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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Anak usia dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan dan 

pengasuhan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 (enam) 

tahun, meskipun sesungguhnya akan lebih optimal lagi apabila ditujukan 

kepada anak sejak dalam kandungan hingga usia 8 (delapan) tahun. usia dini 

merupakan masa keemasan (golden age) oleh karena itu, pendidikan pada 

masa dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental dan sangat 

menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pertumbuhan dan 

perkembangan pada anak usia dini merupakan periode yang sangat penting 

untuk dikembangkan, karena pertumbuhan dasar merupakan pertumbuhan 

yang menentukan perkembangan anak selanjutnya. Selain itu, Perkembangan 

kemampuan berbahasa, kreativitas kesadaran sosial, emosional dan 

intelegensia berjalan sangat cepat dan merupakan sebagian dari landasan 

perkembangan berikutnya, perkembangan moral, serta dasar-dasar 

kepribadian juga dibentuk pada masa tersebut. Perkembangan ini terdapat 

masa kritis, di mana diperlukan rangsangan /stimulus yang berguna untuk 

anak agar potensi anak dapat berkembang. 

Bagian dari bentuk lembaga pendidikan anak usia dini di Taman Kanak-

kanak inilah diharapkan dapat ditanamkan dan dikembangkan berbagai 

potensi anak yang akan berguna bagi masa dewasanya, maka pengembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki dalam berbagai bentuk kegiatan belajar sambil 

bermain. Pendidikan bagi anak usia dini dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih 

lanjut. 

Sebagaimana tertulis dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan suatu upaya yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
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membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memilik kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut”. 

Kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa melepaskan diri dari berbicara. 

Dengan berbicara, manusia dapat berinteraksi dengan orang lain, manusia 

tidak berpikir hanya dengan otaknya, tetapi juga dituntut untuk 

menyampaikan gagasan, pikiran atau perasaan sehingga dapat dipahami orang 

lain. Kegiatan merupakan bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau 

kata untuk menyampaikan suatu maksud. Kegiatan berarti mengemukakan ide 

atau pesan lisan secara aktif melalui lambang-lambang bunyi agar terjadi 

kegiatan komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Setiap orang dikodratkan 

untuk bisa berbicara atau berkomunikasi secara lisan, tetapi tidak semua 

memiliki keterampilan untuk berbicara secara baik dan benar.  

Purwadarminta (Dewi,  2015: 31) berpendapat bahwa kemampuan yaitu 

mampu artinya kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan 

kemampuan artinya kesanggupan atau kecakapan. Menurut Tarigan 

(Wahdaniah, 2008: 2) menyatakan bahwa, “ Berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan.” Berbicara 

merupakan suatu sistem yang dapat didengar (audible) dan yang kelihatan 

(visible) yang memanfaatkan sejumlah jaringan otot tubuh manusia demi 

maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. 

Kemampuan berbicara anak akan berkembang melalui pengucapan suku kata 

yang berbeda-beda yang diucapkan secara jelas. Kemampuan berbicara akan 

meningkat ketika anak dapat mengerti kata-kata baru, menggabungkan kata-

kata baru dan memberikan pertanyaan.” 

Kemampuan berbicara juga diartikan sebagai kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan diri untuk  menyampaikan informasi secara lisan, mengucap bunyi - 

bunyian artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta 

menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan yang menuntut keberanian dan 

kemahiran dalam aspek kebahasaan dan non kebahasaan. menurut Nurbiana 

(2009: 3.1) menyatakan bahwa anak usia 4-5 tahun rata-rata dapat 

menggunakan 900 sampai 1000 kosa kata yang berbeda. Mereka 
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menggunakan 4-5 kata dalam satu kalimat yang dapat berbentuk kalimat 

pernyataan, negatif, tanya dan perintah. 

Stimulasi yang paling baik diberikan kepada anak usia dini adalah 

melalui bernyanyi, karena bernyanyi merupakan langkah yang paling tepat 

bagi pembelajaran anak agar lebih cepat mempelajari, menguasai, dan 

mempraktikkan suatu materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik, atau 

setiap sisi kehidupan. Singing Games atau bermain sambil bernyanyi 

merupakan suatu bentuk kegiatan seni untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan melalui suaranya, Bermain juga sebagai aktivitas yang membuat hati 

seorang anak menjadi senang, nyaman, serta bersemangat bernyanyi juga 

dapat melatih anak dalam perkembangan bahasanya. Singing Games 

bermanfaat untuk mendorong para anak lebih cepat saling mengenal dan 

bekerja sama, meningkatkan kemampuan bahasa anak termasuk 

pembendaharaan kata, dan kelancaran komunikasi. Sedangkan, menurut 

Sunarti (2013: 91) mengatakan singing games dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak. Metode bermain sambil bernyanyi ini 

merupakan metode yang menekankan pada kata–kata yang dilagukan dengan 

suasana menyenangkan sehingga anak tidak merasa jenuh. 

