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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hak asasi manusia oleh karena itu, pendidikan harus 

dapat dinikmati oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Hal ini sejalan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menginginkan agar setiap warga negara 

mendapatkan kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Menurut Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 

di Indonesia dilaksanakan melalui tiga (3) jalur, yaitu pendidikan formal, 

pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan 

jenjang pendidikan yang jelas. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan 

yang dilaksanakan diluar sekolah dan tidak mengikuti peraturan yang ketat. 

Sedangkan pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan 

disekolah merupakan tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang 

akan dikembangkan. Mengingat pentingnya bahasa Indonesia baik dalam 

berbagai Ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari, maka 

bahasa Indonesia diajarkan disetiap jenjang pendidikan dan merupakan 

pelajaran yang penting untuk dikuasai (Nurhadi dkk, 2004:16). 

Pendidikan TK/RA merupakan jalur pendidikan formal. Pembelajaran 

bahasa Indonesia adalah pembelajaran keterampilan berbahasa yaitu 
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keterampilan–keterampilan yang ditekankan pada keterampilan resetif dan 

keterampilan produktif. Pembelajaran bahasa pada anak usia dini 4-6 tahun 

diawali dengan pembelajaran resetif. Dengan demikian ketrampil produktif 

dapat ikut ditingkatkan. Empat aspek keterampilan berbahasa yang 

mencangkup dalam pelajaran bahasa adalah1) Keterampilan menyimak 2) 

Keterampilan berbicara 3) keterampilan membaca 4) Keterampilan menulis 

Menurut Tarigan ( Muchlisoh,1996:257). 

RA Ath-Thohiriyyah dalam hal keterampilan membaca belum 

meningkat. Memperhatikan latarbelakang obyek penelitian, maka peneliti 

mengambil judul penelitian meningkatkan kemampuan membaca melalui 

permainan kartu kata bergambar. Pembelajaran untuk mengasah kemampuan 

membaca anak dapat melalui permainan kartu kata bergambar. Selain itu juga 

anak lebih tertarik dan mudah untuk mengingatnya. Oleh karena itu membaca 

melalui permainan kartu kata bergambar seharusnya sudah dikenalkan pada 

anak sejak dini. 

Kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa belum semua anak 

kelompok B memiliki kemampuan membaca termasuk didalamnya anak 

kelompok B RA Ath-Thohiriyyah Jaten. Tanpa mengesampingkan faktor yang 

lain faktor efektifitas pemilihan permainan kartu kata bergambar menentukan 

kemampuan anak dalam membaca. Salah satu permainan yang sangat menarik 

perhatian, semangat belajar, dirasakan tepat dalam melatih anak mencangkup 

kata dengan benar, anak bisa menghubungkan kata  bergambar. Disamping 

anak dapat tertarik dengan macam-macam gambarnya anak juga bisa langsung 
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melihat kata-kata yang dicontohkan oleh guru. Menurut Septina Runikasari 

(2009:14 ) dalam mengatakan bahwa kegagalan–kegagalan membaca yang 

cenderung dialami anak adalah kekurangmampuan dalam keterampilan 

pengenalan kata, analisis kata, dan pemahaman isi bacaan. Kekurangmampuan 

dalam pengenalan kata ditunjukkan dengan kegagalan dalam diskriminasi 

huruf dan kata, dan konfigurasi. Analisis kata ditunjukkan dengan 

kekurangcermatan dan kekuranguletan dalam membaca, seperti ditunjukkan 

dengan kecenderungan menebak kata, meloncat, penggantian, penambahan, 

atau pengurangan huruf atau kata, serta pemahaman tanda baca. 

Faktor lain yang menjadikan anak berkesulitan membaca adalah 

kurangnya fariasi metode belajar dan mengajar yang digunakan guru dalam 

pelajaran bahasa khususnya membaca. Sampai saat ini masih banyak guru 

yang menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan sedikit media 

belajar. Hal ini dapat membuat anak cepat bosan dan jenuh dalam belajar juga 

tidak termotivasi dalam pembelajaran dan belajar membaca. Bahasa Indonesia 

merupakan suatu ilmu yang memegang peranan penting dalam mempercepat 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena bahasa Indonesia 

