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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan di

Taman Kanak- Kanak. Dalam kehidupan sehari-hari peranan membaca tidak

dapat dipungkiri lagi. Ada beberapa peranan yang dapat disumbangkan oleh

kegiatan membaca anatara lain : kegiatan membaca dapat membantu

memecahkan masalah, dapat memperkuat suatu keyakinan atau kepercayaan

pembaca, sebagai suatu pelatihan, memberi pengalaman estetis, meningkatkan

prestasi, memperluas pengetahuan dan sebagainya.

Kebiasaan dan kegemaran membaca perlu ditumbuhkan sejak dini. Dalam

rangka menumbuhkan kebiasaan dan kegemaran pada suatu masyarakat perlu

dimulai secara bertahap. Salah satu langkah awal dalam menumbuhkan kebiasaan

dan kegemaran membaca adalah melalui penanaman kebiasaan membaca pada

jenjang sekolah.

Penanaman kebiasaan membaca tersebut, perlu diupayakan sejak anak

berada pada jenjang sekolah Taman Kanak-Kanak. Penanaman kebiasaan

membaca pada anak TK perlu di mulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu

yaitu mengupayakan kelancaran membaca pada anak. Dalam kondisi normal,

pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan tersebut akan berjalan lancar,

artinya anak dengan mudah memahami apa yang mereka pelajai dalam kegiatan
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membaca. Namun tidak jarang ditemui berbagai permasaalahan dalam

pembelajaran membaca permulaan. Sebagian anak telah lancar dan tidak

mengalami hambatan dalam belajar membaca, tetapi sebagian lainnya belum

bahkan tidak dapat atau tidak mampu membaca.

Keterampilan membaca permulaan mulai dapat dikembangkan pada anak

usia dini. Kebanyakan anak usia  TK berada pada pintu gerbang menjadi

pembaca. Pada umumnya anak tergantung ingatannya mengenai cerita dan pada

gambar yang konkrit. Sehingga dalam anak membaca lebih suka dengan gambar

cerita.

Guru TK harus membiasakan anak dalam dunia tulisan, membiasakan

melalui proses mengenalkan huruf. Sehingga anak dapat membaca permulaan

buku yang sederhana di akhir tahun. Kita dapat mendorong anak membaca

permulaan dengan permainan hiruf daqn bahasa, dan dengan memperkenalkan

kata-kata baru ketika bercakap-cakap bersam-sama (Aisyah,2007:6.20).

Berdasarkan pengamatan dari penulis diketahui masih  banyak anak-anak

yang kemampuan membaca permulaannya rendah. Hal ini tampak pada  anak-

anak pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak-anak kurang bersemangat,

cepat bosan, dan anak cenderung tidak memperhatikan pada kegiatan

pembalajaran, anak mencari kesibukan sendiri. Mencermati kenyataan tersebut

dapat dikatakan bahwa pembelajaran membaca belum menunjukkan hasil yang

menggembirakan, seharusnya anak kelompok B sudah mampu membaca

permulaan ternyata belum mampu membaca permulaan. Anak kelompok B TK
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anak yang mampu membaca permulaan baru lima anak, atau baru 30 % anak yang

mampu membaca permulaan 70 % anak belum mampu membaca permulaan

Rendahnya tingkat keberhasilan pembelajaran membaca tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tidak semua anak TK dapat
membaca buku, membaca merupakan usaha yang sulit bagi anak TK,
membaca merupakan kegiatan yang rumit yang membutuhkan sejumlah
keterampilan, seperti memperhatikan, melihat hati-hati kepada tulisan,
mengingat bunyi huruf, dan menerka bahasa, dan anak TK mengeluarkan
banyak energi untuk membaca, sehingga anak mudah frustasi (Aisyah,
2007:6. 45).

Ketepatan guru dalam memilih metode untuk  melaksanakan kegiatan

pembelajaran juga sangat menentukan tingkat keberhasilan pembelajaran. Dengan

melihat kenyataan di lapaangan, diduga kurangnya kemampuan anak dalam

membaca disebabkan oleh kurang tepatnya guru dalam memilih metode

pembelajaran. Selama ini guru hanya menggunakan metode ceramah, anak hanya

di minta mendengarkan. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, dipandang perlu

adanya penggunaan metode yang tepat dan bervariasi.

Permainan merupakan alat bagi anak untuk menjelajah dunianya, dari
yang tidak dikenali sampai pada yang diketahui, dan dari yang tidak dapat
diperbuatnya sampai mampu melakukannya. Bermain bagi anak memiliki
nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan
sehari-hari.

Permainan tebak kata adalah “cara yang paling tepat bagi anak untuk

pembelajaran membaca permulaan, karena dengan permainan tebak kata dapat

memberikan situasi belajar yang santai dan menyenangkan. Anak dengan aktif
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dilibatkan dan dituntut untuk memberikan tanggapan dan keputusan”

(Aisyah,2007:6.45).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik dan termotivasi

untuk mengangkat judul penelitian ‘Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca

Permulaan  Melalui Permainan Tebak Kata Pada Anak Kelompok B TK Pertiwi

Gedaren Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten  Tahun Ajaran 2012 / 2013.

B. Perumusan Masalah

Apakah melalui permainan tebak kata  dapat meningkatkan kemampuan membaca

permulaan pada anak kelompok B TK Pertiwi Gedaren Kecamatan Jatinom

Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012 / 2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, ada beberapa tujuan

yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu :

1. Tujuan Umum :

Untuk meningkatan kemampuan membaca permulaan  anak  TK Pertiwi

Gedaren Jatinom Klaten Tahun Ajaran 2012/2013.

2. Tujuan Khusus
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Untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak dengan

menggunakan permainan tebak kata pada anak kelompok B TK Gedaren

Jatinom Klaten tahun ajaran 2012/2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

    Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu berupa  pengembangan

mutu daalam pembelajaran serta sebagai dasar  penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru,  dapat meningkatkan pembelajaran dalam kemampuan

membaca permulaan.

b. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak

kelompok B TK Pertiwi Gedaren Jatinom Klaten tahun ajaran 2012/2013.

c. Bagi sekolah, untuk peningk atan kualitas penndidikan dan pembelajaran

dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sedang dan yang akan

datang.


