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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan adalah suatu proses perubahan dimana anak belajar 

menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek. Salah satu aspek 

penting dalam perkembangan adalah aspek perkembangan bahasa. Bahasa 

merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia 

karena disamping berfungsi sebagai alat untuk menyatakan pikiran dan 

perasaan kepada orang lain juga sejaligus sebagai alat untuk memahami 

perasaan dan pikiran orang lain. 

Masa kanak-kanak adalah usia yang paling tepat untuk 

mengembangkan bahasa. Karena pada masa ini sering disebut masa “golden 

age” dimana anak sangat peka mendapatkan rangsangan-rangsangan baik 

yang berkaitan dengan aspek fisik motorik, intelektual, sosial, emosi maupun 

bahasa. Menurut Hurlock (Musyafa, 2002) perkembangan awal lebih penting 

dari pada perkembangan selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi  

oleh belajar dan pengalaman. Pada kenyataannya anak pra sekolah rata-rata 

belum banyak menguasai kosa kata dan hal ini banyak dijelaskan oleh para 

ahli.  

Hal ini terlihat dari komunikasi yang mereka gunakan sehari-hari di 

sekolah, kadang juga ada anak yang tidak mau berbicara jika ada pertanyaan 

dari guru atau dalam kegiatan lain, hal ini tentunya akan menghambat 
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perkembangan bahasanya. Disinilah peran guru sangat dibutuhkan dalam 

mengembangkan bahasa anak baik saat di rumah maupun di sekolah. 

Bentuk pendidikan di TK semestinya  tetap  merupakan  tempat           

yang menyenangkan yang memberikan rasa aman, nyaman, menarik bagi 

anak serta  mendorong keberanian aktivitasnya yang dapat merangsang anak 

untuk bereksepolrasi secara optimal. Pembelajaran  di TK prinsipnya adalah 

“Bermain Sambil Belajar, Belajar Seraya Bermain”. Dengan bermain              

anak menemukan dan mendapatkan pengalaman dari dirinya sendiri, orang 

lain dan lingkungannya, maka  pembelajaran mesti dibungkus dalam 

permainan. 

Belajar dengan bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk 

memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, 

mempraktekan dan mendapatkan bermacam-macam konsep serta pengertian 

yang tidak terhitung banyaknya. Dan guru merupakan komponen utama yang 

menjadi penggerak dari inovasi pendidikan. Oleh sebab itu guru selalu dituntut 

profesional dan kreatif dalam menyediakan sarana berupa alat peraga atau alat 

permainan yang sesuai dengan ketentuan aspek perkembangan anak dan menarik 

minat anak sehingga dapat menunjang kesempatan untuk mengembangkan 

potensi perserta didik.  

Pada tahun pelajaran 2012/2013 peneliti mendapat tugas mengampu 

kelompok B2. Mengajar di kelompok B (usia 5-6 tahun) memang memiliki 

tantangan tersendiri. Hal inilah yang dialami peneliti yang selain mendapat 

tugas sebagai guru kelompok B2 TK Kemiri 02 Kebakkramat tahun pelajaran 
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2012/2013. Tantangan yang harus dihadapi peneliti terjadi pada saat 

pelaksanaan pembelajaran berhubungan dengan kesiapan membaca anak. 

Sebagian anak kelompok B2 sudah mampu mengenal huruf dan menirunya, 

namun masih ada sebagian besar anak yang belum berada pada tahap 

mengenal dan mampu menirukan huruf. Selain belum bisa mengenal huruf 

dan menirunya mereka belum mampu melakukan indikator menghubungkan 

dan menyebutkan tulisan sederhana dengan simbol yang melambangkannya.   

Dalam mengajak anak belajar mengenal huruf dan membaca tulisan 

sederhana peneliti melakukannya dengan menggunakan kartu huruf dan 

teknik membaca mengeja. Anak cenderung membaca huruf yang tertempel 

pada kartu saja dan kurang meningkatkan penerapan huruf itu untuk 

menerangkan benda yang ditemui sehari-hari.  

Penyebabnya permasalahan di atas adalah dalam mengajar  guru 

cenderung menggunakan pembelajaran konvensional dimana dalam 

pembelajaran guru hanya mengacu pada lembar kerja sehingga  hasil  

pembelajaran  yang  diperoleh  kurang  maksimal.  Selain  itu  guru tidak 

memberi  kesempatan kepada siswa untuk berlatih membaca.  Hal ini sesuai 

pendapat Wina Sanjaya (2007:231) menyatakan bahwa  dalam  pembelajaran 

konvensional  anak didik ditempatkan  sebagai obyek belajar  yang  berperan 

sebagai  penerima informasi secara pasif serta pembelajaran  bersifat  teoretis  

dan abstrak. Dengan kondisi yang demikian maka dapat dianalisis 

kekurangan dalam pembelajaran guna mengetahui hambatan yang ditemukan  

untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Untuk itu diperlukan media 
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pembelajaran yang dapat merangsang minat anak dalam membaca awal.  

