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BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Latar Belakang Lembaga Pendidikan Al-Hikmah

Kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang 

menyediakan program dini bagi anak usia tiga hingga empat tahun. Semua anak 

yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci. Adapun orang tuanya yang 

menentukan baik dan buruknya anak tersebut. Oleh karena itu kelompok bermain 

dan taman kanak-kanak merupakan fase yang sangat penting untuk corak 

kepribadian anak. Sebab kepribadian adalah yang mendasari tumbuh kembangnya 

aspek pembiasaan, kemampuan berbahasa, kognitif, motorik, dan seni. 

Pendidikan kelompok bermain dan taman kanak-kanak bertujuan untuk 

meletakkan dasar kearah pengembangan sikap, berbahasa, pengetahuan, kognitif, 

keterampilan/fisik motorik, dan seni yang diperlukan oleh anak didik dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan pengembangan 

selanjutnya. 

Oleh karena itu Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al Hikmah 

merupakan salah satu bagian lembaga yang mengintegrasikan antara kurikulum 

yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pendidikan agama islam, yaitu 

memberikan pendidikan yang tepat sejak dini yang seimbang antara intelektualitas 

dan pendidikan rohaniya, kami berusaha menjadikan anak didik kami menjadi 

anak yang kreatif, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berilmu 
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pengetahuan yang luas disertai dengan beberapa kegiatan ekstra dan sarana 

penunjang lainnya. 

Adanya kegiatan kurikulum yang terpadu diharapkan mampu memberikan 

pendidikan dan pengembangan potensi anak secara optimal sesuai dengan biaya 

yang terjangkau tanpa mengabaikan kualitas anak didik untuk melanjutkan 

pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi. 

2.2 Sejarah Lembaga Pendidikan Al-Hikmah

Yayasan Pendidikan Al-Hikmah Kebraon Surabaya pada awalnya bernama

TK (taman kanak-kanak) Amalia yang berlokasi di Kebraon V sebelah masjid 

luhur. Memasuki tahun 1994-1995 TK Amalia pindah lokasi di Kebraon V blok 

CH no.21. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1998 atas keinginan kepala 

sekolah dan dewan guru serta dorongan para wali murid TK Amalia pindah lokasi 

di Kebraon V timur Puskesmas Kebraon dan berganti status menjadi sebuah 

lembaga pendidikan dengan nama Lembaga Pendidikan Al-Hikmah Kebraon 

Surabaya. Awal berdirinya Lembaga Pendidikan Al-Hikmah di dalamnya hanya 

terdapat TK (taman kanak-kanak) Al-Hikmah, kemudian pada tahun 2004 

Lembaga Pendidikan AL-Hikmah mendirikan KB (Kelompok bermain) Al-

Hikmah.

Lembaga Pendidikan Al-Hikmah Kebraon Surabaya adalah suatu lembaga 

dengan sistem terpadu yaitu hanya memiliki satu kepala sekolah, satu bagian 

administrasi dan keuangan, dengan kata lain antara TK dan KB memiliki satu 

pimpinan yang sama. Fasilitas yang ada di TK dan KB Al-Hikmah Kebraon 
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antara lain: area bermain anak, kelas yang representativ yang dilengkapi dengan 

AC dan multimedia, ruang komputer, dan ruang seni. 

2.3 Visi

Menjadikan Al Hikmah sebagai tempat yang efektif bagi proses pendidikan 

dan dakwah dalam rangka menanamkan dan meningkatkan aqidah, akhlak, ibadah 

dan kreatifitas berdasarkan Al Quran dan Al Hadist.

2.4 Misi

- Pembentukan sikap dasar islam melalui pengenalan akhlak terpuji dan 

pembiasaan berbudaya islami antara lain: gemar belajar, mandiri, dan 

kreatif.

- Pengembangan potensi dasar anak didik yang bertakwa, cerdas, dan 

mandiri. 

- Membantu perilaku anak melalui pembiasaan dalam mengembangkan moral 

dan nilai-nilai agama.

- Membentuk perilaku anak melalui pembiasaan dalam mengembangkan 

sosial, emosional, dan kemandirian.

- Mengembangkan kemampuan dasar melalui kemampuan berbahasa, 

kognitif, fisik, dan motorik.
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2.5 Tujuan

A. Tujuan Kelompok Bermain 

- Meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap dan potensi yang 

diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.

- Menghasilkan anak didik yang berakhlak mulia, kreatif, dan 

berkualitas.

- Menghasilkan anak didik yang berprestasi dan mutu pendidikan yang 

berkualitas.

- Menumbuhkembangkan kepribadian anak dan memberi bekal 

kemampuan dasar.

B. Tujuan Pendidikan di Kelompok Bermain

- Membangun landasan bagi perkembangan anak didik agar menjadi 

manusia beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat berilmu, cakap mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

- Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, 

kinestesis, dan sosial anak sosial pada usia emas pertumbuhan dalam 

lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

- Membantu peserta didik mengembangkan potensi baik psikis maupun 

fisik yang meliputi nilai agama dan moral, sosio emosional, 

kemandirian, kognitif, bahasa, dan fisik motorik untuk siap memasuki 

pendidikan dasar. 
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2.6 Struktur Kurikulum

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan, program pembelajaran, TK, RA, dan bentuk lain 

yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dikelompokkan 

menjadi:

1. Bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia.

2. Bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian.

3. Bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan 

pengetahuan dan tekhnologi.

