
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang masalah 

PAUD (pendidikan anak usia dini) adalah dasar dari pendidikan 

sebelum pendidikan yang lebih tinggi atau ke jenjang berikutnya. 

Pembelajaran di PAUD memerlukan stimulus-stimulus yang harus dilakukan 

oleh seorang guru untuk anak didiknya, yang tujuannya agar anak terangsang 

untuk lebih memahami, mengenal dan melakukan suatu  kegiatan yang 

menyenangkan bagi perkembangan potensi yang dimiliki sejak lahir. Dengan 

menanamkan sikap dan akhlak yang mulia, mempunyai rasa ingin tahu yang 

besar, melakukan apapun untuk memenuhi rasa ingin tahunya, selain itu secara 

naluri anak-anak aktif bergerak mereka menuju kemana saja dengan minat dan 

kesenangannya. Dengan aktivitas tersebut anak memenuhi kebutuhan 

belajarnya. Belajar bagi anak juga akan terjadi sebagai dampak dari 

partisipasinya dengan baik, dengan anak-anak sebayanya serta orang-orang 

terdekatnya termasuk guru dan orang tuanya.  Mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan maka perlu adanya perubahan untuk menciptakan situasi dan 

kondisi belajar yang menyenangkan agar anak tidak mudah bosan, yaitu 

dengan merubah metode pembelajaran yang tepat, dimana anak nantinya dapat 

lebih aktif dibandingkan gurunya, dimana masa kanak-kanak lebih cenderung 

belajar sambal bermain dan melatih kemandirian pada diri anak. Karena 

dimasa ini anak lebih senang untuk menghabiskan waktu mainnya. Bermain 

ini merupakan proses tahap perkembangan untuk mencapai pengetahuan dan 

pengalaman yang diperoleh dari anak itu sendiri (Mulyono, 2010: 35).  

Anak pada usia dini disebut sebagai usia emas (golden age) sehingga 

merupakan kesempatan emas bagi anak untuk belajar. Golden age adalah usia 

anak ketika mereka berumur 0 – 6 tahun. Usia tersebut berada pada 

perkembangan terbaik untuk fisik dan otak anak. Pada usia ini anak memiliki 

kemampuan dan semangat untuk belajar yang luar biasa khususnya pada awal 

masa kanak-kanak. Mengingat anak usia dini merupakan usia emas maka pada 
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masa itu perkembangan anak harus dioptimalkan. Rata –rata anak kecil 

cenderung senang bermain dan menyukai sebuah permainan. Menurut 

Fathurohman (2017: 27) fungsi permainan bagi anak adalah merangsang 

pertumbuhan, perkembangan maupun kecerdasan dasar seorang anak. 

Bermain adalah kegiatan utama yang dijalani anak-anak usia dini setiap hari. 

Melalui kegiatan bermain, banyak hal yang bisa dikembangkan dari seorang 

individu anak, yaitu saraf-saraf motoriknya, baik kasar maupun halus, sikap 

emosional, kecerdasan, sikap sosial, perilaku bekerja mandiri dan 

bekerjasama, kedisiplinan, dan lain-lain. Tetapi semua perkembangan tersebut 

hanya bisa diperoleh jika permainan yang dirancang untuk mereka adalah 

permainan yang bermakna. Permainanan yang bermakna adalah kegiatan 

bermain yang diarahkan dan dibuat dengan metode, prinsip, dan tujuan yang 

menekankan pada unsur terciptanya kesenangan, motivasi, berkembangnya 

motorik yang memicu bekerjanya neuron/ saraf otak, dan bukan paksaan, 

sekaligus berisi pembelajaran.  

Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa ada unsur 

keterpaksaan dan tidak menekankan pada hasil dari kegiatan bermaian 

melainkan suatu kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan atas keinginan 

sendiri dan lebih menekankan pada proses yang di dapatkan dalam bermaian 

yang akan memberikan manfaat bagi seluruh aspek perkembangan anak. 

