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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bab 1, pasal 1, butir 14 pendidikan anak usia dini adalah 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  Pendidikan 

Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan kunci utama sukses tidaknya sebuah 

program pendidikan nasional suatu bangsa yang memiliki peran penting dan 

strategis dalam proses peletakan dasar pendidikan generasi bangsa pada masa 

yang akan datang. Taman Kanak-Kanak merupakan lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan secara terstruktur untuk mencapai tingkat di SD. Peserta didik 

dituntut untuk menguasai ketrampilan dasar membaca, menulis, dan 

berhitung. Pada kenyataannya TK tidak mengemban tanggung jawab untuk 

mengembangkan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung karena 

hal itu seharusnya merupakan tanggung jawab pendidikan sekolah dasar. 

Banyak lembaga pendidikan Sekolah Dasar mengajukan tes masuk 

khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Hal ini merupakan syarat 

wajib masuknya di lembaga pendidikan SD untuk sudah lancar membaca dan 

menulis. Tugas kita sebagai orang dewasa dan pendidik adalah memberikan 
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sarana dorongan belajar dan memfasilitasi ketika mereka telah siap untuk 

mempelajari sesuatu. 

Membaca adalah kemampuan yang bisa dipelajari anak usia dini. Bila 

kemampuan ini dipupuk sejak usia dini, akan bermanfaat bagi kecerdasannya. 

Anak yang gemar membaca terbukti lebih cerdas dan mempunyai berbagai 

macam pengetahuan saat ia menjadi dewasa. Tentunya untuk menumbuhkan 

rasa suka membaca, orang tua harus menjadi contoh baginya. Di sekolah guru 

juga harus memberikan pembelajaran membaca secara menarik agar anak 

senang dan informasi mudah diserap.  

Menurut Glenn Doman, direktur dari The Institutes for the 

Achievement of Human Potential, berdasarkan penelitian yang dilakukan 

dengan para ahli bidang kedokteran dan psikologis anak dalam buku 

Pendidikan Anak Usia Dini (Hasan, 2009:311) menyatakan perlunya anak 

diajari membaca karena hal-hal berikut ini: a) Anak berusia dibawah lima 

tahun dengan mudah dapat menyerap informasi dalam jumlah yang sangat 

banyak. Pada anak yang berusia dibawah empat tahun, hal ini lebih mudah dan 

efektif. Dibawah usia tiga tahun, bahkan lebih mudah lagi dan jauh lebih 

efektif. Dibawah usia dua tahun, adalah yang paling mudah dan efektif, b) 

Anak berusia dibawah lima tahun dapat menangkap informasi dengan 

kecepatan yang luar biasa, c) Semakin banyak informasi yang diserap oleh 

seorang anak berusia dibawah lima tahun maka semakin banyak pula yang 

diingatnya, d) Anak berusia dibawah lima tahun mempunyai energi yang 

sangat luar biasa, e) Anak berusia dibawah lima tahun dapat mempelajari 
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sesuatu bahasa secara utuh dan dapat belajar hampir sebanyak yang diajarkan 

kepadanya. Dia dapat diajari membaca satu untuk beberapa bahasa sama 

mudahnya dengan kemampuannya untuk mengerti bahasa lisan. 

Kebiasaan membaca yang tumbuh sejak kecil, selain baik untuk 

perkembangan otak  juga membuat anak bisa lebih berpikir rasional dan lebih 

mampu mengendalikan diri. Intinya adalah kebiasaan membaca sejak kecil 

akan  memperkaya wawasan anak yang bermuara pada jati diri manusia yang 

lebih berkualitas. Kebiasaan membaca pada anak akan membantu 

perkembangan otak kiri. Dalam meningkatkan kemampuan membaca, tidak 

hanya otak kiri saja yang dikembangkan melainkan otak kanan juga perlu 

dikembangkan. Pendidikan perlu menyeimbangkan kemampuan  kedua 

belahan otak supaya kecerdasan anak berkembang dengan  maksimal.  

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan  perkembangan  

otak kanan, salah satunya adalah melalui permainan. Membaca dapat 

dilakukan dengan bermain. Permainan yang dapat mendukung terciptanya 

rangsangan pada anak dalam membaca dapat berupa permainan F/D card. 