4. Bermain dalam rangka pembelajaran dan kemandirian.

5. Bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Strukutur program pembelajaran di TK mencakup bidang pengembangan 

pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar dilaksanakan 

melalui kegiatan bermain, bertahap, berkesinambungan, dan bersifat pembiasaan.

Struktur kurikulum di Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak adalah 

sebagai berikut:

BIDANG PENGEMBANGAN

ALOKASI WAKTU

KB TK

1. Pembentukan perilaku

1.1 Nilai-nilai agama 

dan moral

1.2 Sosial, emosional

Jumlah jam 

perminggu 450 menit*

Jumlah jam 

perminggu 900 menit*

2. Kemampuan dasar Jumlah jam Jumlah jam 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMEROLEHAN BAHASA BIDANG MORFOLOGI DAN 
SINTAKSIS PADA ANAK-ANAK DI KELOMPOK BERMAIN 
AL-HIKMAH KEBRAON SURABAYA

ANANG FITRANTO



36

2.1 Bahasa

2.2 Kognitif

2.3 Fisik

perminggu 450 menit* perminggu 900 menit*

*) Catatan

- Jumlah pertemuan dalam satu minggu = 450 menit setara 15 petemuan 

@30 menit.

- Jumlah pertemuan dalam satu minggu = 900 menit setara 30 pertemuan 

@30 menit.

- KB Al Hikmah Kebraon menggunakan tiga hari jam belajar sehingga 

waktu belajar per hari adalah 150 menit.

- TK Al Hikmah Kebraon menggunakan enam hari jam belajar sehingga 

waktu belajar per hari adalah 150 menit.

Adapun tema-tema yang diajarkan selama dua semester di KB dan TK adalah 

sebagai berikut :

Tema-tema semester I

No. Tema Sub Tema Alokasi Waktu 

(Minggu)

1. Diri sendiri - Aku

- Panca Indra

3

2. Lingkunganku - Keluargaku

- Rumahku

- Sekolahku

3

3. Kebutuhanku - Makanan dan 3
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minuman

- Pakaian

- Kesehatan, 

kebersihan, dan 

keamanan

4. Binatang - Binatang 3

5. Tanaman - Tanaman 4

Jumlah 17 Minggu

Tema-tema semester II

No. Tema Sub Tema Alokasi Waktu 

(Minggu)

1. Rekreasi - Rekreasi

- Kendaraan

- Pesisir dan 

pegunungan

3

2. Kegiatan agama - Arti hari besar 

Islam

- Kegiatan 

memperingati

2

3. Pekerjaan - Pekerjaan 3

4. Alat komunikasi - Alat komunikasi 3

5. Tanah airku - Negara 3
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- Kehidupan di 

kota dan di desa

6. Alam semesta - Matahari, bulan, 

bintang, langit, 

dan bumi

- Gejala alam

4

Jumlah 17 Inggu

2.7 Muatan Kurikulum

Isi (muatan) program pembelajaran KB dan TK dipadukan dalam program 

pembelajaran yang mencakup :

1. Bidang pengembangan pembiasaan yang meliputi :

a. Kegiatan rutin

Kegiatan yang dilakukan di KB dan TK setiap hari, antara lain: 

berbaris, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan.

b. Kegiatan spontan

Kegiatan yang dilakukan secara spontan, antara lain: meminta tolong 

dengan baik, menawarkan bantuan dengan baik, menjenguk teman 

yang sakit.

c. Pemberian teladan

Kegiatan yang dilakukan dengan memberi teladan yang baik kepada 

anak, antara lain: memungut sampah yang ada di lingkungan sekolah, 

berpakaian rapi, dan tepat waktu.
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d. Kegiatan terprogram

Kegiatan yang diprogramkan dalam kegiatan pembelajaran, antara 

lain: makan bersama, menggosok gigi, dan karya wisata.

2. Bidang pengembangan kemampuan dasar

Merupakan kegiatan yang dipersiapkan untuk meningkatkan kemampuan 

dan kreatifitas anak sesuai dengan tahap perkembangan, yaitu:

a. Berbahasa

Pengembangan ini bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran 

melalui bahasa yang sederhana secara tetap, mampu berkomunikasi secara 

efektif dan mengembangkan minat untuk dapat berbahasa Indonesia yang 

baik dan benar.

b. Kognitif

Pengembangan ini bertujuan agar anak mampu mengolah perolehan 

belajarnya, menentukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, 

membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan logika 

matematis dan pengetahuan akan ruang dan waktu, serta kemampuan 

untuk memilah, mengelompokkan serta mempersiapkan kemampuan 

berpikir secara teliti.

c. Fisik

Pengembangan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan 

kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol 

gerakan tubuh dan koordinasi serta meningkatkan keterampilan tubuh dan 
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cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang 

sehat, kuat, dan terampil.