Guru dituntut agar dapat meningkatkan kualiatas atau keterampilan 

dalam  pembelajaran atau kegiatan belajar. Bahan atau materi pembelajaran 

harus sesuai dengan usia anak yang diajarkan, sehingga anak akan lebih 

mudah untuk menerimanya dan proses belajar mengajar akan dapat tercapai 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Perkembangan berbicara anak sangat berperan penting dalam 

mengembangkan kemampuan bahasa, yang terjadi ketika anak berinteraksi 

dan beradaptasi terhadap lingkungan sosial. Kegiatan bernyanyi tidak dapat 

dipisahkankan dengan anak usia dini. Anak sangat suka bernyanyi sambil 

bertepuk tangan dan juga menari. Dengan menggunakan nyanyian dalam 

setiap pembelajaran, anak akan mampu merangsang perkembangannya, 

khususnya dalam berbahasa dan berinteraksi dengan lingkungannya. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 

Maret  2017 di Taman kanak-kanak Islam AL Kautsar Pontianak Selatan, 

diketahui bahwa di kelas A2 berjumlah 16 anak dan di kelas A2 sudah pernah 

diterapkan metode bernyanyi, guru mengajak anak menyanyikan lagu bintang 

kecil bersama-sama sesuai tema pembelajaran, dan metode bertanya jawab, 

guru meminta anak menyebutkan keadaan  di siang hari dan di malam hari. 

Akan tetapi, metode yang dilakukan oleh guru di kelas A2 hasilnya masih 

belum optimal karena diketahui media yang gunakan kurang menarik seperti 

guru hanya menggunakan media bergambar dan menggunakan buku majalah. 

Di kelas A2 masih ditemukan kurangnya kemampuan anak dalam 

menyampaikan informasi secara lisan melalui pikiran dan perasaannya 

kepada orang lain seperti anak diminta untuk menceritakan tentang tema pada 

hari itu tetapi anak belum bisa menyampaikan secara lisan. Anak belum 

mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginannya, anak hanya 

bisa menggunakan kata-kata isyarat dengan menunjukan barang yang 

dimintanya dan merangkai kosakata yang sederhana, seperti anak belum bisa 

menyebutkan fungsi dari mata. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan 

secara serius bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbicara anak dan 

mengatasi masalah tersebut, agar anak dapat berkembang secara bertahap-

tahap sesuai dengan usianya. Kemampuan berbicara sebenarnya anak mampu 

menyampaikan informasi secara lisan untuk menyampaikan pikiran perasaan 

kepada orang lain, seperti anak mampu Menggunakan kalimat pendek untuk 

berinteraksi dengan anak atau orang dewasa.  

Melalui kegiatan Singing Games diharapkan anak mampu berbicara 

secara lisan dan  jelas, mampu merangkai kata serta mengkomunikasikan apa 

yang diinginkannya, anak mampu menggunakan kalimat pendek untuk 

berinterksi kepada orang lain. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu menggali 

lebih dalam untuk peningkatkan kemampuan berbicara anak melalui kegiatan 

Singing Games. 

Jadi, berdasarkan latar belakang diatas sangat tertarik untuk mengambil 

judul “Peningkatan Kemampuan Berbicara Anak Usia 4-5 Tahun Melalui 
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Singing Games di Taman Kanak-kanak Islam Al Kautsar Pontianak Selatan” 

maka perlu untuk melakukan penelitian tindakan kelas. 

 

B. Fokus Penelitian 

Beberapa hal diidentifikasikan sebagai fokus penelitian. Adapun fokus 

penelitian ini : “Bagaimana Peningkatan Kemampuan Berbicara Anak Usia 4-

5 Tahun Melalui Singing Games di Taman Kanak-kanak Islam AL Kautsar 

Pontianak Selatan.” 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran dalam peningkatan kemampuan 

berbicara anak usia 4-5 tahun melalui singing games di Taman Kanak-

kanak Islam AL Kautsar Pontianak Selatan ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam peningkatan kemampuan 

berbicara anak usia 4-5 tahun melalui singing games di Taman Kanak-

kanak Islam AL Kautsar Pontianak Selatan ? 