Pratiwi (2017:112) mengatakan bahwa salah satu hal yang harus diketahui 

dalam proses bermaian hendaknya mendukung tiga jenis main yaitu main 

sensorimotor, main peran dan konstruktif serta memperhatikan bahan dan 

penataan yang digunakan dalam dalam bermain. Dengan demikian anak akan 

memperoleh kesempatan dalam memilih kegiatan yang disukai, dapat 

bereksperimen sesuai yang di inginkan dan akan menstimulus perkembanagan 

anak. Bermain dalam kehidupan anak sangatlah besar pengaruhnya maka 

pemanfaatan kegiatan bermain dalam pelaksanaan program kegiatan anak 

khususnya pada anak usia dini merupakan syarat mutlak yang sama sekali 

tidak bisa diabaikan karena bagi anak belajar adalah bermain dan bermain 

itupun adalah belajar.  
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Kenyataan di lapangan guru masih kurang dalam menggunakan metode 

bermain dalam pembelajaran sehingga pencapaian hasil perkembangan 

kemampuan berbahasa anak kurang. penelitian menemukan beberapa faktor 

yang  dapat dikatakan sebagai penyebab hasil belajar. Faktor guru diantaranya 

adalah cara mengajar guru yang monoton, langkah-langkah pembelajarannya 

tidak sesuai dengan RPP yang telah dibuat,Guru memberikan tugas tanpa 

memebri penjelasan terlebih dahulu, dan guru tidak memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya. Cara mengajar guru yang demikian 

menyebabkan anak  menjadi merasa bosen karena mengerjakan tugas terus 

menerus, anak malu untuk bertanya kepada guru dan dalam menjawab 

pertanyaan menggunakan kalimat singkat.  

Kenyataan di lapangan kemampuan berbahasa anak masih kurang 

terutama dalam penyusunan kata-kata menjadi kalimat dan pengenalan simbol 

huruf. Ketika guru bertanya kepada anak, sering jawaban anak hanya singkat 

dan kemampuan anak dalam menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat 

sangat kurang.  

 Peneliti mengadakan observasi di TK N Pembina Pamotan, diketahui 

bahwa pengajaran yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa biasanya 

menggunakan metode tanya jawab, bercakap-cakap dan bercerita. 

Pembelajaran yang dilakukan hanya menggunakan metode tersebut dan jarang 

menggunakan media sehingga pembelajaran menjadi monoton, anak-anak pun 

dalam mengikuti kegiatan kurang bersemangat. Anak jarang dilibatkan dalam 

kegiatan yang bisa menstimulasi kemampuan anak dalam bertanya.  Demikian 

juga ketika guru bertanya, jawaban anak singkat dan guru membiarkan saja 

ketika jawaban yang disampaikan anak singkat. Metode inilah yang selalu 

dilakukan, terlihat pada saat kegiatan pembukaan dan penutupan. 

Arif (2019: 14) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pada anak usia 

4-6 tahun, kemampuan bahasa yang harus dikuasai salah satunya adalah anak 

mampu menggunakan bahasa sebagai pemahaman bahasa pasif dan dapat 

berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berfikir dan belajar 

dengan baik. Pengembangan bahasa pada anak usia 4-6 tahun menekankan 
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pada perkembangan mendengar, berbicara, dan awal membaca/membaca awal. 

Sedangkan menurut Ulya, Himmatul dan Istiandaru (2017) dalam permainan 

pasaran siswa dilatih untuk bersikap percaya diri, berani, bertanggung jawab, 

berkomunikasi dengan baik, mandiri dalam mengambil keputusan, kreatif dan 

inovatif. 

