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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

      Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pondasi bagi 

perkembangan kualitas SDM selanjutnya, karena itu peningkatan 

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini disuatu negara memegang peranan 

yang vital untuk kemajuan bangsa dimasa yang akan datang. Pendidikan yang

berkualitas baik, dapat dipastikan SDM yang dihasilkanpun akan berkualitas baik.

”Kesadaran dan komitmen pentingnya PAUD terus meningkat, baik secara 

internasional maupun nasional. Salah satu pendorongnya adalah temuan hasil-

hasil riset tentang manfaat PAUD, pengalaman empirik berbagai negara, serta 

semakin dirasakanya dampak PAUD terhadap peningkatan sumber daya manusia 

dan bidang kehidupan lain.” Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan 

Informal Kementerian Pendidikan Nasional, 2011: 3). Hasan menyatakan bahwa:  

                  Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 
jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan 
pada jalur formal, nonformal, dan informal.(Hasan 2009: 15)

Dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 28, ayat 3 menyatakan bahwa Taman Kanak-

kanak(TK) merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal 
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yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.

Santoso (2007: 2.10) mengatakan bahwa pendidikan seharusnya dimulai 

sejak dini karena dari beberapa penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan 

yang diperoleh pada masa usia dini sangat mempengarui perkembangan anak 

pada tahap berikutnya. Menurut teori multiplle intelligences Howard Gardner 

setiap orang memiliki semua kecerdasan. Seseorang dapat mengembangkan setiap 

kecerdasan pada tingkat penguasaan yang memadai. Teori multiplle intelligences 

Howard Gardner telah menetapkan sembilan kecerdasan salah satunya yaitu 

kecerdasan bahasa atau verbal- linguistik yang berkaitan erat dengan kata-kata 

baik lisan maupun tertulis. Anak usia 4-6 tahun atau masa prasekolah merupakan 

saat perkembangan bahasa yang pesat. Menurut Hildayani,dkk(2007:11.15) 

bahasa adalah alat bantu manusia untuk berkomunikasi, mengekspresikan pikiran 

dan perasaan kepada orang lain. Bahasa juga dapat digunakan untuk menyimpan 

ide dan segala yang kita pelajari dimasa lalu. Kemampuan membaca ditentukan 

oleh perkembangan bahasa. Perkembangan berbahasa anak usia 4-6 tahun 

ditandai dengan berbagai kemampuan salah satu diantaranya adalah mampu 

membaca dan mengungkapkan sesuatu melalui gambar.

      Masjidi (2007: 39).mengatakan bahwa, ”MEMBACA adalah bagian 

penting dalam proses pendidikan. Kita mendapat ilmu pengetahuan dari membaca 

buku. Kita bisa memperoleh informasi atau ilmu apapun yang kita inginkan 
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melalui kegiatan membaca buku. Tanpa membaca, proses pembelajaran dan 

pendidikan tak akan dapat berlangsung”.

Sejalan dengan pendapat diatas Leonhardt(2001:27-30) mengatakan 

bahwa anak yang gemar membaca akan memilki rasa kebahasaan yang tinggi. 

Membaca dapat memberikan wawasan yang luas dan beragam dan dapat 

membantu anak untuk memiliki rasa kasih sayang. Membaca dapat  

mengembangkan pola berpikir kreatif dalam diri anak dan merupakan salah satu 

kebahagiaan utama dalam hidup.

Kegiatan mengajarkan membaca dapat dilaksanakan di TK selama 

dalam batas-batas aturan pengembangan pra –akademik dan sesuai dengan 

karakteristik anak. Pembelajaran persiapan membaca dapat diberikan secara 

terpadu dalam program pengembangan kemampuan dasar, dalam bidang 

pengembangan bahasa. Durkin (1966; 1966a dalam Dhieni 2007:5.3) mengatakan 

bahwa pengaruh membaca dini pada anak tidak ada efek negatif. Anak –anak 

yang telah diajar membaca sebelum masuk SD pada umumnya lebih maju di 

sekolah dari anak- anak yang belum pernah memperoleh membaca dini.