Pembelajaran melalui seni bertujuan agar anak dapat dan mampu 

menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan 

kepekaannya dan dapat mengapresiasi karya orang lain secara kreatif. 

Pengembangan berbagai bidang pengembangan melalui seni dapat melatih 

daya imajinasi, kreasi, apresiasi serta mengembangkan kepribadian dan 

kehalusan budi. Program kegiatan pembelajaran KB merupakan satu 

kesatuan yang utuh dikembangkan melalui tema.

3. Bidang pengembangan diri

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan dan mengapresiasikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai kondisi sekolah 

dalam ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui 

kegiatan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan 

kehidupan sosial, belajar dan pengembangan karir peserta didik. 

Berdasarkan kondisi objek Taman Kanak-kanak AL-Hikmah Kebraon dan 

kebutuhan masyarakat, kegiatan pengembangan diri yang dipilih dan 

diterapkan adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan agama (mengaji dan praktik shalat)

b. Seni tari

c. Seni lukis

d. Sempoa
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e. Bahasa Inggris

4. Lama program

Peserta didik KB Al- Hikmah Kebraon berusia 2-4 tahun 

Lama pendidikan di KB Al-Hikmah Kebraon adalah 1 tahun untuk usia 3-

4 tahun, dan 2 tahun untuk usia 2-3 tahun.

5. Waktu belajar

Program pendidikan dan pembelajaran di KB Al-Hikmah Kebraon dalam 

bentuk perencanaan semester, perencanaan mingguan, dan perencanaan 

harian. Perencanaan program pembelajaran di KB Al-Hikmah Kebraon 

Surabaya adalah perencanaan mingguan efektif dalam satu tahun pelajaran 

(2 semester) adalah 34 minggu, dengan jam belajar efektif adalah satu kali 

pertemuan selama 120 menit, 3 hari perminggu, dengan jumlah pertemuan 

sebanyak 360 menit.

6. Pendekatan pembelajaran

Pembelajaran di KB Al-Hikmah Kebraon dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan tematik dan terintegrasi. Model pembelajaran 

yang digunakan adalah model pembelajaran kelompok.

7. Rombongan belajar

Jumlah maksimal peserta didik di KB Al-Hikmah Kebraon adalah 

sebanyak 15 peserta didik dengan satu guru kelas dan satu guru 

pendamping. 
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2.8 Gambaran Umum Kebahasaan Murid KB Al-Hikmah 

Pola pemakaian bahasa antara guru dan murid, murid dengan orangtua, serta 

antar sesama murid perlu diketahui. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran singkat mengenai pemakaian bahasa di KB Al-Hikmah Kebraon 

Surabaya. 

2.8.1 Bahasa Antara Guru dengan Murid

Bahasa yang digunakan oleh guru kepada murid dalam komunikasi sehari-

hari yaitu bahasa Indonesia. Pada situasi belajar mengajar guru selalu 

menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang digunakan terkadang 

berupa ragam formal dan terkadang menggunakan ragam informal. Penggunaan 

ragam informal bertujuan agar murid-murid lebih mudah memahami maksud yang 

ingin disampaikan oleh guru. 

Pada situasi bermain, guru menggunakan bahasa Indonesia dengan ragam 

informal. Ragam informal digunakan oleh guru karena situasi bermain merupakan 

situasi santai, dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam ragam informal guru 

mencoba melakukan pendekatan kepada murid. Sehinngga dengan menggunakan 

ragam informal, murid akan menganggap guru sebagai teman bermainnya. 

Bahasa yang digunakan antara murid kepada guru adalah bahasa Indonesia, 

karena dalam komunikasi sehari-hari guru selalu menggunakan bahasa Indonesia, 

sehingga murid-murid juga ikut menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun 

bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari adalah bahasa Indonesia, 

terkadang murid-murid juga menggunakan bahasa Jawa saat berkomunikasi 

dengan guru.  
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2.8.2 Bahasa Antara Orangtua dengan Murid

Bahasa yang digunakan antara orangtua dengan murid dalam komunikasi 

sehari-hari adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Meskipun dalam 

komunikasi sehari-hari antara orangtua dengan murid menggunakan bahasa 

Indonesia dan bahasa Jawa, namun bahasa Indonesia lebih sering digunakan. 

Bahasa Jawa digunakan untuk berkomunikasi dengan murid hanya pada saat-saat 

tertentu, seperti saat murid sedang bermain di luar kelas.

Hal sama juga terjadi antara murid dengan orang tua, dalam berkomunikasi 

dengan orang tua mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun 

terkadang juga menggunakan bahasa Jawa dalam intensitas yang rendah. 

2.8.3 Bahasa Antar Murid 

Bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari antar sesama murid 

adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Murid-murid lebih cenderung 

menggunakan bahasa Indonesia karena mereka telah terbiasa menggunakan 

bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan guru dan orangtua. 
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