
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini mendasari jenjang pendidikan selanjutnya. 

Perkembangan secara optimal selama masa usia dini memiliki dampak 

terhadap pengembangan kemampuan untuk berbuat dan belajar pada masa-

masa berikutnya. Montessori dalam Seldin (2004:5), menyatakan bahwa pada 

rentang usia lahir sampai 6 tahun anak mengalami masa keemasan (the golden 

years) yang merupakan periode di mana anak mulai peka atau sensitif untuk 

menerima berbagai rangsangan. Perkembangan intelektual anak terjadi sangat 

pesat pada tahun-tahun awal kehidupannya. Rangsangan belajar pada usia dini 

memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk perkembangan 

berikutnya. Pengalaman belajar pada usia dini perlu dirancang dan dikelola 

sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi kontra produktif  terhadap aktifitas 

belajar yang akan di ikuti pada pendidikan selanjutnya. 

Piaget dalam Sujiono (2009:120), mengemukakan tentang konsep dasar 

yang dapat mendukung perkembangan anak yaitu semua orang membutuhkan 

belajar mengenai bagaimana membaca dan menulis. Anak belajar dengan baik 

menggunakan panca indranya. Sebenarnya semua anak dapat dididik, mereka 

dapat dididik untuk memaksimalkan kemampuannya, pendidikan harus 

dimulai sejak dini. Anak tidak harus dipaksa untuk belajar, tetapi sesuai 

dengan kesiapan belajar mereka dan harus mempersiapkan pada tahap 
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selanjutnya, kegiatan belajar seyogyanya menarik serta berarti bagi anak, 

mereka dapat belajar aktivitas berdasarkan ketertarikannya. 

Menurut Solehuddin (2006:3.7), pelanggaran terhadap konsep dasar di 

atas akan memunculkan sikap dan perilaku belajar yang negatif pada anak 

seperti bosan, terforsir dan kehilangan minat belajar. Tujuan pembelajaran di 

TK hendaknya di arahkan untuk membantu anak belajar, bagaimana cara 

belajar dan membangun pondasi untuk terjadinya proses belajar sepanjang 

hayat. Pengembangan motivasi dan sikap belajar yang positif adalah salah satu 

fungsi utama pendidikan TK sehingga anak diharapkan memiliki sikap dan 

motivasi belajar yang positif. Anak merasakan pengalaman belajar sebagai 

kegiatan yang menyenangkan sehingga ia menjadi orang yang gemar belajar, 

bukan mempersepsi kegiatan belajar sebagai tugas yang membebani dirinya. 

Kegiatan pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan atau perolehan 

pengetahuan melainkan juga pada pengembangan berbagai keterampilan, 

sikap-sikap yang menunjang untuk kepentingan belajar. Penguasaan 

ketrampilan dan pemilikan sikap-sikap belajar yang positif  merupakan aset 

yang tidak ternilai harganya bagi kepentingan belajar selanjutnya. Anak dapat 

belajar secara mandiri dengan menggunakan sumber-sumber yang ada. 

Menurut Semiawan dalam Sujiono (2009:2), proses pembelajaran pada 

anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep-

konsep dasar yang memiliki kebermaknaan melalui pengalaman nyata yang 

memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara 

optimal. Pembelajaran membaca bermakna adalah proses memaknai dan 
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bukan hanya membunyikan kata-kata. Makna tercipta melalui interaksi dengan 

tulisan yang berguna dan menyeluruh.        

Bahasa sebagai salah satu aspek perkembangan yang harus 

dikembangkan pada usia TK merupakan media komunikasi agar anak dapat 

menjadi bagian dari kelompok sosialnya. Membaca yang merupakan bagian 

dari perkembangan bahasa dapat diartikan menterjemahkan simbol atau 

gambar ke dalam suara yang dikombinasikan dengan kata-kata. Kata-kata 

disusun agar orang lain dapat memahaminya. Anak yang menyukai gambar, 

huruf dan buku cerita dari sejak awal perkembangannya akan mempunyai 

keinginan membaca lebih besar. Hal ini dikarenakan mereka tahu bahwa 

membaca memberikan informasi baru dan menyenangkan (Masjidi, 2007:57). 

Mengajarkan membaca  di TK dapat dilaksanakan selama dalam batas-

batas aturan pengembangan pra skolastik atau pra akademik serta 

mendasarkan diri pada prinsip dasar hakiki dari pendidikan anak usia dini. TK 

selain bermain sebagai bentuk kehidupan dalam kecakapan memperoleh 

ketrampilannya, anak-anak juga menerima berbagai pengetahuan dalam 

pembelajaran secara akademis untuk persiapan mereka memasuki pendidikan 

dasar selanjutnya. 