               Sesuai dengan pendapat  diatas, Steinberg (1982: 214-215 dalam Dhieni 

2007: 5.3) mengemukakan bahwa setidaknya ada empat keuntungan  mengajar 

membaca dini dilihat dari segi proses belajar-mengajar yaitu: (1) belajar membaca 

dini memenuhi rasa ingin tahu anak; (2) situasi akrab dan informal dirumah dan 

di KB atau TK merupakan faktor yang kondusif bagi anak untuk belajar; (3) anak-

anak yang berusia dini pada umumnya  perasa dan mudah terkesan, serta dapat 
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diatur; (4) anak-anak yang berusia dini dapat mempelajari sesuatu dengan mudah 

dan cepat. Sejalan dengan pendapat diatas Kania mengatakan bahwa:

      belajar membaca merupakan proses yang dimulai sejak lahir. Dorongan 
untuk belajar mengajar secara alami dalam bentuk rasa ingin tahu yang 
kuat tentang dunia sekitar dan dari keinginan untuk memahami diri dan 
lingkungannya. Pada usia ini proses belajar didukung dengan tumbuhnya 
kesiapan untuk memahami bahasa dan minat terhadap kekuatan kata-
kata.Jadi dapat dikatakan bahwa bukanlah sesuatu yang tabu untuk 
mengajarkan anak usia prasekolah membaca asalkan mereka sendiri sudah 
siap(http://balita-care.blogspot.com/2006/01/mengajarkan-membaca-pada-
anak-usia.html )

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa mengajarkan membaca 

dapat dimulai sejak usia dini bahkan kemampuan ini dapat memperluas wawasan,  

pengetahuan, dan  mengembangkan pola berpikir kreatif dalam diri anak.

                        Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di TK Satu 

Atap SD Karangasem, bahwa  tingkat pencapaian perkembangan dalam lingkup 

perkembangan keaksaraan  dapat diketahui bahwa anak kelompok B di TK Satu 

Atap Karangasem masih dibawah standar tingkat pencapaian perkembangan. Dari 

lima indikator yang ditetapkan, tidak semuanya berhasil dikuasai anak. Kelima 

indikator tersebut, anak diharapkan: Pertama mampu menyebutkan simbol-

simbol huruf yang dikenal; Kedua mampu mengenal suara huruf awal dari nama 

benda-benda yang ada disekitarnya; Ketiga mampu menyebutkan kelompok 

gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama; Keempat mampu  

memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf; mampu membaca nama 

sendiri.

http://balita-care.blogspot.com/2006/01/mengajarkan-membaca-pada-anak-usia.html
http://balita-care.blogspot.com/2006/01/mengajarkan-membaca-pada-anak-usia.html
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                 Pada indikator yang pertama, anak diharapkan mampu menyebutkan 

simbol- simbol huruf yang dikenal. Berdasarkan hasil observasi awal yang 

dilakukan peneliti, 18 anak dari 20 anak belum mampu menyebutkan simbol-

simbol huruf yang dikenal dengan baik dan benar. Dari fakta tersebut, indikator 

yang pertama belum berhasil dicapai.

               Pada indikator kedua , anak diharap  mampu mengenal suara huruf awal 

dari nama benda-benda yang ada disekitarnya. Berdasarkan hasil observasi awal

yang dilakukan peneliti, pada kegiatan ini terlihat kemampuan anak masih sangat 

kurang,  17 anak dari 20 anak belum mampu mengenal suara dari benda yang ada 

disekitarnya. Selanjutnya pada indikator  ke tiga  18 anak dari 20 anak belum 

mampu menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang 

sama. selanjutnya pada indikator ke empat, mampu  memahami hubungan antara

bunyi dan bentuk huruf 18 anak dari 20 anak belum mampu. Selanjutnya pada 

indikator kelima, 12 anak dari 20 anak masih belum mampu membaca namanya 

sendiri.

               Namun demikian peneliti menemukan beberapa penyebab. Berdasarkan 

observasi awal yang dilakukan  peneliti bahwa metode yang digunakan selama ini 

dalam pembelajaran membaca mengunakan buku AISM, banyak anak yang buku 

AISMnya tertinggal dirumah sehingga  anak tidak membaca karena dalam 

pembelajaran membaca anak diprivat membaca satu persatu. Anak langsung 

masuk ke kelompok B . Anak dalam membedakan ba dan da masih banyak yang 

kesulitan, banyak anak yang  masih sering lupa, daya konsentrasi anak lemah, 
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selain itu dikelas tidak ada huruf- huruf yang ditempel atau gambar- gambar 

disertai tulisan dibawahnya, yang sebenarnya dapat memberikan rangsangan awal 

bagi anak dalam hal membaca. Materi dalam buku penunjang lebih banyak 

menuntut anak untuk belajar menulis dengan menebalkan garis yang sudah 

ditentukan sebelumnya dan mewarnai gambar.

