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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan anak usia dini telah dimulai sejak bayi dan mulai memasuki 

masa penting pada usia 3 sampai 8 tahun dimana pada masa ini berbagai 

perkembangan penting seperti perkembangan fisik, perkembangan motorik, 

perkembangan kognitif, perkembangan emosional dan perkembangan sosial akan 

dilalui oleh semua anak usia dini. Perkembangan secara maksimal dapat dicapai 

dengan mendorong anak untuk banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Proses interaksi anak usia dini dimulai ketika mereka mulai dapat merasakan 

rangsangan dan mengekspresikan keinginan mereka melalui sentuhan ataupun 

suara yang mereka buat. Ketika seorang anak mulai mampu berbicara, berbahasa, 

serta menyampaikan keinginan diri, anak akan lebih muda untuk berkomunikasi 

dengan lingkungan sekitar. Hal ini akan mendorong perkembangan anak lebih lagi.   

Bahasa merupakan alat yang sangat penting untuk berkomunikasi bagi setiap 

individu. Seorang anak akan mengembangkan kemampuan bersosialisasi atau 

bergaul dengan orang lain dengan menggunakan bahasa. Penguasaan keterampilan 

bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan kemampuan 

berbahasa. Anak usia dini mempunyai cara belajar yang berbeda dengan orang 

dewasa.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

No.137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pasal 10 

ayat 1 “Lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek nilai agama 

dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.” Hal ini juga 
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diperkuat di dalam pasal 5 yang mengatakan bahwa Bahasa sebagaimana yang 

dimaksud yaitu: memahami Bahasa reseptif, mengekspresikan Bahasa dan 

keaksaraan. Keterampilan berbahasa pada anak usia dini berkembang sangat cepat. 

Dalam fase kehidupan anak usia dini yaitu rentang 0 sampai 8 tahun, bahasa 

digunakan dengan cara yang semakin baik setiap harinya. Hal ini terjadi karena 

anak memahami aturan bahasa dengan lebih baik, sebagian karena keterampilan 

belajarnya lebih baik. Anak mulai menggunakan bahasa bukan hanya untuk 

mengkomunikasikan kebutuhannya sendiri, tetapi juga untuk mendengarkan 

perasaan dan pandangan orang lain. Kalimatnya menjadi lebih panjang dengan 

struktur tata bahasa yang lebih baik dan juga mengandung arti. Anak – anak usia 

tiga tahun memiliki sekitar 900 sampai 1000 kata dan sekitar 90 % dari apa yang 

mereka ucapkan dapat dipahami (Seefeldt dan Wasik 2008, 73). 

Dalam pengembangan bahasa banyak sekali metode – metode yang dapat 

dilakukan oleh guru diantaranya aspek perkembangan bahasa anak melalui kegiatan 

bercerita, bermain peran, demonstrasi, bercakap – cakap, tanya jawab, bernyanyi 

dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari berbagai macam metode tersebut kegiatan 

bernyanyi merupakan salah satu metode yang dapat mendukung perkembangan 

anak, melalui bernyanyi anak diminta untuk dapat mengucapkan kata dan sedikit 

demi sedikit dapat mengetahui dan mengartikan kata tersebut. Metode bernyanyi 

berperan sangat penting dalam perkembangan bahasa anak apabila dalam 

pelaksanaan lebih ditekankan dan lebih menstimulasi pada perkembangan bahasa 

anak, seperti pada saat bernyanyi anak dikenalkan kata demi kata terlebih dahulu 

sehingga anak dapat mengucapkan kata tersebut. Setelah itu anak dapat mengerti 

kata apa yang diucapkannya. Melalui nyanyian yang sesuai, perbendaharaan 
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bahasa, kreativitas serta kemampuan anak berimajinasi dapat berkembang menjadi 

daya pikir yang baik sesuai dengan intelegensinya. 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan penelitian tindakan kelas mengingat 

kondisi kelas yang memerlukan perbaikan.  Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

karena adanya kendala berbicara pada anak- anak usia 3 sampai 4 tahun di Sekolah 

Bogor Raya, 7 orang anak dari 12 orang anak yang belum dapat mengucapkan kata 

- kata dengan jelas, belum dapat berbicara dengan baik dan terkadang hanya 

terdengar bunyi terakhir dari kata tersebut. Hal itu terkadang menjadi kendala 

seorang guru untuk dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh anak 

tersebut, sehingga membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mencoba 

memberikan rangsangan agar hal tersebut dapat diatasi.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi pre-test yang pernah dilakukan oleh peneliti di lapangan, 

ditemukan adanya permasalahan dalam kegiatan pengembangan kelas yaitu: 

1) Terdapat 2 orang anak berbicara hanya suku kata belakang yang jelas. 

2) Terdapat 3 orang anak yang menjadi tantrum karena tidak dapat 

mengutarakan apa yang diinginkan 

3) Terdapat 7 orang anak yang belum dapat mengucapkan satu kata dengan 

baik. 

4) Terdapat 7 orang anak yang belum dapat mengucapkan satu kata benar. 

5) Masih banyak anak yang hanya mengucapkan kata tanpa mengetahui apa 

makna dari kata tersebut.  

6) Terdapat 3 orang anak yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya 

dengan kata-kata. 
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7) Terdapat 7 anak yang tidak mengetahui arti dari kata yang dinyanyikan. 