       Menurut Dahlan dalam Daroah (2013:3), Pengembangan berbahasa 

mempunyai empat komponen yang terdiri dari pemahaman, pengembangan 

perbendaharaan kata, penyusunan kata-kata menjadi kalimat dan ucapan. Ke 

empat pengembangan tersebut memiliki hubungan yang saling terkait satu sma 

lain, yang merupakan satu kesatuan. Ke empat keterampilan tersebut perlu 

dilatih pada anak usia dini karena dengan kemampuan berbahasa tersebut anak 

akan belajar berkomunikasi dengan orang lain, sebagaimana dalam kurikulum 

2004 diungkapkan bahwa kompetensi dasar dari pengembangan Bahasa untuk 

anak usia dini yaitu anak mampu mendengar, berkomunikasi secara lisan, 

memiliki perbendaharaan kata dan mengenal symbol-simbol yang 

melambangkannya. 

Menurut Prihatini (2017) metode pembelajaran ialah cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran. Yang dimaksud disini bahwa metode merupakan 

sebuah cara yang digunakan guru mata pelajaran dalam menyampaikan materi 

ajar kepada siswanya. Metode pembelajaran tersebut harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan pokok bahasan yang diajarkan (Ulya, Himmatul; Istiandaru, 

2017). Sedangkan pada proses pembelajaran dalam penelitian Yubarika Fika, 

Sri Martini et al. (2019)  diperlukan teknik yang tepat dalam menyajikan 

bahan ajar agar anak lebih tertarik, aktif, dan termotivasi dalam belajar 

berbicara. 

Menurut Utami (2013), permainan pasaran melibatkan proses jual beli 

yang dapat menggambarkan aktivitas penjual dan pembeli. Dalam permainan 

pasaran ini, anak melakukan aktivitas jual beli dengan menggunakan benda-

benda atau barang-barang yang memiliki ciri khas lokal (Antawati, 2012). Saat 

melakukan permainan pasaran ini, anak melakukan interaksi dengan teman-
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temannya melalui peran yang mereka lakukan, baik sebagai penjual maupun 

pembeli. Permainan pasaran membawa anak untuk secara aktif berinteraksi 

dengan teman-temannya dengan berpura-pura menjadi penjual atau pembeli. 

Meskipun permainan pasaran memberikan pengalaman aktif dalam peran dan 

hubungan sosial anak, namun kegiatan permainan tradisional ini sudah jarang 

dilakukan di kalangan anak-anak (Tedi, 2015). Anak-anak lebih tertarik untuk 

melakukan permainan modern, sehingga melemahkan aktivitas permainan 

tradisional. Sebagai contoh, anak-anak lebih menyukai game yang melibatkan 

aktivitas berjualan secara virtual daripada melakukan permainan jual beli 

(permainan pasaran) secara nyata. Kurangnya minat untuk bermain pasaran 

yang melibatkan aktivitas berjualan aktif tersebut dikhawatirkan akan 

memengaruhi kompetensi interpersonal anak 

Sedangkan mind mapping  menurut Made Pratiwi Indriyani, I Nyoman 

Wirya (2013) adalah sebuah metode visualisasi pengetahuan secara grafis 

untuk mengoptimalkan eksplorasi seluruh area kemampuan otak,” Aini (2012) 

dan Wu & Wu (2020), mind mapping sebuah strategi dalam pembelajaran 

yang berusaha mengaktifkan otak kanan dan otak kiri bekerja secara 

seimbang. Mind mapping terdapat gambar, warna, garis, dan kata-kata yang 

bisa menolong untuk lebih baik dalam mengingat, menuangkan ide 

menghemat dan memanfaatkan waktu. Dalam kegiatan menggunakan mind 

mapping para siswa merasa senang belajar ilmu pengetahuan melalui 

implementasi beberapa kecerdasan (Widiana & Jampel, 2016). 

Menjadi guru, memang tidak mudah. Guru harus siap menerima 

tantangan untuk mampu memperbaiki kondisi yang ada dengan mencari solusi 

agar permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Sehingga anak nyaman dan 

senang dalam mengikuti kegiatan dan harapannya kemampuan anak 

berkembang secara optimal terutama dalam kemampuan bahasanya.  