Dari  kelima indikator diatas, indikator kesatu, kedua, ketiga, keempat 

dan kelima  perlu menjadi kajian khusus dalam proses pembelajaran berikutnya. 

Diperlu adanya suatu tindakan nyata untuk mengatasi masalah tersebut sehingga 

akan berdampak positif terhadap hasil belajar anak. Anak diharapkan mampu 

mencapai setiap indikator dengan baik sesuai dengan tingkat pencapaian 

perkembangan yang dituju.

               Berdasarkan masalah dan fenomena diatas, mendorong peneliti untuk 

memperbaiki proses pembelajaran membaca melalui permainan flashcard. 

Melalui permainan flashcard anak dapat belajar sambil bermain. Permainan 

flashcard  dapat  menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengasyikan. 

Melalui permainan flashcard anak tidak menyadari dirinya sedang menambah 

perbendaharaan kata. Permainan flashcard ini dapat merangsang dan menyiapkan 

kesiapan dasar bagi perkembangan bahasa anak, yang mana kemampuan 

membaca ditentukan oleh perkembangan bahasa. Permainan flashcard juga dapat 

digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan anak dengan anak dan anak dengan 

guru. Melalui permainan flashcard ini dalam proses pembelajaran, peneliti ingin 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan  pada anak kelompok B di TK
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Satu Atap SD Karanagsem. Dengan memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan membacanya secara optimal sesuai dengan minat 

dan usianya melalui penelitian tindakan kelas di TK Satu Atap SD Karangasem 

Andong Boyolali.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, identifikasi masalah 

adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kemampuan anak dalam memahami simbol-simbol huruf yang 

dikenalnya.

      b. Pentingnya pengembangan kemampuan membaca permulaan.

      c.   Metode yang  digunakan dalam pembelajaran kurang bervariasi  karena dalam 

pembelajaran lebih banyak menngunakan buku penunjang yang lebih banyak 

menuntut anak untuk mewarnai dan menebalkan  garis.

Oleh sebab itu peneliti menggunakan permainan flashcard untuk 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B TK Satu 

Atap SD Karangsem.

B. Pembatasan Masalah

                    Agar penelitian ini lebih efektif dan efisien peneliti membuat 

pembatasan masalah sebagai berikut:

     1. Kemampuan Membaca Permulaan, menekankan  pada pemahaman     simbol   

atau huruf dan membaca kata secara utuh.

      2. Permainan flashcard dibatasi pada permainan terpimpin dengan flashcard    

benda,   flashcard abjad, dan flashcard kata.
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C. Perumusan Masalah

              Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti yaitu; Apakah melalui permainan flashcard dapat 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B di TK 

Satu Atap SD Karangasem Tahun pelajaran 2011/2012?

D. Tujuan Penelitian

      1.  Tujuan Umum

           Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan         

membaca Permulaan melalui permainan flashcard.

      2.  Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan 

peningkatan kemampuan membaca permulaan  melalui permainan flashcard 

pada anak kelompok B TK Satu Atap SD Karangasem Tahun pelajaran 

2011/2012.

E. Manfaat Penelitian

               Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dalam 

dunia pendidikan, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis tentang 

peningkatan kemampuan membaca permulaan  pada pembelajaran melalui 

permainan flashcard pada anak kelompok B di TK Satu Atap Karangasem 

Andong Boyolali Tahun pelajaran 2011/2012. Setelah mengkaji pembelajaran 

membaca tersebut, maka dapat diuraikan beberapa manfaat sebagai berikut:
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     1.   Manfaat Teoretis

         Penggunaan permaian flashcard dalam pembelajaran yang digunakan             

peneliti, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca  permulaan. 

Selain itu, juga menambah khasanah penelitian dan mengembangkan ilmu 

paedagogis dalam dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

            a. Bagi guru, penelitian  ini dapat memberikan alternatif dalam 

membelajarkan   kemampuan membaca permulaan. Alternatif penggunaan 

metode yang tentunya akan memudahkan guru dalam memberikan 

pembelajaran kepada anak.

        b. Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat untuk membantu pencapaian 

indikator tingkat pencapaian perkembangan, dan meningkatkan  

kemampuan membaca permulaan  sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan karakteristik anak.

          c. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan cara 

memilih dan mengunakan metode yang bervariasi dan mengena pada anak 

yang diberi pelajaran.

            d. Bagi Penyelenggara pendidikan, penelitian ini bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas atau mutu sekolah.