Flashcard atau dotcard merupakan sebuah terobosan dalam bidang pendidikan 

anak usia dini yang menggunakan sejumlah kartu sebagai alat bantu. Metode 

F/D card memungkinkan anak mampu untuk belajar membaca dengan cara 

mengingat gambar dan bentuk. Adapun permainan yang dilakukan dalam 

kegiatan membaca dengan F/D card berupa; menghubungkan gambar dengan 

kata, menunjukkan gambar, menyebutkan kata dari gambar, menyusun huruf 

menjadi sebuah kata. 
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Namun pada kenyatannya di lapangan, masih banyak guru yang 

enggan menggunakan  alat peraga  dalam pembelajaran membaca dan bersifat 

monoton. Mereka lebih suka menggunakan metode ceramah yang biasanya 

hanya menggunakan  media papan  tulis. Karena metode tersebut dianggap 

lebih mudah, praktis, efisien, dan dilaksanakan tanpa memerlukan persiapan 

yang matang. Dengan hanya menggunakan media papan tulis dan metode 

ceramah yang kurang menarik membuat siswa sulit memahami konsep yang 

dipelajari sehingga siswa merasa cepat bosan dan malas untuk latihan 

membaca.  

Pembelajaran membaca di TK Pertiwi Karanganyar masih 

menggunakan  metode ceramah  tanpa menggunakan alat peraga. Alat peraga 

yang digunakan berupa  papan tulis dan tidak dilakukan dengan cara bermain 

sehingga membuat siswa menjadi bosan dan malas. Selain itu media yang 

digunakan  juga berupa lembar kerja siswa yaitu dengan menggunakan  buku-

buku  panduan  membaca. Meskipun demikian hal ini juga masih membuat 

siswa merasa bosan karena pembelajaran membaca selain menggunakan alat 

peraga juga sebaiknya dilakukan dengan bermain.  

Pembelajaran membaca di TK Pertiwi Karanganyar menjadi 

membosankan karena kurang kreatifnya guru dalam proses pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran membaca. Guru enggan menggunakan media 

atau alat peraga karena lebih suka menggunakan metode ceramah yang 

dianggap lebih mudah, praktis, dan efisien dalam pelaksanaannya.  
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Dari uraian diatas, agar kemampuan membaca meningkat salah 

satunya adalah dalam proses pembelajaran guru menggunakan media F/D 

card. Hal ini yang mendorong penulis mengambil judul “UPAYA 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 

MELALUI PERMAINAN F/D CARD PADA ANAK KELOMPOK A DI 

TK PERTIWI KARANGANYAR, PLUPUH, SRAGEN TAHUN 

AJARAN 2011/2012.    

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pembelajaran membaca dengan menggunakan F/D card yang berupa kartu 

kata yang disertai gambar.   

2. Masalah dalam  penelitian  ini dibatasi  kemampuan membaca kata pada 

anak kelompok A di TK Pertiwi Karanganyar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut  dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Apakah permainan F/D card 

dapat meningkatkan kemampuan membaca anak kelompok A di TK Pertiwi 

Karanganyar?.” 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

membaca anak. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui peningkatan kemampuan membaca anak melalui permainan F/D 

card pada anak kelompok A di TK Pertiwi Karanganyar. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk menambah 

serta memperkaya pengetahuan cara penerapan pembelajaran 

membaca pada anak kelompok A di TK Pertiwi Karanganyar. 

b. Dapat memperkaya kajian pelaksanaan pembelajaran membaca. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan untuk meneliti 

permasalahan lain atau sebagai referensi lain terhadap penelitian yang 

hampir sama atau sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dapat memberikan masukan yang positif dalam pembelajaran 

membaca pada anak kelompok A di TK Pertiwi Karanganyar. 

2) Dapat memberikan solusi terhadap masalah atau kendala 

pelaksanaan pembelajaran membaca dengan permainan F/D card 

pada anak kelompok A di TK Pertiwi Karanganyar. 

3) Meningkatkan ketrampilan dan kreativitas guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran membaca bagi anak. 

4) Dapat memberikan masukan kepada guru untuk dapat menerapkan 

metode pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat dalam 
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penerapan pembelajaran membaca pada kelompok A di TK Pertiwi 

Karanganyar. 

b. Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatkan kemampuan membaca peserta didik 

2) Dapat menambah kosa kata/ perbendaharaan kata 

c. Bagi Orang tua, memberikan  informasi sebagai wacana dalam 

mengembangkan kemampuan membaca dapat dilakukan dengan 

permainan F/D card. 

 

  