Dari beberapa penelitian yang telah peneliti baca, ada beberapa 

penelitian yang meneliti mind mapping sebagai subyek penelitiannya, 

diantaranya adalah Masaroh, Safi’attullaila dalam penelitiannya pada tahu 

2017 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Examples non examples 
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dan Mind Mapping dengan multimedia proyektor terhadap Hasil Belajar 

Kemampuan Menulis Karangan Bahasa Indonesia Siswa Kelas III MI 

Miftahul Akhlaqiyah Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan media 

pembelajaran ada yang menggunakan metode examples non examples yang 

artinya penggunaan contoh berupa gambar. Penelitian yang saya lakukan juga 

menggunakan banner yang ada gambar dan tulisan untuk memudahkan anak 

dalam meningkatkan kemampuan Bahasa dengan berbasis mind mapping. 

Penggunaan contoh berupa gambar dalam menulis paragraf membuat 

pembelajaran menjadi menarik, menyenangkan, dan siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Media gambar juga membantu siswa untuk menentukan tema, 

menentukan kosakata, mengungkapkan ide dan gagasan ke dalam kalimat 

demi kalimat sehingga dapat membentuk paragraf yang padu.  

Dalam penelitian Murti (2020: 106) menyimpulkan bahwa permainan 

pasaran dapat menstimulasi kemampuan memulai interaksi dan hubungan 

(initiation of interactions and relationship), kemampuan asertif atau 

menegaskan ketidaksenangan dengan orang lain (assertion of personalrights 

and displeasure with others), kemampuan pengungkapan diri (self-disclosure 

of personal information), kemampuan memberikan dukungan emosional 

(emotional support of others), dan kemampuan mengatasi konflik 

interpersonal (management of interpersonal conflicts), sehingga kompetensi 

interpersonal anak dapat dikembangkan. Persamaannya di sini adalah mampu 

mengungkapkan diri sedangkan perbedaannnya dalam penelitian tersebut 

aspek interpersonal yang diamati sedang dalam peneliti mengamati 

kemampuan berbahasa anak. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan mengenai metode pembelajaran 

yang monoton dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak, peneliti 

perlu untuk mengembangkan media yang sesuai untuk anak agar pembelajaran 

lebih bermakna untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Media yang 

peneliti pilih adalah media permainan buy and sell  berbasis mind mapping, 

yaitu sebuah media untuk bermain yang  dilaksankan dengan berkelompok 

dalam bentuk permainan menjadi pedagang dan pembeli (pasar-pasaran). 
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Metode ini telah disesuaikan dengan karakteristik anak sehingga dapat 

menarik minat anak untuk belajar karena disajikan dalam bentuk bermain 

sambil belajar. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran yang telah dilakukan tidak memperhatikan 

karakteristik anak terutama dalam kemampuan berbahasa ekspresif usia 

5-6  tahun. 

2. Guru masih menggunakan metode  yang monoton dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa anak. 

3. Dalam pengembangan kemampuan berbahasa, anak masih kesulitan 

dalam merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat.  

4. Anak dalam menjawab pertanyaan guru menggunakan kalimat singkat 

5. Guru membiarkan jawaban singkat anak dan kurang memotivasi anak 

dalam kemampuan bertanya 

6. Pengelolaan kelas kurang menyenangkan karena guru dalam pembelajran 

tidak menggunakan media sehingga anak cepat bosan 

7. Pembelajaran dilakukan dengan cara konvensional tidak melalui bermain 

8. Suasana kelas ketika pembelajaran dalam pengembangan aspek Bahasa 

menjadi gaduh kurang terorganisir    

 

1.3 Cakupan Masalah 

Cakupan masalaha dalam penelitian ini adalah: 

1. Keterbatasan wawasan dan ketrampilan guru dengan latar belakang 

kurangnya dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak usia 5-6 

tahun. 

2. Perlunya media untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak usia 5-

6 tahun. 

3. Kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun dapat berkembang dengan 

menggunakan media permainan buy and sell berbasis mind mapping. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebutuhan pengembangan media permainan buy and sell  

berbasis mind mapping bisa  meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

usia dini di TK N Pembina Pamotan, Kecamatan Pamotan Kabupaten 

Rembang ? 

2. Bagaimana desain pengembangan media permainan buy and sell   

berbasis mind mapping untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

usia dini di TK N Pembina Pamotan, Kecamatan Pamotan Kabupaten 

Rembang ? 

3. Bagaimana kelayakan pengembangan media permainan buy and sell  

berbasis mind mapping untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

usia dini di TK N Pembina Pamotan, Kecamatan Pamotan Kabupaten 

Rembang? 

4. Bagaimana keefektifan pengembangan media permainan buy and sell  

berbasis mind mapping dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

usia dini di TK N Pembina Pamotan ,Kecamatan Pamotan Kabupaten 

Rembang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan 

mengembangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengenali kebutuhan pengembangan media permainan buy and sell  

berbasis mind mapping bisa  meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

usia dini di TK N Pembina Pamotan, Kecamatan Pamotan Kabupaten 

Rembang.  

2. Mendesain pengembangan media permainan buy and sell  berbasis mind 

mapping bisa  meningkatkan kemampuan berbahasa anak usia dini di TK 

N Pembina Pamotan, Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang . 

3. Menganalisis kelayakan pengembangan media permainan buy and sell  

berbasis mind mapping bisa  meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
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usia dini di TK N Pembina Pamotan, Kecamatan Pamotan Kabupaten 

Rembang. 

4. Menganalisis efektivitas pengembangan media permainan buy and sell  

berbasis mind mapping bisa  meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

usia dini di TK N Pembina Pamotan, Kecamatan Pamotan Kabupaten 

Rembang 

 

1.6 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari semua pihak. Adapun 

manfaat yang diperoleh sebagai berikut: 

1.1.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikir bagi pengembangan media permainan buy and sell berbasis mind 

mapping dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak,  sehingga 

menambah khasanah keilmuan pada metode pengembangan kemampuan 

berbahasa anak. 

1.1.2 Manfaat praktis 

secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran bagi pengembang media permainan buy and sell 

berbasis  mind mapping dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak, 

sehingga menambah khasanah keilmuan pada metode pengembangan 

kemampuan berbahasa anak. 

1. Peserta didik 

Penelitian ini dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui pengembangan media 

permainan buy and sell berbasis mind mapping  

2. Guru 

Menjadi bahan informasi bagi guru TK (Taman Kanak-kanak) tentang 

salah satu pilihan metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak dengan menggunakan pengembangan media permainan buy 

and sell berbasis mind mapping. 
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1.7  Spesifikasi Produk 

Prodak yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: 

Pengembangan media permainan buy and sell berbasis mind mapping adapun 

tema yang digunakan adalah tema pekerjaan, sub tema pedagang dan pembeli.  

Alat Permaianan Buy and Sell 

1. Desain Alat Permaianan Buy and Sell  

a. Bahan:  

1) Triplek untuk dasaran 

2) Kayu reng untuk penyangga  

3) Kayu papan tebal 1cm untuk penyekat 

b. Ukuran: 

1) Untuk dasaran menggunakan ukuran 60 cm x 40 cm 

2) Untuk penyangga: kayu reng dengan panjang 15 cm 

sebanyak 2 buah 

3) Untuk penyekat:  

 kayu papan ukuran 1 cm x 5 cm x 40 cm (2 buah) 

 kayu papan ukuran 1 cm x 5 cm x 60 cm (3 buah) 

 kayu papan ukuran 1 cm x 5 cm x 30 cm (4 buah) 

4) Tiang mind mapping: 

 Kayu reng Panjang 150 cm (2 buah) 

 Kayu reng Panjang 60 cm (1 buah) 

c. imitasi buah, sayuran, dll 

d. Banner mind mapping 

 

 


