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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) merupakan salah satu bentuk 

pendidikan anak usia dini yang berada pada jalur pendidikan formal, seperti yang 

termaktub dalam peraturan pemerintah no 27 tahun 1990. sebagai lembaga prase 

sekolah tugas utama TK adalah mempersiapkan anak dengan memperkenalkan 

berbagai pengetahuan, sikap atau perilaku dan keterampilan agar anak dapat 

melanjutkan kegiatan belajar yang sesungguhnya disekolah dasar.  

Pembelajaran menulis permulaan berperan penting dalam pengajaran di 

Taman Kanak-kanak kelompok B, untuk meningkatkan komunikasi secara tertulis 

dan di jaman yang semakin maju orang tua selalu menuntut agar anaknya sudah 

mampu dan dapat menulis dengan lancar dan benar. Pada kelompok B TK Pertiwi 

Pluneng masih ada siswa kesulitan belajar menulis saat guru hanya menggunakan 

sarana pembelajaran papan tulis dan kapur. Dari 22 anak yang mampu menulis 

lancar dan benar hanya 10 anak (45%), sedangkan 12 anak belum mampu menulis 

dengan benar dan lancar 55%. Harapan guru 80% anak mampu menulis dengan 

benar. Dari hasil observasi awal terindikasi penyebab terjadinya kesenjangan 

tersebut di karenakan penggunaan sarana pembelajaran yang membosankan dan 

tidak menarik. 
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Untuk mencapai agar anak tidak sulit menerima pembelajaran menulis dan 

anak mendapatkan nilai yang diinginkan guru, anak mempunyai semangat dan 

senang menulis maka guru hendaknya melaksanakan upaya peningkatan 

keterampilan menulis awal dengan menciptakan pembelajaran menulis awal 

menjadi kegiatan yang menarik bagi anak, minat anak dapat dikembangkan dan 

ditumbuhkan. 

Guru di tuntut mampu membuat kondisi pembelajaran yang dapat 

menimbulkan minat siswa. Dalam pembelajaran menulis diperlukan upaya- upaya 

untuk menggunakan sarana dan prasarana yang dapat mencapai tujuan pengajaran 

yang diharapkan, untuk itu guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman 

cukup tentang media pembelajaran (Hamalik 1994 : 6) dalam (Azhar 2008 : 2).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar. Pemakaian media dalam pembelajaran 

sebagai alat bantu mengajar, turut mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam 

penerapan belajar menulis. Pemakaian media gambar memegang peran penting 

dalam proses belajar mengajar karena dapat memperlancar pemahaman dan 

memperkuat ingatan, dengan gambar dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat 

memberikan hubungan antara isi materi dan pembelajaran dunia nyata. 

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar menulis permulaan dapat 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa 

pengaruh pengaruh psikologis terhadap siswa (Hamalik 1986) dalam (Azhar 2008 

: 15).  
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Berpijak dari uraian penelitian ini akan dilaksanakan di TK Pertiwi Pluneng 

Kebonarum Klaten dan akan memusatkan pada pembelajaran menulis maka 

rumusan judul penulisan penelitian ini adalah :  

“UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS AWAL 

MELALUI MEDIA GAMBAR PADA KELOMPOK B DI TK PERTIWI 

PLUNENG KECAMATAN KEBONARUM KLATEN TAHUN AJARAN 2011/ 

2012.”  

 

B. Identifikasi masalah 

Dari uraian latar belakang dapat di identifikasikan beberapa masalah :  

1. Kemampuan menulis turut menentukan keberhasilan dalam pembelajaran 

keterampilan menulis awal di TK kelompok B. 

2. Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pengajaran di TK kelompok B 

khususnya keterampilan menulis melalui media gambar mempunyai andil 

yang besar.  

3. Faktor penyebab kurangnya keberhasilan keterampilan menulis dapat berasal 

dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa.  

 

C. Pembatasan masalah 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti hanya akan meneliti tentang 

upaya meningkatkan kemampuan ketrampilan menulis melalui media gambar di 

TK Pertiwi Pluneng Kebonarum Klaten. 
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D. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

maka dirumuskan sebagai berikut :  

“Bagaimana penggunaan media gambar dapat meningkatkan keterampilan 

menulis awal pada kelompok B di TK Pertiwi Pluneng ?”  

 

E. Tujuan penelitian 

Setiap langkah dalam suatu kegiatan yang baik pasti mempunyi tujuan yang 

jelas adapun tujuannya: 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan menulis awal. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui bahwa media gambar dapat meningkatkan ketrampilan  

b. menulis pada anak TK kelompok B Pertiwi Pluneng. 

c. Untuk mengetahui peningkatan ketrampilan menulis awal.   

 

F. Manfaat penelitian 

          Manfaat dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan kontribusi pada teori perilaku dan pembelajaran serta 

Pengembangan mutu pendidikan yang akan datang. 
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2.  Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Untuk melatih keterampilan anak 

2) Mengembangkan kreatifitas anak 

3) Melatih otot atau jari dan keterampilan tangan anak 

4) Memupuk kesabaran dan kerapian.  

b. Manfaat bagi guru 

1) Meningkatkan kreatifitas guru sehingga guru mengetahui fungsi 

media yang digunakan 

2) Guru lebih kreatif. 

3) Meningkatkan pengetahuan guru tentang gagasan kegiatan. 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Mempunyai cara baru dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Mempunyai dokumen tentang media pembelajaran. 

 

 


