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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada prinsipnya belajar membaca permulaan di Taman Kanak-kanak  

dalam situasi yang menyenangkan dengan cara bermain dan bukan 

dilaksanakan secara klasikal. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur 

Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional 

Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 bahwa ketrampilan membaca 

bukan merupakan tujuan utama di TK dan dilakukan melalui “bermain”. Oleh 

karena itu untuk ketrampilan membaca, menulis dan berhitung tidak diberikan 

secara klasikal namun dapat dikemas dalam pembelajaran kelompok kecil 

maupun individual sesuai dengan tingkat perkembangan anak TK.  Hal ini 

perlu dilakukan mengingat kematangan anak TK tidak sama sehingga harus 

benar-benar diperhatikan sehingga dapat mendorong anak  mencapai 

kemampuan sesuai dengan perkembangannya dan tidak karena dipaksa. Jika 

anak terlalu dipaksa hal ini juga akan membawa dampak yang tidak baik pada 

diri anak pada perkembangan selanjutnya. 

 Pada masa TK, selain bermain sebagai bentuk kehidupan dalam 

kecakapan memperoleh keterampilannya, anak-anak juga sudah dapat 

menerima berbagai pengetahuan dalam pembelajaran secara akademis untuk 

persiapan mereka memasuki pendidikan dasar selanjutnya. Pada masa ini, 

anak-anak mengalami masa peka atau masa sensitif dalam menerima berbagai 

upaya pengembangan seluruh potensi yang dimilikinya. Masa peka merupakan 
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masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon 

rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Hal ini dinyatakan pula oleh 

Piere Duquet (Jasni, 2007) bahwa : “a children who does not draw is an 

anomally, and particulary so in the years between 6 an 0, which is 

outstandingly the golden age of creative expression”.   

 Bahasa sebagai salah satu aspek perkembangan yang harus 

dikembangkan pada usia TK merupakan media komunikasi agar anak dapat 

menjadi bagian dari kelompok sosialnya. Bahasa dapat berbentuk lisan, 

gambar, tulisan, isyarat, dan bilangan. Membaca yang merupakan bagian dari 

perkembangan bahasa dapat diartikan menterjemahkan simbol atau gambar ke 

dalam suara yang dikombinasikan dengan kata-kata, kata-kata disusun agar 

orang lain dapat memahaminya. Anak yang menyukai gambar, huruf, buku 

cerita sejak awal perkembangannya akan mempunyai keinginan membaca 

lebih besar karena mereka tahu bahwa membaca memberikan informasi baru 

dan menyenangkan. 

Membaca permulaan sebagai kemampuan dasar membaca anak usia 

dini dan alat bagi anak usia dini untuk mengetahui makna dari isi kegiatan 

pembelajaran yang dipelajarinya di sekolah. Makin cepat anak dapat membaca 

makin besar peluang untuk memahami kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Namun pada akhir tahun pelajaran masih juga terdapat anak didik yang tidak 

dapat membaca. Keadaan ini banyak terjadi pada anak didik kelas I maupun 

anak didik yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena ada anak didik yang 

tidak menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak atau bahkan 
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pembelajaran membaca yang telah mereka terima belum optimal. Dengan 

demikian akan sangat mempengaruhi keberhasilan anak didik tersebut dalam 

belajar atau menerima kegiatan pembelajaran yang dipelajari di jenjang 

sekolah yang lebih tinggi. Faktor-faktor penyebab belum berhasinya 

pembelajaran membaca pada anak usia dini sangat kompleks. Faktor ini 

berasal dari berbagai dimensi, yaitu : pesan, orang, bahan peralatan, teknik, 

serta latar belakang anak didik. 

 Mengembangkan aspek kemampuan membaca sejak dini (usia TK) 

sangatlah penting untuk persiapan mereka secara akademis memasuki 

pendidikan dasar selanjutnya. Dengan gemar membaca diharapkan anak-anak 

dapat membaca dengan baik sehingga mempunyai rasa kebahasaan yang 

tinggi, berwawasan yang lebih luas keberagamannya dan mampu 

mengembangkan pola berpikir kreatif dalam dirinya. Memberikan 

pembelajaran membaca pada anak usia TK tetaplah melalui bermain karena 

bagi anak usia TK bermain adalah belajar dan belajar adalah bermain.  

 Tuntutan pendidikan yang semakin tinggi cenderung mengacu pada 

‘pemaksaan’ dalam penerapan metode pembelajaran terhadap anak didik. 