8) Sekolah sudah menggunakan metode –metode dalam pengembangan bahasa 

seperti bercerita, bermain peran, demonstrasi, bercakap – cakap, tanya 

jawab dan bernyanyi akan tetapi dalam metode bernyanyi hanya sebatas 

untuk menghibur anak dikala anak jenuh. 

9) Tidak adanya proses pembelajaran yang  menekankan pada kemampuan 

berbahasa anak seperti menjelaskan kata – kata sukar. 

10) Guru yang sering mengabaikan makna dari kata – kata tersebut kepada anak. 

11) Guru tidak menyadari bahwa pengucapan yang tepat  sangatlah penting bagi 

perkembangan bahasa anak. 

12) Guru merasa frustasi karena tidak mengerti kata apa yang dimaksudkan oleh 

anak tersebut. 

1.3 Batasan Masalah 

Peneliti akan menggunakan indikator terendah yang ada di kelas, kemampuan 

pengucapan dan pengenalan kosakata yang sangat kurang yang ada pada anak di 

kelas usia 3 sampai 4 tahun. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti 

tertarik untuk meneliti secara langsung untuk dapat menerapkan Metode bernyanyi 

dan dapat memperbaiki kondisi pembelajaran yang terjadi yaitu meningkatkan 

pengucapan dan pengenalan kosakata baru. Metode ini akan diaplikasikan dalam 

mata pelajaran yang terfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris dan musik 

yang saling terintegrasikan selama 30 sampai 45 menit kepada 12 siswa yang terdiri 

dari 6 perempuan dan 6 laki-laki di kelas K2A Kelompok Bermain, Sekolah Bogor 

Raya. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah: 

1) Bagaimana penerapan metode bernyanyi lagu anak dapat meningkatkan 

kemampuan pengucapan pada anak usia 3 sampai 4 tahun di Sekolah Bogor 

Raya?  

2) Bagaimana penerapan metode bernyanyi lagu anak dapat meningkatkan 

kemampuan pengenalan kosakata pada anak usia 3 sampai 4 tahun di 

Sekolah Bogor Raya?  

3) Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam 

penerapan metode bernyanyi? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1) Menganalisis metode bernyanyi lagu anak dapat mengembangkan 

kemampuan pengucapan anak dengan baik dan benar. 

2) Menganalisis potensi anak akan bertambah dengan bertambahnya 

pengenalan kosakata anak serta menyalurkan emosi dari anak sehingga 

mampu berimajinasi dan kreatif sehingga anak dapat berkembang dengan 

baik.  

3) Menganalisis hambatan apakah yang timbul dengan penerapan metode 

bernyanyi 
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1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Dari penelitian ini, peneliti mengharapakan akan didapat 2 buah manfaat yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan metode pengajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan 

pengucapan dan pengenalan kosakata dalam berbahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, peneliti berharap bagi siswa untuk dapat menggunakan metode 

bernyanyi yang menyenangkan untuk merangsang kemampuan berbahasanya. 

Mereka kemudian dapat berbahasa baik dan benar serta mengenali kata dengan baik 

sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi siswa lain 

dalam meningkatkan pengucapan. Selain itu siswa dapat menggunakan metode 

bernyanyi yang menyenangkan ini untuk meningkatkan kemampuan bernyanyi 

mereka. 

Untuk para guru, penelitian ini dapat memperbaiki proses pembelajaran dan 

meningkatkan metode pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan anak. Selain 

itu, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan 

guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan 

menyenangkan sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kreatif dan lebih baik.  

Kemudian bagi sekolah, manfaat yang didapat adalah upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dengan menggunakan metode dan media yang tepat 
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dan optimal sehingga hasilnya bisa dijadikan sebagai contoh untuk sekolah – 

sekolah lain. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang garis besar penelitian ini yaitu 

latar belakang masalah kelas kelompok bermain Sekolah Bogor Raya dalam 

pelajaran bahasa yang mengilhami penelitian dilakukan. Banyaknya penelitian 

tentang bahasa, pengucapan dan kosakata membuat peneliti mencoba untuk 

menerapkan metode bernyanyi dalam pengajarannya. Pada akhirnya disimpulkan 

tujuan diadakannya penelitian yaitu : Apakah dengan metode bernyanyi  lagu anak 

dapat meningkatkan kemampuan pengucapan, apakah dengan metode tersebut anak 

dapat mengenal arti dan menambah kosakata mereka. 

Bab II dalam penelitian ini berisi tentang uraian teori – teori yang memperkuat 

variabel – variabel yang akan diteliti dan bagaimana teori – teori metode bernyanyi, 

definisi dan indicator dari pengucapan kosakata dan pengenalan ini membangun 

suatu pemikiran yang mendukung diadakannya penelitian terhadap penerapan 

metode bernyanyi ini. 

 Metode yang dilakukan dalam penelitian dijabarkan secara rinci pada Bab III 

yang juga menjelaskan hubungan antara variabel - variabel penelitian ini. Bab ini 

membahas urutan proses penelitian dari rencana hingga pelaksanaannya, begitu 

juga dengan teknik pengelolaan, validasi dan analisis data hasil observasi. Hasil 

penelitian ini akan dijelaskan pada Bab IV sehingga dapat diketahui temuan-temuan 

dari awal penelitian hingga akhir berikut pembahasannya. 

Pada Bab V diutarakan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian 

pada Bab IV dan diberikan saran – saran yang bisa diperbaiki kekurangan yang 
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terdapat dalam penelitian agar lebih baik lagi dan dapat berkembang menuju 

penelitian yang lebih luas bidangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