3. Apakah terdapat peningkatan kemampuan berbicara anak usia 4-5 tahun 

setelah dilakukan penelitian tindakan kelas (classroom action research) 

di Taman Kanak-kanak Islam AL Kautsar Pontianak Selatan ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mendeskriftipkan 

suatu masalah. Adapun tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh informasi tentang peningkatan kemampuan berbicara anak 4-5 

tahun melalui singing games di Taman Kanak-kanak Islam AL Kautsar 

Pontianak Selatan. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk memperoleh 

kejelasan informasi mengenai:    

1. Perencanaan pembelajaran dalam peningkatan kemampuan berbicara    

anak usia 4-5 tahun melalui singing games di Taman Kanak-kanak Islam               

AL Kautsar Pontianak Selatan? 

2. Pelaksanaan  pembelajaran dalam peningkatan kemampuan berbicara anak 

usia 4-5 tahun melalui singing games di Taman Kanak-kanak Islam AL 

Kautsar Pontianak Selatan? 
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3. Kemampuan berbicara anak usia 4-5 tahun dapat peningkat setelah di 

lakukan penelitian tindakan kelas (classroom action research) di Taman 

Kanak-kanak Islam AL Kautsar Pontianak Selatan? 

D.   Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis yaitu. Adapun manfaat penelitian adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan 

berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama tantang 

peningkatkan kemampuan berbicara anak usia 4-5 tahun melalui singing 

games. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam 

peningkatkan kemampuan berbicara anak usia 4-5 tahun melalui 

singing games. 

b) Bagi Guru  

Guru dapat memberikan pelayanan pendidikan yang memungkinkan 

peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal 

mungkin. Sehingga diharapkan kinerja guru lebih kreatif dalam 

memilih dan mengembangkan stategi pembelajarannya melalui  singing 

games ini. 

c) Bagi Anak  

Anak didik sebagai subjek penelitian diharapkan termotivasi dalam 

pembelajaran, mengembangkan kemampuan berbicara secara berlanjut 

melalui singing games. 
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E.   Definisi Konseptual Dan Operasional 

Penelitian ini mencakup dua definisi yaitu definisi konseptual dan 

operasional. Adapun penjelasannya:  

1. Definisi konseptual merupakan definisi dari teori-teori sebelumnya. dan 

definisi operasioanal ini dimaksudkan untuk mempelajari aspek-aspek 

penelitian, agar tidak menjadi kesalah pahaman dalam penafsiran arti kata, 

dalam mendefinisikannya. maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Purwadarminta (Dewi 2015: 31) berpendapat bahwa kemampuan yaitu 

mampu artinya kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan 

kemampuan artinya kesanggupan atau kecakapan. Sedangkan menurut 

Tarigan (2008:16) berbicara adalah “kemampuan mengucapkan bunyi-

bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan 

serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan”.  

b. Menurut Sunarti (2013: 91) menyatakan bahwa “Singing Games dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak. 

2. Definisi operasional adalah definisi yang digunakan untuk menghindari 

kesalah pahaman dalam penefsiran arti kata, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan berbicara adalah, “kesanggupan seseorang untuk 

mengucapkan kata-kata dalam menyampaikan pikiran dan perasaan 

kepada orang lain.” 

b. Singing Games merupakan bentuk kegiatan seni untuk mengungkapkan 

pikiran dan perasaan melalui aktivitas bermain yang dapat membuat 

hati anak senang dan bersemangat.  Singing games bermanfaat untuk 

mendorong para anak saling bekerja sama dan bermanfaat untuk 

peningkatkan kemampuan bahasa anak termasuk pembendaharaan kata, 

kelancaran dalam komunikasi. 

3. Langkah-langkah Singing Games menurut Fitriana (2014: 49): 

1) Menjelaskan kepada anak-anak tentang  aturan main. 

2) Kemudian, guru mulai bernyanyi lagu bermain dalam lingkaran, lagu 

pak tani dan anak mulai berputar sambil menginjak  gambar kelinci, 

sapi, ayam yang sudah disediakan. 
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3) Setelah itu guru dan anak berhenti bernyanyi kemudian diperlihatkan 

salah satu gambar yang diinjak oleh masing-masing anak. 

4) Mintalah anak menyebutkan gambar kelinci dan ciri-ciri kelinci. 

5) Setelah anak menyebutkan gambar dan ciri-ciri kelinci, lanjut dengan 

bernyanyi kembali. 


