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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini merupakan masa-masa yang paling penting dan kritis 

dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Baik itu dari  perkembangan 

fisik maupun perkembangan emosinya. Masa itu juga merupakan masa 

penting dalam penanaman kebaikan (basic goodness) sehingga kelak dapat  

menjadi individu  yang berkharakter. Keberhasilan  tahun-tahun pertama 

anak menentukan hari depan anak. Apabila terjadi penyimpangan atau 

kelainan pada anak maka dapat terdeteksi dan ditangani lebih dini dalam 

memperoleh perawatan baik yang bersifat penyembuhan maupun 

pencegahan .oleh karena itu penting kiranya bagi orang tua untuk 

memperhatikan tumbuh kembang anaknya mulai dari tahun-tahun pertama 

kelahirannya. 

Menurut Sisdiknas No.20/ 2003 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 rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal. Jenjang usia anak usia dini adalah  0-6 tahun.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembinaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangsangan_pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jasmani&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rohani
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Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan 

penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-

8 tahun.  

Saat anak sudah menginjak usia 3 tahun  pola pengasuhan dan 

pendidikannya berbeda  di mana pada usia ini anak akan memasuki dunia 

bermain  dan menyukai hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan 

hari-harinya.  Usia  selanjutnya adalah anak memasuki  dunia pendidikan  

TK (Taman Kanak - Kanak), TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini 

(yakni anak usia 6 tahun atau dibawahnya). Dalam bentuk pendidikan 

formal, kurikulum TK ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Pada hakekatnya kelancaran membaca menjadi dasar kesuksesan 

akademik anak. Anak-anak yang terampil membaca  sejak usia dini dan 

selalu  dipaparkan  dengan bahan cetakan/ buku akan memiliki rasa ingin 

tau lebih besar, dan selalu ingin memperluas  dan  menambah  

pengetahuannya.  Anak-anak yang lambat dalam penguasaan keterampilan 

membaca, dan lebih jarang mendapat  latihan membaca dibandingkan 

teman sebaya mereka akan kehilangan kesempatan belajarnya. 

Sementara itu, belum sepantasnya guru TK menekankan kemampuan 

baca, tulis dan berhitung atau Calistung kepada anak-anak didiknya. 

Memang, hal itu akan meringankan kerja guru SD. Namun, yang 

seharusnya dicamkan oleh semua pihak adalah usia anak TK itu 
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merupakan usia anak untuk bermain, yang perlu diajarkan kepada anak-

anak itu hanya motorik kasar contohnya: keseimbangan sebagai bekal 

untuk konsentrasi atau melompat, sedangkan untuk motorik halus yang 

perlu diberikan agar nantinya di SD mereka terbiasa memegang pensil, 

belajar menggaris, atau menggunting gambar. Sebagai lembaga pra-

sekolah, tugas  utama TK adalah mempersiapkan anak dengan 

memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap/ prilaku, ketrampilan dan 

intelektual serta bahasa agar  dapat melakukan adaptasi dengan  kegiatan 

belajar yang sesungguhnya  di sekolah  dasar pada nantinya (Depdiknas, 

2000: 2). 

Pembelajaran membaca di TK dapat dilakukan selama batas-batas 

aturan pengembangan pra-akademik serta mendasarkan diri pada prinsip 

dasar hakiki dari pendidikan TK sebagai taman  bermain. Seperti yang 

tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6205/C/D5/1999 tanggal 27 Juli 

1999. Keterampilan membaca bukan merupakan tujuan utama di TK dan 

dilakukan melalui “bermain”. Oleh karena itu untuk keterampilan 

membaca, menulis dan berhitung tidak dilakukan secara klasikal, guru 

harus mampu menandai anak yang telah siap untuk menerima pengajaran 

yang lebih tinggi dan mampu yang bersifat individu atau kelompok kecil 

karena tidak semua anak mengalami tingkat perkembangan yang sama dan 

bila dipaksa dapat merugikan perkembangan anak selanjutnnya. 



4 

 

Kemampuan membaca awal merupakan aspek penting yang perlu 

diperhatikan, maka dari itu peneliti akan membahas masalah tentang 

kemampuan membaca awal anak. Penelitian dilaksanakan di TK Pertiwi, 

Krakitan I, Bayat, Klaten. Berdasarkan hasil observasi kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelompok B di TK 

Pertiwi Krakitan I kemampuan membaca anak  masih rendah. Hal tersebut 

dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah: kurangnya sarana dan 

prasarana, alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran  kurang 

sesuai, dan pemilihan pendekatan atau media pembelajaran yang kurang 

efektif.  

Berdasarkan hasil observasi  tersebut di atas, perlu diadakan suatu 

inovasi pembelajaran yang dapat membuat anak lebih tertarik dalam 

pembelajaran melalui hal yang mereka sukai dalam hal ini penulis 

menggunakan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan 

membaca awal anak. Kartu huruf atau dalam istilah lain Flash Card Abjad 

merupakan bentuk media atau alat permainan yang bersifat mendidik yang 

dikhususkan bagi anak-anak usia pra sekolah yang terdiri dari kartu-kartu 

yang bertuliskan 26 macam huruf alphabet. 

Menurut Hasan (2009: 72), permainan ini sudah banyak 

dikembangkan di Jepang Dr. Markoto Shicida, spesialis perkembangan 

anak balita, dalam bukunya Right Brain Education in Infancy menjelaskan 

sebuah hasil studinya, bisa dilihat bagaimana anak-anak SD mampu 

membaca buku  jilid I  dalam waktu 3-5 menit. 
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Oleh karena alasan tersebut, maka guru TK  diharapkan dapat 

memberikan latihan membaca awal dengan menggunakan kartu huruf.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis   merasa  

penting  untuk   mengadakan  penelitian   dengan   judul:                                       

“Peningkatan Kemampuan Membaca Awal Anak Melalui Kartu Huruf  

Pada Kelompok B TK Pertiwi Krakitan I Kecamatan Bayat, Kabupaten 

Klaten Tahun Ajaran 2012/ 2013”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  dan identifikasi masalah tersebut di atas 

dapat dirumuskan  masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah  kartu 

huruf dapat meningkatkan kemampuan  membaca awal anak pada 

Kelompok B   TK Pertiwi Krakitan I Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten 

Tahun Ajaran 2012/ 2013?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan prestasi belajar anak 

b. Mendorong anak lebih kreatif dalam belajar 

c. Menerapkan metode belajar yang menarik 
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2. Tujuan Khusus 

Meningkatkan kemampuan membaca awal anak melalui kartu 

huruf pada Kelompok B   TK Pertiwi Krakitan I, Bayat, Klaten tahun 

ajaran 2012/ 2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan 

membaca awal anak  pada Kelompok B   TK Pertiwi Krakitan I tahun 

ajaran 2012/ 2013. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Membantu mempermudah guru dalam memilih metode 

peningkatan kemampuan  membaca anak. 

2) Sebagai masukan guru dalam memberikan  saran kepada orang 

tua untuk mengembangkan kemampuan membaca anak. 

b. Bagi Anak 

1) Meningkatkan minat anak dalam  pengenalan huruf 

2) Meningkatkan minat  anak  dalam  membaca  dengan metode 

yang bervariatif. 

 