Idealnya dalam kegiatan belajar membaca, anak-anak seharusnya mau 

mengikuti kegiatan belajar dengan rasa senang, tanpa paksaan, antusias dan 

bersemangat dalam belajar. Motivasi perlu diupayakan agar proses belajar 

membaca berjalan lebih baik sehingga tercapai tujuan yaitu meningkatnya 

kemampuan membaca anak. Anak memerlukan motivasi dalam 

membangkitkan dorongan guna melakukan aktifitas belajar. 
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Menurut Seefeldt dan Wasik (2008:49), sebenarnya semua anak yang 

masuk sekolah TK, telah siap belajar. Tergantung pada sekolah untuk 

merespon setiap tingkat kesiapan masing-masing anak. Sekolah harus yakin 

bahwa semua anak yang masuk TK telah siap belajar sesuatu. Sekolah harus 

siap menerima anak-anak yang aktif, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, 

dan ingin belajar. 

Menurut Djamarah (1995:180), apabila guru dalam proses belajar 

mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan membosankan anak, 

perhatian berkurang, mengantuk, malas dan akibatnya tujuan belajar tidak 

tercapai. Tiga variasi itu adalah gaya mengajar, media dan bahan 

pembelajaran, interaksi antara guru dan anak. Ketiga variasi itu ditekankan 

pada variasi proses bukan produk. Apabila ketiga komponen tersebut di 

kombinasikan dalam penggunaannya maka akan meningkatkan perhatian 

anak, membangkitkan keinginan dan kemauan belajar. Semua anak tidak 

menghendaki adanya kebosanan dalam belajar karena hal tersebut tidak 

menyenangkan. 

Menurut Pujiati dalam Hariyanto (2009:98), dapat membaca pada usia 

dini bukanlah segalanya. Hal yang lebih penting daripada kemampuan 

membaca dan sering terlewatkan yaitu bagaimana membuat anak senang 

dengan buku dan kegiatan belajar membaca. Pembentukan kebiasaan 

membaca apabila kurang dibangun, maka anak yang sudah bisa membaca, 

akan kurang tertarik dengan buku. Guru di sekolah harus menyediakan media 

belajar membaca ketika melihat anak begitu antusias dengan buku dan 
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kegiatan belajar membaca meskipun mereka masih usia dini. Guru TK dalam 

mengajarkan keterampilan membaca pada usia dini harus dengan prinsip 

belajar “fun”, maka materi apapun yang diajarkan kepada anak selalu 

direspons dengan baik dan anak suka belajar serta anak-anak menjadi tidak 

terbebani dan tidak benci dengan kata “belajar”. 

Menurut Susilo (2006:22), proses belajar memegang peran yang penting 

dalam pembelajaran. Mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar 

dan hanya bermakna bila terjadi kegiatan belajar anak. Guru harus memahami 

sebaik-baiknya tentang proses belajar anak agar dapat memberikan bimbingan 

dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi. 

Menurut Sardiman (2000:97), secara alami anak didik dapat menjadi 

aktif, karena adanya motivasi dan didorong oleh bermacam-macam kebutuhan, 

sehingga mempunyai potensi untuk berkembang. Tugas pendidik adalah 

sebagai pembimbing dan menyediakan kondisi agar anak dapat 

mengembangkan bakat dan potensinya, sehingga anak harus aktif. 

Menurut Katz (1997:29), dalam belajar membaca motivasi sangat 

penting dibutuhkan. Pembelajaran yang dilakukan dengan latihan, tes, serta 

ancaman sebanyak apapun tidak dapat membuat anak berminat untuk belajar 

membaca. Motivasi dalam belajar membaca tidak ada yang lebih baik dari 

menikmati buku bersama dengan seseorang yang bisa menularkan antusiasme 

dalam membaca buku. Membaca bersama sangat penting dan bagi pemula 

memerlukan buku bergambar dengan teks sederhana serta harus mengandung 

unsur humor dan cerita penuh arti. 
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Menurut Diedrich dalam Sardiman (2000:98), aktifitas belajar dapat di 

golongkan dalam beberapa klasifikasi salah satunya adalah Visual Activities 

yang termasuk didalamnya adalah membaca. Menurut Lopez dalam Sujiono 

(2009:147), ”Creative Play Helps Children Grow”. Pembelajaran membaca 

pada anak usia dini harus dilakukan dalam permainan kreatif yaitu salah 

satunya dengan cerita bersambung (Continuing story) berupa pembelajaran di 

mana guru memulai awal sebuah cerita dan setiap anak menambahkan cerita 

selanjutnya bagian per bagian seperti cerita dengan menggunakan buku besar 

(big book). 