Pendidikan awal di sekolah dasar mulai menuntut agar anak-anak sudah dapat 

membaca, sehingga di TK pun banyak yang menjanjikan lulusannya dapat 

membaca. Membaca pada anak di TK yang biasa disebut beginning-reading 

atau membaca dini boleh saja dilakukan melalui metode yang tepat, setelah 

guru mengerti dan memahami apa itu membaca dini.  
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 Pada kenyataannya, masih banyak guru TK yang mengajarkan anak-

anak membaca dengan cara memaksakan atau tidak mengikuti tahap 

perkembangan bahasa anak. Anak-anak langsung dikenalkan dan ‘terpaksa’ 

mengingat huruf-huruf yang diajarkan dan merangkai huruf-huruf tersebut 

menjadi kata ataupun kalimat yang tidak mereka pahami. Mengajarkan 

membaca biasanya dengan cara konvensional (mengikuti cara pengajaran 

membaca anak SD yang lama), setelah anak-anak dikenalkan dengan huruf-

huruf, selanjutnya anak-anak langsung diajarkan membaca kata atau kalimat 

dengan cara: 

1. Menempelkan beberapa kartu kata di papan planel 

2. Guru mengajarkan secara langsung setiap kata dalam kartu kata. 

3. Setiap anak diminta menyebutkan setiap kata pada kartu yang diberikan 

padanya. 

 Membaca bagi anak-anak TK bukanlah membaca huruf yang terangkai 

dan bermakna sehingga menjadi kalimat utuh sesuai EYD (ejaan yang 

disempurnakan) seperti orang dewasa. Kemampuan mengungkapkan secara 

lisan terhadap sebuah objek atau gambar (gambar ikan dibaca ikan, gambar 

burung dibaca burung tanpa melihat dari jenis apa) atau yang biasa disebut 

membaca gambar merupakan membaca bagi anak TK, karena bagi anak huruf 

pun merupakan gambar. Mengajar anak agar dapat memahami bahwa huruf 

merupakan simbol dan baru akan bermakna setelah terangkai menjadi 

beberapa huruf, misalnya “m-a-m-a” akan bermakna menjadi sebutan untuk 

ibunya setelah dirangkai utuh menjadi “mama”. 
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 NAEYC (National Association for the Education of Young Children) 

memberikan  rekomendasi bentuk dan  metode  pengajaran  membaca  pada  

anak Taman Kanak-kanak, yaitu berupa bentuk praktik yang cocok dan tidak 

cocok untuk dikembangkan dalam pendidikan masa awal anak-anak yang 

berkaitan dengan perkembangan bahasa dan  melek  huruf. Beberapa praktik  

yang  masih sering ditemui dalam pelajaran membaca dan menulis, adalah  

mengenal huruf-huruf tunggal, membaca alfabet, menyanyikan nyanyian 

alfabet, membentuk huruf di atas garis yang sudah ditentukan sebelumnya, 

atau menyuruh anak mengoreksi bentuk huruf di atas garis yang sudah  

dicetak merupakan contoh praktik yang tidak cocok diterapkan karena 

menekankan perkembangan ketrampilan secara terpisah (Santrock, 2002:245). 

Senada dengan NAEYC, Megawangi (2005:89) pun beranggapan jika anak  

belajar  menulis dengan mengikuti titik-titik yang sudah dibuat guru, anak 

tidak mengerti apa yang ia tulis. Hal ini merupakan bentuk praktek pendidikan 

yang tidak patut, berpedoman pada teori Developmentally Appropriate 

Practices (DAP). DAP juga menyarankan praktek pendidikan yang patut untuk 

anak Taman Kanak-kanak, yaitu dengan membiarkan anak bereksplorasi 

sendiri, mencoba menulis huruf atau kata yang ia inginkan dan guru hanya 

memberi contoh bila perlu.  

Selain rekomendasi dari NAEYC dan aplikasi DAP, praktik 

pengajaran membaca yang cocok untuk anak usia dini adalah yang 

memperhatikan perbedaan tingkat kemampuan anak dan tipe pembelajaran 

pada tiap  anak. Seperti yang dinyatakan Ross (1984:99) bahwa suatu  metode 
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belajar belum tentu efektif untuk semua anak karena setiap anak mempunyai 

cara sendiri untuk belajar. Ada anak yang memiliki tipe belajar visual  

learners, auditory learners, kinesthetic learners, atau kombinasi. Pendapat ini  

pun sejalan dengan yang dikemukakan oleh Puar (1998:30) bahwa tidak ada 

metode khusus untuk mempercepat kemampuan  membaca anak prasekolah,  

namun sebaiknya apapun metode yang digunakan sebaiknya memperhatikan 

kebutuhan dan gaya belajar anak.  