Dalam melakukan  perbaikan  pembelajaran  dilakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Guru belum digunakan media 

pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan membaca anak. 

Berdasarkan fakta di atas diperlukan media yang tepat sesuai dengan 

perkembangan anak. Menurut Briggs dalam Prastati (2005:4) media 

merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran.. 

Media dapat dikatakan pula sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak 

maupun audio visual dan peralatannya, sehingga media dapat dimanipulasi, 

dilihat, dibaca, dan didengar. Dalam penelitian ini digunakan media pohon 

pintar, melalui pohon pintar anak bisa bereksplorasi menemukan konsep 

kemudian menggunakan konsep tersebut sekaligus muncul keaksaraan dalam 

dirinya. Oleh karena itu media pohon pintar ini disebut inovatif dengan media 

ini pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan. 

Penggunaan media pohon pintar untuk mengembangkan kemampuan 

membaca awal diharapkan dengan media pohon pintar akan menambah kosa 

kata anak yang dapat digunakan dalam mengembangkan bahasa mereka untuk 

berkomunikasi sehari-hari. Menurut Keraf (1989:4) bahwa mereka yang luas 

kosa katanya akan memiliki kemampuan yang tinggi untuk memilih kosa kata 

yang tepat sebagai wakil untuk menyampaikan gagasan. 

Mengingat kemampuan membaca permulaan, merupakan salah satu 

unsur yang perlu dikembangkan di TK, peneliti mencoba membahas tentang 
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pentingnya mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak melalui 

media pohon pintar pada anak Taman Kanak-Kanak. 

Atas dasar uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui : 

Pengembangan Kemampuan Membaca Awal Melalui Media Pohon 

Pintar pada Anak Kelompok B2 Taman Kanak-Kanak Kemiri 02 

Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat suatu 

identifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

anak belum didukung dengan penggunaan metode dan media 

pembelajaran yang tepat. 

2. Kurangnya kemampuan membaca permulaan anak akan berakibat pada 

pencapaian prestasi belajar bahasa anak yang rendah di sekolah. 

3. Adanya anak yang mengalami hambatan dalam kemampuan membaca 

maka diperlukan teknik bimbingan yang tepat dan penggunaan media 

pembelajaran yang baik dan menarik. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah maka diperlukan 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 
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Masalah yang diteliti terbatas pada upaya mengembangkan kemampuan 

membaca awal yang meliputi kemampuan anak dalam mengenal huruf, 

menghubungkan dan menyebutkan tulisan sederhana dengan simbol yang 

melambangkannya, dan membaca gambar / benda dengan kata melalui media 

pohon pintar. 

 

D. Rumusan   Masalah  

Apakah media pohon pintar dapat mengembangkan kemampuan 

membaca awal anak kelompok B2 Taman Kanak-kanak Kemiri 02 

Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan membaca 

awal pada kelompok B2 Taman Kanak-kanak Kemiri 02 Kebakkramat 

Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 

2. Tujuan Khusus  

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengembangan membaca 

awal melalu media pohon pintar pada anak kelompok B2 TK Kemiri 02 

Kebakkramat. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoristis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

mengenai usaha meningkatkan kemampuan membaca awal anak 
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melalui penggunaan media pohon pintar pada anak didik  sehingga 

mampu memberikan khasanah tersendiri bagi ilmu pengetahuan.  

b. Sebagai kerangka berpikir dalam perbaikan mutu pengajaran di Taman 

Kanak-kanak 

c. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bukti dalam bidang 

pengajaran, bahwa kemampuan membaca awal siswa dapat 

dipengaruhi oleh faktor pembelajaran dengan media pohon pintar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

Sebagai masukan bagi guru bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

media pohon pintar akan mengembangkan kemampuan membaca awal 

anak didik dalam kegiatan belajar mengajar. 

b. Bagi anak  

Dapat mengembangkan    kemampuan   membaca   awal anak melalui   

media pohon pintar. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan yang berarti pada sekolah bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan media pohon pintar dapat mengembangkan 

kemampuan membaca awal sehingga sekolah dapat meningkatkan 

perbaikan dan penanganan yang lebih serius tentang berbagai jenis 

metode pengajaran yang harus dikembangkan di sekolah. 