Menurut Dhiene (2006:103), media adalah alat, metode dan teknik yang 

di gunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interest antara 

guru dan anak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

Sehingga di harapkan akan lebih antusias belajar membaca dengan media 

yang di pilih guru secara tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan anak 

sehingga anak akan lebih terpusat perhatiannya. Berdasarkan hal tersebut 

diharapkan proses dan hasil belajarnya akan lebih baik dan meningkat. 

Menurut Arsyad (2007:17), bahwa keuntungan menggunakan media dalam 

pembelajaran di kelas yaitu pembelajaran jadi lebih menarik, penyampaian 

menjadi lebih baku, pembelajaran menjadi lebih interaktif di bandingkan 

dengan tidak menggunakan media pembelajaran. 

Masjidi (2007:45), menyatakan bahwa media buku memiliki banyak 

manfaat, salah satunya adalah sebagai media untuk mengajarkan keterampilan 

membaca. Pembelajaran membacakan buku cerita dapat melatih keterampilan 

merangkai huruf dan menjadi suatu kata. Menghafal merupakan bagian 
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penting dari membaca pada usia dini. Membaca cerita dengan keras dan 

mengulang-ulang bagian teks tertentu dapat melatih daya ingat anak. 

Realitas menunjukkan bahwa motivasi anak untuk mengikuti 

pembelajaran membaca di BA Aisyiyah Bakipandeyan 02 Sukoharjo sangat 

rendah. Hal itu terlihat pada waktu guru memberikan pembelajaran membaca, 

banyak anak yang kurang memperhatikan guru, ramai sendiri, membuat 

kegaduhan dalam kelas, mengganggu teman, melamun dan malas mengikuti 

pembelajaran di kelas. Mereka kelihatan bosan dan bahkan ada yang seperti 

tertekan sehingga malas menyelesaikan tugas dari guru. 

Fakta di lapangan sebagaimana disampaikan oleh Dyah Setyowati 

Wulandari selaku guru kelompok B di BA Aisyiyah Bakipandeyan 02, 

menunjukkan bahwa rendahnya motivasi belajar membaca anak disebabkan 

oleh karena awal motivasi mereka belajar membaca bukan merupakan 

keinginan atau dorongan dari diri mereka sendiri. Awal motivasi mereka  

karena bagian kegiatan belajar yang harus dijalani sehingga terkesan terpaksa. 

Guru menerapkan metode baca tulis seperti yang di ajarkan di SD yaitu 

dengan menghafal alphabet, mengeja kata, menggunakan cara-cara pemaksaan 

dalam belajar, dan tidak dilakukan dalam suasana yang menyenangkan 

sehingga tidak akan memperoleh ilmu, tetapi justru akan kehilangan masa-

masa emasnya. 

Kendala belajar membaca, yang dijumpai pada pembahasan di atas, 

perlu dicari solusinya agar kegiatan belajar membaca anak, bisa berjalan 

seperti yang di harapkan. Sebagai seseorang yang berpengaruh dan 
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mempunyai andil besar di dalam kelas, guru mempunyai tanggung jawab 

untuk mencari solusi dari kendala tersebut diatas. Menurut Susilo (2006:24), 

situasi belajar harus bertujuan dan untuk mencapai tujuan, anak senantiasa 

akan menemui kesulitan, rintangan-rintangan dan situasi yang tidak 

menyenangkan. 

Guru yang peduli dengan masalah tersebut terus berusaha mencari solusi 

atau pemecahan masalah dengan menggunakan proses yang meliputi 

perolehan informasi dan mengetahui kebutuhan individual anak-anak, 

ketertarikan, rasa takut, dan frustasinya. Menurut Catron dan Allen (1999:59), 

peran guru lebih sebagai mentor atau fasilitator, dan bukan penstransfer ilmu 

pengetahuan semata, karena ilmu tidak dapat ditransfer kepada anak tanpa 

keaktifan anak itu sendiri. Keberhasilan proses belajar mengajar di dalam 

kelas sangat ditentukan oleh strategi pembelajaran, bagaimanapun lengkap dan 

jelasnya komponen lain, tanpa diimplementasikan melalui strategi yang tepat, 

maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses 

pencapaian tujuan. Guru setiap akan mengajar diharuskan untuk menerapkan 

strategi atau media tertentu dalam pelaksanaan pembelajaran. 

