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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Upaya mewujudkan tatanan pendidikan yang mandiri dan berkualitas 

sebagaimana dalam UU RI No. 20 Tahun tentang sistem pendidikan (2003 : 7) 

yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan peserta didik. 

Pada hakikatnya, pendidikan untuk anak usia dini atau PAUD (0 – 6 

tahun), termasuk di dalamnya stimulasi bahasa tulis, merupakan upaya untuk 

membantu anak usia dini agar tumbuh dan berkembang sesuai tingkat 

perkembangannya. Stimulasi tersebut dilakukan secara tepat dan aman. Oleh 

karena itu, pendidikan untuk anak usia dini harus dilandasi oleh hasil disiplin. 

Beberapa metode telah banyak digunakan pada dunia pendidikan anak 

seperti bermain sambil belajar. Anak lebih sering bermain dibanding belajar. 

Proses pembelajaran pada anak seringkali dengan menggunakan metode 

bermain dan bernyanyi. Memahami makna perkembangan anak didik, 

pendidik anak akan memiliki arah yang tepat dalam melakukan kegiatan 

pendidikannya. 

Minat adalah sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang pada 

apa yang mereka lakukan bila diberi kebebasan untuk memilihnya. Mereka 

akan tertarik terhadap sesuatu dengan tujuan akhirnya menibulkan kepuasan 
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bagi dirinya. Menurut Ngalim Purwanto (2003 : 56) Minat mengarahkan 

perbuatan-perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan 

itu. Minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa aktivitas. 

Upaya peningkatan minat baca ini maka akan dihasilkan sumber daya 

manusia yang berpotensi. Namun, saat ini ada beberapa hal yang jelas terlihat 

di masyarakat, bahwa faktor- faktor penghambat minat baca anak sangat 

berpengaruh sekali dampaknya terhadap tanggung jawab perkembangan 

kemampuan skolastik (akademik) dari sekolah dasar ke Taman Kanak-Kanak 

terjadi di mana-mana, baik secara terang-terangan maupun terselubung. 

Banyak sekolah dasar (umumnya swasta dan negeri) seringkali mengajukan 

persyaratan atau tes dengan menggunakan konsep akademik, terutama dalam 

membaca.  

Banyak lembaga pendidikan sering pula disebut pendidikan yang 

berkualitas. Pendidikan di Taman Kanak-Kanak mendorong guru untuk 

mengajarkan pelajaran membaca untuk masuk Sekolah Dasar. 

Akibatnya, pendidikan di Taman Kanak-Kanak tidak bermain sambil 

belajar akan tetapi banyak pelajaran yang mengajarkan membaca. Sekarang 

banyak orang tua yang mengajarkan membaca pada anak usia diri. Tanda-

tanda mentargetkan membaca, proses belajar mengajar mengadopsi anak 

memberikan pekerjaan rumah.  

Mengajarkan membaca di Taman Kanak-Kanak dilaksanakan selama 

batas-batas aturan pengembangan serta berdasarkan pada prinsip yang hakiki 
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karena TK merupakan Taman Bermain dan Sosialisasi serta pengembangan 

seperti pengembangan emosi, motorik, disiplin, konsep diri dan akhlak. 

Usaha memenuhi kebutuhan dan peka anak pada membaca diharapkan 

guru dapat memberikan berbagai bentuk permainan. Apabila anak diberikan 

membaca melalui permainan anak akan senang membaca. Diharapkan para 

orang tua memberikan rangsangan untuk membaca pada anak.  

Cepat lambatnya anak dalam menguasai minat baca juga dipengaruhi 

oleh tingkat kecepatan respon anak dalam belajar. Anak yang kecepatan 

responnya tinggi akan mengalami banyak kesulitan dalam memahami materi 

pelajaran minat baca, sebaliknya anak akan kecepatan responnya sedang atau 

rendah mengalami banyak kesulitan yang mengakibatkan rendahnya hasil 

minat anak tersebut. 

Respon yang kurang terhadap baca tersebut belum tentu sumber 

kesalahannya terletak pada diri anak. Kemampuan guru menyampaikan materi 

ajar yang kurang memadai dapat menyebabkan kelas menjadi kurang menarik 

dan cenderung membosankan anak . Suara guru yang terlalu keras atau kurang 

keras, sikap guru yang kurang tegas, pendekatan atau metode pembelajaran 

yang kurang tepat, maupun posisi guru saat mengajar banyak duduk seperti 

membaca suasana yang tidak menarik perhatian anak. Guru yang suka marah, 

mengejek, jarang tersenyum maupun kurang adil dapat membuat anak  

menjadi takut dan tidak senang, yang dapat bermuara pada menurunnya 

respon anak. 
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Dalam pengajaran minat baca diharapkan anak benar-benar aktif 

sehingga akan berdampak pada ingatan anak  tentang apa yang dipelajari akan 

lebih lama bertahan. Dalam upaya meningkatkan minat baca pada ingatan 

anak tentang apa yang dipahami dan diingat oleh anak disajikan melalui 

prosedur dan langkah- langkah yang tepat, jelas dan menarik.  