merupakan sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, 

sistematis, dan kritis. Mengingat pentingnya bahasa Indonesia baik dalam 

berbagai ilmu pengetahua maupun dalam kehidupan sehari-hari, maka bahasa 

Indonesia diajarkan di setiap jenjang pendidikan dan merupakan pelajaran 

yang penting untuk dikuasai. Mengajar bahasa Indonesia seorang guru 

diharapkan mampu membangkitkan minat siswa untuk belajar bahasa 
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Indonesia (Nurhadi dkk, 2004). Pembelajaran bahasa Indonesia yang utama 

adalah sebagai alat komunikasi. Seorang anak belajar bahasa karena didesak 

oleh kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan 

sekitar. Sejak dini anak-anak diarahkan agar mampu menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar untuk berkomunikasi dalam berbagai situasi 

yaitu mampu menyapa, mengajukan pertanyaan, menjawab, menyebutkan 

pendapat, dan perasaan melalui bahasa menurut Thahir (Astutik, 2006). Dasar 

pembelajaran bahasa Indonesia adalah pembelajaran keterampilan berbahasa 

yaitu keterampilan-keterampilan yang ditekankan pada keterampilan reseptif 

dan keterampilan produktif. Pembelajaran bahasa pada anak usia dini 4-6 

tahun di RA Ath-Thohiriyyah diawali dengan pembelajaran reseptif. Dengan 

demikian keterampilan produktif dapat ikut ditinngkatkan. Empat aspek 

keterampilan berbahasa yang mencakup dalam pelajaran bahasa adalah: 1) 

keterampilan menyimak, 2) keterampilan berbicara, 3) keterampilan 

membaca, dan 4) keterampilan menulis menurut Tarigan (Muchlisoh,1996). 

             Berbagai upaya untuk mengatasi segala permasalahan tersebut di atas 

perlu dilakukan usaha yang diawali sejak anak usia dini 4-6 tahun (usia 

prasekolah) yaitu: 1) mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang 

sederhana secara tepat, 2) mampu berkomunikasi secara efektif, dan 3) 

membangkitkan minat untuk dapat bahasa Indonesia. Apabila hal ini benar-

benar dilaksanakan dalam pembelajaran di sekolah, maka bahasa Indonesia 

akan memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, social dan 

emosional anak dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari 
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seluruh aspek perkembangan pembelajaran. Sehingga peningkatan 

kemampuan membaca permulaan terorganisir dalam standar kompetensi, 

kompetensi dasar, hasil belajar, indicator dan materi pokok. Jadi standar 

materi membaca dan menulis permulaan yang dilakukan dengan 

menggunakan model kartu suku kata ini berdasarkan pada materi yang 

terdapat dalam kurikulum tersebut. Strandar kompetensi membaca dan 

menulis permulaan pada anak usia dini 4-6 tahun RA adalah anak mampu 

mendengarkan, berkomunikasi. Secara lisan, memiliki perbendaharaan kata 

dan mengenal symbol-simbol yang melambangkannya untuk persiapan 

membaca dan menulis (Anonim:2004 ). Standar kompetensi tersebut di 

spesifikasikan dalam kompetensi dasar dalam bentuk membaca permulaan 

melalui permainan kartu kata bergambar. Beberapa definisi membaca yang 

dikemukakan oleh para ahli. Poerwodarminto (1976:71) mengatakan bahwa 

membaca yaitu melihat sambil mengucapkan suatu tulisan dengan tujuan ingin 

mengetahui isinya. Tarigan (Wahyuni, 2005:21) menulis adalah menurunkan 

atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa 

yang dipahami oleh seseorang.Metode yang digunakan adalah model kartu 

suku kata. Metode ini diarahkan agar tujuan belajar dapat dicapai secara 

efisien dan efektif dalam suasana gembira meskipun membahas hal-hal yang 

sulit atau berat. Model kartu suku kata digunakan sebagai bagian dari proses 

belajar, bukan hanya untuk mengisi waktu kosong atau sekedar permaianan. 

Model kartu suku kata dirancang menjadi suatu “aksi” atau kejadian yang 

dialami oleh peserta didik, kemudian ditarik dalam proses refleksi untuk 
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menjadi hikmah yang mendalam (prinsip, nilai atau pelajaran) menurut Piaget 

(Hurlock,1978) melihat permainan kartu sebagai alat untuk membantu 

meningkatkan perkembangan kognitif anak, memungkinkan anak untuk 

mempraktekkan kompetensi-kompetensi serta keterampilan yang diperlukan 

dengan cara yang santai menyenangkan. 