         Oleh karena itu peneliti mengusulkan media big book sebagai media 

pembelajaran membaca  untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan 

belajar membaca lebih menarik bagi anak serta menstimulasi anak supaya 

termotivasi untuk belajar membaca. Menurut Solehuddin (2006:40), 

pendekatan pembelajaran dan bahan belajar dalam big book dibuat 
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berdasarkan kepercayaan bahwa rasa percaya diri dan antusias membaca anak 

harus di bangkitkan pada saat anak belajar membaca. 

    Pembelajaran membaca melalui media big book diharapkan 

menimbulkan serta meningkatkan motivasi intrinsik yaitu anak akan 

mempunyai rasa cinta terhadap buku dalam arti yang sebenarnya. Anak akan 

tertanam bahwa buku tersebut adalah sumber informasi. Buku adalah sumber 

makna yang mereka butuhkan, secara intrinsik akan muncul motivasi yang 

tinggi untuk mencari dan mengejar makna baru yang mereka butuhkan dalam 

hidupnya. Sehingga diharapkan melalui media big book dapat meningkatkan 

motivasi belajar membaca  pada anak di BA Aisyiyah Bakipandeyan 02 

Sukoharjo kelompok B. Melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan ada 

peningkatan motivasi belajar membaca yang signifikan pada anak di BA 

Aisyiyah Bakipandeyan 02 Sukoharjo Kelompok B. 

     Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, peneliti akan melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “ UPAYA PENINGKATAN 

MOTIVASI BELAJAR MEMBACA MELALUI MEDIA BIG BOOK DI BA 

AISYIYAH BAKIPANDEYAN 02 SUKOHARJO KELOMPOK B TAHUN 

AJARAN 2010-2011”. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

       Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

ada beberapa masalah yang dapat di identifikasikan sebagai berikut: 

1. Rendahnya motivasi belajar membaca 

2. Kurang tepatnya metode  dalam pembelajaran membaca 
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3. Media yang kurang menarik, sehingga membuat anak bosan 

 

C.  Pembatasan Masalah 

       Mengingat keterbatasan waktu, cakupan dan aktifitas penelitian ini 

hanya membatasi masalah sebagai berikut :  

1. Pembahasan membaca anak dibatasi pada membaca awal 

2. Pembahasan media big book dibatasi pada big book pola yaitu salah satu 

jenis big book  yang memuat cerita sederhana bergambar yang berisi kata-

kata atau baris-baris teks yang berulang kali muncul di seluruh buku.  

 

D.  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dapat diistilahkan sebagai problematika yang 

merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu Penelitian 

Tindakan Kelas. Berdasarkan latar belakang masalah  sebagaimana 

diungkapkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Apakah melalui media big book dapat meningkatkan motivasi belajar 

membaca pada anak di BA Aisyiyah Bakipandeyan 02 Sukoharjo Tahun 

Ajaran  2010/2011 ? 

 

E.   Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.   Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

belajar membaca melalui media big book pada anak di BA Aisyiyah 

Bakipandeyan 02 Sukoharjo. 

2.  Khusus  

a. Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar membaca melalui 

media big book pada anak  kelompok B di BA Aisyiyah Bakipandeyan 

02 Sukoharjo. 

b. Untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran membaca dengan 

menggunakan media big book pada anak kelompok B di BA Aisyiyah 

Bakipandeyan 02 Sukoharjo. 

 

F.  Manfaat 

       Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum di 

Taman Kanak-kanak yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan 

masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. 

b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan anak usia dini, 

yaitu membuat inovasi pembelajaran menggunakan media big book 

untuk meningkatkan motivasi belajar membaca anak.  
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c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan peningkatan motivasi belajar membaca pada 

anak usia dini serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara 

meningkatkan motivasi belajar membaca anak, khususnya dengan 

media big book. 

b.   Bagi pendidik dan calon pendidik. 

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara 

meningkatkan motivasi belajar membaca anak, khususnya dengan 

media big book. 

c.   Bagi anak didik 

Anak didik sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat memperoleh 

pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara aktif, kreatif dan 

menyenangkan melalui media big book. Anak akan termotivasi belajar 

membaca lebih cepat dan percaya diri anak meningkat. 

d. Bagi sekolah tempat anak belajar. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran 

serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan motivasi belajar membaca anak. 

 

 

 