Kegiatan pembelajaran dapat menggunakan metode tertentu sebagai 

suatu tujuan pengajaran untuk meningkatkan minat baca anak. Metode ini 

mempunyai peranan yang sangat penting karena menentukan berhasil tidaknya 

proses belajar mengajar yang diinginkan.  

Pendidikan dalam era modern semakin tergantung pada tingkat 

kualitas, antisipasi dari para guru untuk menggunakan berbagai sumber yang 

tersedia, mengatasi permasalahan yang dihadapi anak untuk mempersiapkan 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan cara berfikir anak yang kritis dan 

kreatif. Namun, di sisi lain mengadapi kenyataan yang sangat memperhatinkan 

bahwa terdapat minat baca anak sangat kurang saat ini.  

Mengatasi kesulitan-kesulitan minat baca anak tidak selalu gampang. 

Namun, jika kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif telah ditanamkan sedini 

mungkin, maka dengan sendirinya akan lebih mudah melatih anak untuk 

mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang bersifat mudah dan ringan hal ini  

dapat dilakukan melalui latihan kebiasaan sehari-hari yang berjalan terus 

menerus. Untuk itu guru harus berlatih secara khusus dan intensif untuk bisa 

mengelola proses belajar yang dapat merangsang kemampuan berfikir kreatif 

yaitu dengan permainan.  
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Dengan permainan acak kata ini dapat menumbuhkan minat baca 

dalam belajar dan pada gilirannya akan membawa pengaruhnya yang positif 

yaitu terjadinya permainan dan minat baca. Selain itu anak-anak juga lebih 

bisa cepat menyerap ide membaca melalui aktifitasnya. Jika suatu 

meningkatkan minat baca melalui permainan maka akan cepat dikuasai secara 

maksimal, sehingga bila minat baca anak akan lebih mudah mengikuti 

materinya misalnya untuk permainan minat baca dengan menggunakan 

gambar akan lebih senang. Dengan demikian penulis mengambil judul 

“UPAYA MENINGKATKAN MINAT BACA MELALUI PERMAINAN 

ACAK KATA”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menumbuhkan minat membaca anak masih kurang karena guru masih 

jarang menggunakan permainan acak kata. 

2. Masalah  membaca anak  sangat diperlukan dan agar menarik anak. 

3. Guru dalam memilih permainan dalam peningkatan minat baca anak 

belum optimal 

 

C. Pembatasan Masalah 

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

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 
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1. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kegiatan permainan acak kata dan 

pengaruhnya untuk meningkatkan minat membaca. 

2. Masalah yang diteliti pada membaca untuk rentang anak kelas B di TK 

Bulakrejo 01,Kecamatan Bulakrejo,Kabupaten Sukoharjo. 

  

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah diatas perumusan masalah sebagai 

berikut. “Apakah melalui permainan acak kata dapat meningkatkan minat 

membaca pada anak di TK Bulakrejo 01 pada kelas B”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka peneliti ini bertujuan untuk  “Mengetahui peningkatan minat membaca 

anak di TK Bulakrejo 01 pada kelas B melalui permainan acak kata”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

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

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian secara umum diharapkan guru dapat 

meningkatkan minat baca melalui permainan, dengan permainan anak 

menjadi senang juga akan tertarik untuk membaca. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Dengan meningkatkan minat baca melalui permainan acak kata 

bagi guru adalah membimbing anak cara membaca yang benar 

sehingga anak dapat membaca sesuai dengan gambar, sehingga anak 

lebih mudah membacanya. 

b. Bagi orang tua  

Wawasan tentang pentingnya meningkatkan minat baca melalui 

permainan acak kata, dengan orang tua lebih senang cara membaca 

suku kata bila ada gambar, lebih mudah untuk memberi pengertian 

kepada anak, sehingga anak lebih senang karena ada gambar jadi tidak 

membosankan pada anak. 

c. Bagi anak  

Dengan minat baca melalui permainan acak kata adalah anak 

akan senang melihat gambar-gambar yang dipasang, anak tidak bosan, 

anak melihat bermacam-macam gambar, anak akan semangat belajar, 

anak mencari gambar yang lain, dan anak akan lebih kreatif. 

 

 

 

 

 

 

 


