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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

              Masa kanak-kanak adalah masa yang menyenangkan bagi anak, masa 

kanak-kanak dilalui dengan penuh keceriaan, kegembiraan dan suka cita 

yang diungkapkan dengan bermain, bergaul dengan teman dan lingkungan. 

Di masa inilah anak memperlihatkan segala potensi yang mereka miliki. 

Bakat dan kemampuan anak terlihat disaat mereka bermain dengan teman. 

Saat-saat inilah bakat dan kemampuan anak dapat dikembangkan dengan 

maksimal, dengan memberi rangsangan dan motivasi sehingga anak akan 

tumbuh secara optimal sesuai dengan bakat dan potensi  yang dimiliki.  

              Anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkatannya, begitu 

pula dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Setiap anak memiliki 

potensi/kemampuan yang berbeda-beda tergantung stimulasi yang 

diberikan oleh orang tua dan lingkungannya. 

             Ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan dimasa emas mereka 

diantaranya adalah kemampuan berbahasa, kognitif, motorik kasar dan 

halus, agama, sosial emosional.    

              Salah satu potensi yang harus dikembangkan pada anak adalah 

kemampuan berbahasa karena bahasa merupakan sarana yang sangat 

penting dalam kehidupan anak. Bahasa juga merupakan alat untuk 

menyatakan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Mengingat besarnya 

peranan bahasa bagi kehidupan anak, maka perlu dikembangkan pada anak 
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sejak usia dini. Kemampuan bahasa meliputi beberapa hal diantaranya 

adalah kemampuan membaca,menulis, menyimak, mendengarkan, 

berbicara dan berkomunikasi. 

              Berdasarkan kurikulum, anak Taman Kanak-kanak tidak boleh 

diajarkan membaca  karena hal itu tidak akan mengembangkan kepribadian 

anak, tapi justru akan menghambat dan menyulitkan anak karena belum 

waktunya diajarkan. Tetapi seiring dengan perkembangan jaman, anak 

lulusan Taman Kanak-kanak yang tidak bisa membaca dan menulis akan 

ketinggalan dengan yang lain. Sekolah tempat anak belajar akan mendapat 

nilai jelek di masyarakat karena menghasilkan murid yang tidak bisa 

membaca dan menulis. Hal ini merupakan dilema dan tantangan  bagi para 

guru termasuk peneliti. Guru harus mencari cara agar anak mampu 

membaca tetapi dengan hati yang senang tanpa  ada keterpaksaan.  

               Kemampuan membaca anak kelompok B di tempat peneliti bekerja 

yaitu TKIT Al Hasna  Gondang, Klaten sangat rendah hal ini dikarenakan 

metode yang dipakai oleh guru kurang menarik bagi anak. Banyak anak 

yang belum mampu membaca walaupun ha nya kata-kata sederhana dan ini 

menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian.    

               Mengajari membaca permulaan dapat dilakukan oleh guru dengan 

berbagai me tode atau buku yang menarik serta mudah dipahami oleh anak. 

Terutama bagi anak yang akan melanjutkan kejenjang sekolah dasar 

setidaknya sudah mampu membaca kata sederhana. Mengajarkan anak 
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untuk bisa membaca pada anak usia dini, memerlukan sikap kesungguhan, 

kesabaran dan keyakinan.   

              Berbagai metode sudah dicoba dan diterapkan pada anak kelompok B 

TKIT Al Hasna tetapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan, maka 

penulis me ncoba untuk menggunakan buku Anak Islam Suka Membaca 

karangan dari Nurani Musta’ in, S.Psi. yang terdiri dari 5 jilid.  

              Dengan menggunakan buku Anak Islam Suka Membaca diharapkan 

dapat  membantu  meningkatkan Kemampuan Membaca pada Anak 

Kelompok B di TKIT Al Hasna Gondang, Klaten tahun ajaran 2012/2013.  

B . Pembatasan Masalah 

             Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dibatasi pada 

Kemampuan Membaca Permulaan dengan menggunakan Buku Anak Islam 

Suka Membaca  pada Anak Kelompok B di TKIT Al Hasna Gondang, 

Klaten  tahun ajaran 2012/2013.  

C. Perumusan Masalah  

             Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas 

maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah 

penggunaan buku Anak Islam Suka Membaca dapat meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B di TKIT Al Hasna 

Gondang, Klaten tahun ajaran 2012/2013?” 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak 

dengan menggunakan buku Anak Islam Suka Membaca pada anak 

kelompok B di TKIT Al Hasna Gondang, Klaten tahun ajaran 

2012/2013.  

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui bahwa buku Anak Islam Suka Membaca dapat 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B 

di TKIT Al Hasna Gondang, Klaten.  

E.  Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

a.  Dapat menambah teori tentang membaca permulaan. 

b.  Memberi referensi pada perkembangan pendidikan anak usia dini 

2. Secara Praktis  

a. Bagi anak 

Mampu meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak. 

b. Bagi guru 

Sebagai masukan dalam peningkatan kegiatan belajar membaca 

permulaan pada anak dengan menggunakan buku Anak Islam Suka 

Membaca. 
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c. Bagi sekolah 

Dapat menambah referensi dalam proses belajar mengajar khususnya 

dalam hal membaca. 

 


