam diri anak tidak mendapatkan banyak
rangsangan, anak akan tetap dapat mempelajarinya. Anak tidak sekedar meniru
bahasa yang dia dengarkan, tapi ia juga mampu menarik kesimpulan dari pola
yang ada, hal ini karena anak memiliki sistem bahasa yang disebut perangkat
penguasaan bahasa.
Kemampuan berbahasa, yang salah satunya diungkapkan melalui
berbicara, merupakan landasan seorang anak untuk mempelajari hal - hal lain.
Sebelum mempelajari pengetahuan- pengetahuan lain, anak perlu menggunakan
bahasa

agar

dapat

memahaminya

dengan

baik.

Anak

akan

dapat

mengembangkan kemampuannya dalam bidang pengucapan bunyi, mendengar,
menulis dan membaca yang sangat mendukung kemampuan keaksaraan
ditingkat yang lebih tinggi. Kemampuan bahasa bukan sesuatu yang dapat dilihat
atau dihitung, melainkan potensi sel otak yang aktif atau non aktif tergantung
pada pengalaman hidup dan pembelajaran sehari - hari, baik di rumah, sekolah
atau di tempat lain.
Pengaruh pengalaman hidup dan pembelajaran pada anak akan dapat
belajar berbahasa dengan optimal jika diberikan melalui permainan- permainan
dan kegiatan.
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Pada saat melakukan permainan- permainan dan kegiatan, anak perlu didorong
untuk sering berkomunikasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya.
Adanya anak yang lebih tua usianya atau orang dewasa yang
mendampingi pembelajaran dan mengajak bercakap-cakap akan menolong anak
menggunakan kemampuan berbahasa yang lebih tinggi. Jika anak mengalami
kesulitan, peran orang dewasa adalah membantu memecahkan persoalan
sehingga anak dapat belajar dari peristiwa tersebut. Karena itu pendidik perlu
menggunakan metode yang interaktif untuk meningkatkan pembelajaran dan
menggunakan bahasa yang berkualitas.
Berdasarkan pengamatan mulai akhir semester I Tahun 2011 / 2012
menunjukan bahwa kemampuan bahasa anak PAUD Kelompok Bermain Wisma
Melati masih kurang. Ini terlihat ketika pada saat pembelajaran dalam bidang
pengembangan bahasa dalam membaca permulaan melalui kata berupa gambar
benda dari 25 anak hanya 5 anak yang sudah mampu untuk menjawab
pertanyaan dan mengucapkan gambar kata yang diperlihatkan oleh guru,
sedangkan anak yang lain masih diam. Hal ini berarti 20% anak didik yang
sudah memahami tentang hal yang sedang dipelajari.
Ini terjadi karena kurangnya minat anak didik terhadap kegiatan –
kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut dan kurang kreatifnya guru
dalam membuat suatu metode serta kurang bervariasinya media pembelajaran
yang dibuat / dimiliki oleh guru dalam menunjang kegiatan pembelajaran.
Maka dari itu penulis akan melakukan evaluasi dan perbaikan
pembelajaran PAUD Kelompok Bermain Wisma Melati Kecamatan Mandiraja
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Kabupaten

Banjarnegara

melalui

Penelitian

Tindakan

Kelas

dengan

menerapakan pembelajaran dengan metode permainan edukatif Kolam Pancing
Kata dengan harapan anak – anak dapat meningkatkan kemampuan dalam hal
bahasa.
Kolam Pancing Kata merupakan salah satu bagian dari alat permainan
edukatif yang mampu memberikan rasa senang dan anak tidak merasa jenuh
pada saat mereka belajar membaca permulaan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:
“Apakah melalui

permainan kolam pancing kata dapat meningkatkan

kemampuan bahasa pada anak PAUD Kelompok Bermain Wisma Melati
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Semester Genap Tahun Ajaran
2012 / 2013”.
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permainan kolam pancing kata
dalam meningkatkan kemampuan bahasa pada anak PAUD Kelompok Bermain
Wisma Melati Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Semester Genap
Tahun Ajaran 2012 / 2013.
D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi anak dan guru yaitu:
1. Bagi anak didik
a. Untuk menambah kosa kata bagi anak usia dini.
b. Membantu dalam membaca permulaan bagi anak usia dini.
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2. Bagi guru
a. Dapat menambah metode pengajaran yang lebih tepat dan sesuai dalam
kegiatan pembelajaran.
b. Dapat memberikan motivasi kepada guru untuk lebih berkreasi dan kreatif
dalam menyampaikan pembelajaran pada anak didik.
3. Bagi sekolah
Bagi sekolah penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru dapat
menumbuhkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif sehingga tercipta
lingkungan pembelajaran yang aktif dan efektif, serta dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran di sekolah.
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