Pendidikan anak usia dini (4-6 tahun) pada jalur non formal selain 

sebagai sarana bermain juga sebagai sarana belajar, untuk mempersiapkan 

anak didik ke jenjang selanjutnya yaitu pendidikan sekolah dasar. Oleh karena 

itu melalui Kartu Kata bergambar inilah peneliti dapat mengembangkan 

pembelajaran membaca permulaan sehingga ada variasi-variasi dalam belajar  

mengajar. Perkembangan bahasa merupakan suatu proses yang kompleks yang 

melibatkan lebih dari sekedar melafalkan kata. Mengkomunikasikan suatu 

pikiran bergantung pada penggunaan vokalisasi yang bermakna sesuatu. Apa 

itu bahasa dapat dipandang berhubungan langsung dengan perkembangan 

kognitif. Anak-anak dari semua latar belakang budaya dan bahasa tampaknya 

mengikuti suatu urutan spesifik dalam perkembangan pembicaraanya (Rapson, 

1990). Apa  karena kemampuan membaca merupakan aspek penting bagi anak 

TK, maka peneliti akan membahas masalah tentang kemampuan membaca 

permulaan pada anak. Penelitian ini dilaksanakan diRA Ath-Thohiriyyah yang 

juga tempat peneliti mengajar. RA Ath-Thohiriyyah terletak di Desa Getas RT 

3RW 9 Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. RA Ath-Thohiriyyah 

berada ditengah perkampungan masyarakat yang berlokasi sangat strategis dan 

mudah dijangkau oleh masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putrinya.   
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RA ini berbasis keagamaan dan RA ini juga mengerti dengan ekonomi 

orangtua anak sehingga didalam penyeleksian anak dilihat dari umur dan 

kemampuan anak. Bersekolah diRA ini bukan masyarakat Getas saja 

melainkan dari Jetis, Kebakkramat, Papahan, dan juga dari masyarakat lain. 

Kebetulan anak kelompok B anak yang masih rendah membacanya 30 anak. 

Kelompok B ini sebagian kemampuan membacanya masih rendah Pi 18 Pa 12. 

 Hal tersebut bisa dilihat dari observasi yang telah dilakukan peneliti 

bahwa anak kelompok B di RA Ath-Thohiriyyah masih agak rendah. Tetapi 

sebagian anak sudah bisa membaca buku cerita dengan lancar.  

Kecakapan membaca adalah modal utama untuk memasuki jenjang 

SD. Setiap kegiatan terutama pelajaran sekolah selalu melakukan kegiatan 

membaca. Anak sulit belajar membaca perlu mendapatkan perhatian dan 

peningkatan kemampuan membacanya. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut diatas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian dengan judul: 

’’PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN MELALUI 

PERMAINAN KARTU KATA BERGAMBAR PADA ANAK KELOMPOK 

B RA ATH-THOHIRIYYAH  JATEN TAHUN AJARAN 2011’’. 

 

B. Rumusan Masalah  

Pada penelitian ini dirumuskan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

’’Apakah permainan kartu kata bergambar dapat meningkatkan   

kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B RA Ath-

Thohiriyyah Jaten Tahun Ajaran 2011?’’  
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C.Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Untuk meningkatkan kemampuan membaca pada kelompok B RA Ath-

Thohiriyyah Jaten Ajaran 2011. 

   2.Tujuan Khusus 

   Untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca melalui permainan 

kartu kata bergambar pada anak kelompok B RA Ath-Thohiriyyah Jaten 

Tahun pelajaran 2011. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan terdapat manfaat sebagai berikut 

1.  Manfaat Teoritis  

a. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi ilmu pengetahuan pada umumnya 

dan khususnya padaRA Ath-Thohiriyyah.  

b. Bagi peneliti dapat dijadikan referensi dalam pnelitian selanjutnya. 

2.  Manfaat Praktis 

a.  Manfaat bagi anak  

1).Meningkatakan kemampuan membaca  

2).Melatih anak membaca kata sederhana   

b.  Manfaat Bagi Guru  

1).Guru memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 

permainan kartu kata bergambar. 
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2). Guru dapat melihat kemampuan dan perkembangan anak dalam belajar 

membaca kata melalui bermain kartu kata bergambar. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

1). Dapat dijadikan wawasan bagi sekolah dalam memotivasi guru 

terutama dalam hal memilih permainan yang bersifat pembelajaran 

yang lebih efektif. 

2). Mengetahui kemampuan guru didalam memberikan pembelajaran 

khususnya dengan metode permainan. 

 


