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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Taman kanak-kanak adalah merupakan salah satu bentuk pendidikan pra 

sekolah yang mengembangkan kemampuan dasar meliputi berbagai pengembangan. 

kemampuan membaca merupakan salah satu kompetensi yang sangat berkaitan erat 

dengan membantu dan memahami konteks dan pemahaman bidang pengembangan 

atau pelajaran yang lain.Kemampuan membaca membaca di TK RA  Miftahul Ulum 

2 Karangpakel masih sangat rendah beda dengan kemampuan berbicara secara lisan 

yang dapat berkembang secara alamiah melalui interaksi dengan lingkungan 

membaca menjadi tuntutan guru TK. Sebenarnya alasan yang dikemukakan orang tua 

itu sangat klasik. Banyak sekolah dasar yang menyelenggarakan tes masuk 

penerimaan siswa baru, lebih masuk pada sekolah dasar yang dianggap favorit, anak 

yang sudah lancar membaca dianggap memenuhi syarat masuk sekolah dasar atau 

pun dianggap anak tersebut pandai. 

Pembelajaran di taman kanak-kanak menggunakan prinsip “bermain sambil 

belajar, dan belajar seraya bermain” bermain merupakan kebutuhan bagi anak, anak 

belajar sesuai dengan perkembangan jiwanya dan sesuai dengan kompetensi dasar, 

anak mampu mendengar dan berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan 

kata dan simbol-simbol untuk melambangkan persiapan membaca. Agar tidak 

terkesan adanya pergeseran tanggung jawab dalam pembelajaran yang berhubungan 

dengan kemampuan membaca anak, dari TK ke SD khususnya  kelas 1 masih 
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menggunakan sistim pembelajaran dengan bermain sambil belajar dan belajar seraya 

bermain. 

Kemampuan membaca meliputi: 1) kemampuan dalam melakukan koordinasi 

gerakan visual dan koordinasi gerakan motorik, 2) kemamuan dasar membaca dapat 

dilihat dari kemampuan anak dalam melakukan diskriminasi secara visual seperti 

kemampuan untuk membedakan bentuk, 3) kemampuan untuk membedakan kosa 

kata, 4) kemampuan auditori atau kemampuan membedakan suara yang didengar (Siti 

Nurlaela Sari: 2010:13). 

Kemampuan anak usia TK jika ditinjau dari berbagai aspek perkembangan 

seperti perkembangan fisik dan motorik berkembang dengan sangat pesat, 

Bredekamp & Copple (Musfiroh, 2005:40) mengemukakan bahwa perkembangan 

bahasa ditandai dengan anak banyak bertanya tentang sesuatu hal yang belum 

diketahui, kosa kata anak mencapai 3000-5000 kata, senang meniru perbuatan orang 

lain, mencari perhatian, menceritakan kembali, perkembangan sosial anak mulai 

belajar mengenal lingkungan dengan cara bermain bersama ataupun membuat 

kelompok-kelompok ketika bermain, perkembangan kognitif masih bersifat konkrit 

dan memusat. 

Dengan adanya paradigma tersebut di atas maka peneliti menggunakan kartu 

kata dalam pembelajaran sebagai upaya mempersiapkan permulaan anak belajar 

memebaca. Dengan menggunakan kartu kata peneliti bertujuan agar kegiatan 

pembelajaran dapat dicapai secara mudah, tanpa mengeluarkan biaya yang besar serta 

memperoleh hasil yang maksimal. Permainan kartu kata digunakan sebagai media 

untuk menumbuhkan minat membaca pada anak usia dini dengan membari kebebasan 
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kepada anak, sehingga anak tidak terkungkung dalam kotak perintah dan dapat 

mengikuti pembelajaran sambil bermain. 

Menurut Kartini (1999:127-128) bentuk permainan dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu:  

1. Permainan gerakan. Pada mulanya bayi bermain-main sendirian “melatih” badan 

dan anggota tubuh dengan melakukan macam-macam gerakan.  Pada usia 3-4 

tahun tumbuhlah kebetuhan untuk bermain-main dengan kawan-kawan. 

Selanjutnya, anak-anak melakukan kerja sama dengan teman sepermainanya. 

2. Permainan memberi bentuk. Alat permainan dan bahan permainan yang paling 

baik ialah materi tanpa bentuk misalnya: lilin/malam, kertas, air, tanah liat, pasir 

dan sebagainya. 

3. Permainan ilusi. Pada jenis permainan jenis ini unsur fantasi memegang peranan 

paling menonjol. Misalnya sebuah sapu menjadi “kuda tunggangan”, kursi 

menjadi sebuah mobil atau kereta api. 