Sementara berdasarkan hasil observasi dan wawancara, alat yang 

tersedia saat ini sangat jauh dari cukup. Kondisi ini menuntut guru untuk 

berkreasi  mengembangkan sendiri suasana belajar di dalam kelas agar tetap 

menyenangkan bagi anak. Namun demikian kendala tetap saja terjadi karena 

banyak anak yang menjadi bosan  dan kehilangan  konsentrasi. Akibatnya, 

hanya sekitar 20% dari jumlah anak dalam kelas yang mampu menyelesaikan 

tugas dan menguasai  ketiga  area  kegiatan  setiap  harinya. Dalam  hal  baca  

tulis,  lemahnya daya  konsentrasi  anak  akan  berpengaruh  terhadap  

kemampuan  membaca  pada anak   karena   atensi dan   motivasi  perlu   

ditumbuhkan    untuk   mengembangkan kemampuan  membaca  

(Dardjowidjojo,  2003:300).  Selain  itu,  di  kelas  pun tidak  ditemukan  

huruf-huruf  yang ditempel  atau  gambar-gambar disertai tulisan di 

bawahnya, yang sebenarnya dapat memberi rangsangan awal bagi anak dalam 

hal baca dan tulis.  

Kurangnya kesempatan anak dalam bereksplorasi dikarenakan 

ketersediaan alat peraga yang sangat terbatas. Akibatnya, menurut  
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keterangan beberapa orangtua, anak-anak lebih mudah menangkap pelajaran 

membaca yang diberikan di rumah karena alat-alat peraga yang disediakan 

orangtua di rumah.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kesempatan ini peneliti 

bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tentang 

”Peningkatan Kemampuan Membaca Anak Melalui Cerita dengan Alat Peraga 

Bergambar Pada Anak Didik kelompok B2 Di TK MDI 1 Pandeyan 

Ngemplak Boyolali.” 

B. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi penyimpangan dari persoalan pokok, dan untuk 

mendukung hasil yang lebih baik, maka penulis membatasi hal-hal yang akan 

dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu penelitian hanya dilaksanakan di TK 

MDI 1 Pandeyan Ngemplak Boyolali dan terbatas pada pokok permasalahan 

di antaranya : 

1. Dalam meningkatkan kemampuan membaca, penulis menggunakan cerita 

dengan alat peraga gambar yang menyimbolkannya atau gambar yang 

menyerupai benda aslinya. Misalnya : gambar orang yang sedang makan 

dengan kosa kata “ma-kan”. 

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca pada anak didik, 

penulis menggunakan indikator sebagai berikut : 

a. Anak dapat membaca beberapa kata berdasarkan gambar atau tulisan. 

b. Anak dapat mendengarkan cerita dan menceritakan kembali cerita 

secara sederhana. 
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c. Anak dapat menghubungkan dan menyebut tulisan sederhana dengan 

simbol yang melambangkannya. 

 

C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam 

penelitian ini adalah Apakah cerita dengan alat peraga gambar dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pada anak didik kelompok B kelas B2 

Semester 1 Di TK MDI 1 Pandeyan?  

 

D. Tujuan Penelitian  

 Dalam melaksanakan aktifitas manusia pasti mempunyai tujuan yang 

mendasari dan terarah. Tujuan ini dapat dipakai sebagai petunjuk atau alat 

kontrol agar penelitian tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Adapun tujuan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

 Untuk meningkatkan kemampuan membaca anak melalui cerita 

dengan alat peraga gambar pada anak didik kelompok B2 Semester 1 Di 

TK MDI 1 Pandeyan. 

2. Tujuan Khusus 

 Untuk mengidentifikasi peningkatan kemampuan membaca anak 

melalui cerita dengan alat peraga gambar pada anak didik kelompok B2 

Semester 1 Di TK MDI 1 Pandeyan. 
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E. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bisa menjadi acuan bagi penelitian yang sama untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Bisa meningkatkan pembelajaran pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk Anak 

Meningkatkan kemampuan membaca pada anak melalui cerita alat 

peraga gambar.   

b. Untuk Guru 

Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan guru dalam pemilihan 

media belajar yang tepat khususnya dalam pembelajaran membaca 

pada anak. 


