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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Perkembangann berpikir anak-anak usai Taman Kanak-Kanak atau 

prasekolah sangat pesat. Perkembangan intelektual anak yang sangat pesat terjadi 

pada kurun usia nol sampai usia prasekolah. Masa usia Taman Kanak-Kanak itu 

dapat disebut masa peka belajar. Dalam masa-masa ini segala potensi kemampuan 

anak dapat dikembangkan secara optimal tentunya dengan bantuan dari orang-

orang yang berada di lingkungan anak-anak tersebut, misalnya dengan bantuan 

orang tua dan guru Taman Kanak-Kanak. 

Salah satu kemampuan anak yang sedang berkembang saat usia Taman 

Kanak-Kanak adalah kemampuan berbahasa. Penguasaan bahasa sangat erat 

kaitannya dengan kemampuan kognisi anak. Sistematika berbicara anak 

menggambarkan sistematikanya dalam berpikir. Yang termasuk dalam 

pengembangan bahasa selain dari berbicara adalah kemampuan menyimak, 

membaca dan menulis. 

Perkembangan bahasa anak suia Taman Kanak-Kanak memang masih jauh 

dari sempurna. Namun demikian potensinya dapat dirangsang lewat komunikasi 

yang aktif dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kualitas bahasa 

yang digunakan orang-orang yang dekat dengan anak-anak akan mempengaruhi 

keterampilan anak dalam berbicara atau berbahasa. Di Taman Kanak-kanak, guru 

merupakan salah seorang yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. 
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Guru Taman Kanak-Kanak harus dapat mengupayakan berbagai strategi 

pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak. 

Pada manusia bahasa yang merupakan suatu sistem simbol untik 

berkomunikasi dengan orang lain, meliputi data cipta dan sistem aturan. Dengan 

daya cipta tersebut manusia dapat menciptakan berbagai macam kalimat yang 

bermakna dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan yang terbatas. 

Dengan demikian bahasa pada manusia merupakan upaya kreatif yang tidak 

pernah berhenti. 

Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang 

reseptif, dengan membaca seseorang akan memperoleh melalui membaca 

merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin maju. 

Kemampuan membaca yang diperoleh saat membaca permulaan akan sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan membaca lanjut sebagai kemampuan yang 

mendasari kemampuan berikutnya, maka kemampuan membaca permulaan benar-

benar memerlukan perhatian guru, sebab jika dasar itu tidak kuat pada tahap 

membaca selanjutnya anak akan mengalami kesulitan untuk dapat memiliki 

kemampuan membaca yang memadai. 

Membaca adalah bagian penting dalam proses pendidikan. Membaca 

merupakan proses majemuk yang koordinasi maya pengetahuan membedakan 

melalui penglihatan dan pendengaran dan kemampuan kognitif untuk bekerja 

dnegan bagian-bagian dengan satuan keseluruhan. Anak punya kebiasaan 

membaca, maka dalam diri anak akan timbul kegemaran membaca dengan 

sendirinya.. mencermati kondisi kegiatan pembelajaran membaca dan menulis di 
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Taman Kanak-Kanak yang berlangsung sebagaimana digambarkan di atas perlu 

dilakukan penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu 

yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

Kelompok B di TK ABA Sribit menunjukkan kemampuan membaca awal yang 

rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari observsi yang telah dilakukan peneliti, 

bahwa sebagian besar anak Kelompok B TK ABA Sribit menunjukkan 

kemampuan membaca yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat beberapa indikator 

di bawah ini. 

1. Kemampuan anak dalam mengucapkan bunyi huruf yang ditanyakan masih 

rendah. 

2. Kemampuan anak dalam membaca beberapa kata berdasarkan gambar, tulisan 

dan benda-benda yang dikenal atau dilihatnya. 

3. Kemampuan anak dalam menghubungkan kata sederhana dengan simbol yang 

melambangkannya masih rendah. 

4. Kemampuan anak dalam membedakan kata-kata yang mempunyai suku kata 

awal yang sama masih rendah. 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa rendahnya 

kemampuan membaca pada anak Kelompok B TK ABA Sribit Delanggu karena 

beberapa faktor. Diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, 

alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran kurang sesuai dan 

pemilihan pendekatan pembelajaran yang kurang efektif. Model pembelajaran 

media gambar merupakan tindak pemecahan yang dilakukan karena dapat 
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meningkatkan kemajuan belajar. Sikap anak yang  lebih positif menambah 

motivasi dan percaya diri serta rasa senang.     

Serangkaian tindakan di harapkan dapat mengubah suasana pembelajaran 

ke arah pembelajaran yang lebih memungkinkan siswa terlibat secara aktif dan 

menyenangkan. Hal ini dapat di capai melalui pembelajaran menggunakan media 

gambar. Media  gambar adalah penyajian visual dua dimensi yang di buat 

berdasarkan unsur dan prinsip rancangan gambar, yang berisi unsur kehidupan 

sehari-hari tentang benda-benda binatang, peristiwa, tempat dan sebagainya. 

Gambar banyak di gunakan guru sebagai media dalam proses belajar mengajar, 

sebab mudah di peroleh tidak mahal dan efektif serta menambah gairah dalam 

motivasi belajar anak.  

Berdasarkan uraian di atas mengenai permasalahan yang dihadapi guru TK 

ABA Sribit Delanggu tentang cara mengajarkan membaca serta pentingnya 

mengajarkan membaca sejak dini maka peneliti menyusun judul “Peningkatan 

kemampuan membaca awal dengan mengunakan media gambar pada anak 

kelompok B di TK ABA Sribit Delanggu Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Karena terbatasnya waktu, tenaga serta sarana yang tersedia, maka penulis 

membatasi permasalahan penelitian kepada kemampuan membaca awal anak TK 

dengan menggunakan media gambar. Penelitian ini diberi pembatasan masalah 

agar lebih fokus.  
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1 Apakah media gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca awal anak 

TK ABA Sribit Delanggu Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2 Bagaimanakah penerapan metode media gambar dalam pembelajaran 

kemampuan membaca awal pada anak kelompok B TK ABA Sribit Delanggu 

Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Semua kegiatan yang dilakukan seseorang pasti mempunyai tujuan. 

Demikian juga dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan membaca awal pada anak Kelompok B TK ABA Sribit Delanggu 

Tahun pelajaran 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendaknya dicapai, maka penelitian ini 

diharapakan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan anak usia dini. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran 

dalam meningkatkan kemampuan membaca awal khususnya melalui media 

gambar dan untuk mengembangkan metode pembelajaran. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

1) Dapat dijadikan dasar bagi sekolah dalam pemilihan metode 

pembelajaran yang sesuai. 

2) Memperbaiki proses pembelajaran disekolah. 

b. Bagi Guru 

1) Agar guru selalu menggunakan alat peraga yang tepat sesuai materi 

pembelajaran setiap kegiatan belajar mengajar. 

2) Meningkatkan kemampuan guru dalam dalam mengelola kelas 

sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

menyenangkan. 

c. Bagi Orang Tua 

Dapat membantu memberikan pemahaman bagi orang tua mengenai cara 

mengajar membaca awal untuk anak usia dini. 

d. Bagi Siswa TK 

Agar mereka terbiasa dalam suasana kegiatan pembelajaran TK yang 

menyenangkan dan tidak menakutkan.  

e. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam rangka untuk 

meningkatkan kemampuan membaca awal anak. 

 

  

 

 