Usia dini adalah usia bermain, sehingga belajarpun harus dalam bentuk 

permainan. Bahkan, tidak hanya permainan pada umumnya karena kegiatan sehari-

haripun bisa dipakai sebagai arena belajar membaca anak. Menurut Hasan (2009:335) 

ada beberapa jenis permainan untuk si anak usia dini yang sudah bisa berjalan dan 

berbicara (usia 2-5 tahun). Permainan tersebut sebagai ajang untuk belajar berbahasa, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mencari kata 

Mencari kata merupakan permainan yang mudah untuk si kecil. Membaca 

adalah “mencari kata” bahan yang dibutuhkan adalah buku cerita anak-anak dan 

krayon berwarna. 
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2. Mewarnai kata 

Mewarnai kata termasuk salah satu cara mengajar bagi anak sambil bermain, 

yaitu dengan menuliskan kata-kata tunggal dengan huruf besar serta setiap huruf 

mempunyai ruang yang dapat diwarnai oleh anak. Setelah mewarnai satu huruf 

tersebut, anak diminta menyebutkan huruf tersebut. 

3. Puzzle kata-kata 

Puzzle adalah permainan yang tidak asing lagi bagi anak kecil. Permainan ini 

membantu mengajari anak untuk belajar membaca. Permainan ini tidak hanya  

efektif untuk belajar membaca, tetapi juga meningkatkan kemampuan belajar dan 

kognitif mereka. 

Selain permainan-permainan untuk belajar membaca anak usia dini tersebut 

masih ada banyak anak lagi alat atau media permainan belajar membaca yang lain 

seperti kata kembar, papan pesan, menyusun kata serta bowling dengan alfabet dan 

masih banyak lagi. 

Kartu kata merupakan bentuk media atau alat permaian yang bersifat mendidik 

yang dikhususkan bagi anak-anak balita dan anak-anak pra sekolah yang terdiri dari 

katu-kartu yang bertuliskan 26 macam huruf alphabet. 

Menurut Hasan (2009:72) permainan ini sudah banyak dikembangkan di negeri 

sakura (Jepang). Shicida, specialis perkembangan anak balita, dalam bukunya Right 

Brain Education in Infancy menjelaskan hasil sebuah studinya, bisa dilihat bagaimana 

anak-anak SD mampu membaca satu jilid buku hanya dalam waktu 3-5 menit saja. 

Demikian besar manfaat alat permainan kartu kata dalam pendidikan anak usia 

dini. Pemberian timulasi dengan metode ini, akan memberikan dampak positif selama 

sifatnya tidak memaksa, disesuaikan dengan tahapan, dan tidak ada target, sifatnya 
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sudah bukan bermaian lagi. Masa anak-anak adalah masa bermain. Mereka tidak bisa 

dituntut untuk diam dan belajar dengan suatu materi. Jika hal itu dipaksakan di 

khawatirkan anak-anak akan jenuh sebelum waktunya (Hasan, 2009:73). 

Berdasarkan  latar belakang di atas peneliti menggunakan kartu kata sebagai 

media pembelajaran, Peneliti mengambil judul „‟Upaya meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan dengan menggunakan permainan kartu kata untuk kelompok B 

di TK RA Miftahul Ulum II Karangpakel, Trucuk, Klaten Tahun Ajaran 2010/2011”. 

 

B. Identifikasi masalah 

Dalam pembelajaran membaca siswa kelompok B di TK RA Miftahul Ulum 2 

Karangpakel, Trucuk, Klaten masih banyak mengalami kesulitan dalam menerima 

materi pelajaran, dikarenakan ada beberapa masalah yang terjadi dalam proses 

pembelajaran diantaranya adalah: 

1. Guru dalam menyampaikan materi pelajaran banyak menggunakan metode 

ceramah dan tanpa menggunakan alat bantu pelajaran/APE. 

2. Siswa kurang memahami materi pelajaran yang diberikan guru. 

3. Siswa belum dapat mengerjakan semua  soal yang diberikan guru di akhir 

pembelajaran. 

 

C. Perumusan Masalah 

Apakah dengan menggunakan permainan kartu kata dapat meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B di TK RA Miftahul Ulum 2 

Karangpakel, Trucuk, Klaten Tahun Pelajaran 2011/2012. 

D. Tujuan Penelitian 
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1. Tujuan Umum 

a. Meningkatkan kemampuan menyusun kata menjadi kalimat 

b. Meningkatkan kelancaran membaca 

c. Dapat memahami kalimat yang benar 

d. Menambah perbendaharaan kosa kata anak 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan pada anak kelompok B TK RA Miftahul Ulum 2 Karangpakel Trucuk 

Kabupaten Klaten melalui permainan kartu kata. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau meningkatkan teori tentang 

peningkatan kemampuan membaca permulaan. 

b. Memberi sumbangan referensi di bidang psikologi perkembangan, terutama 

perkembangan pada masa awal anak-anak, dan psikologi pendidikan terutama 

bagi pendidikan anak usia dini.  

2. Manfaat Praktis 

a. Membantu memperbaiki pembelajaran yang guru dikelola 

b. Meningkatkan untuk anak didik di sekolah. 

c. Meningkatkan prestasi belajar siswa 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan positif dan dapat 

dijadikan pedoman bagi guru-guru yang lain. 


