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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada umumnya anak kelas Taman Kanak-Kanak masih dalam tahap 

pengenalan tentang simbol-simbol bahasa. Hal ini dapat dibayangkan anak 

Taman-Kanak-Kanak kelas B akan masuk kelas 1 Sekolah Dasar yang sama 

sekali tidak dibekali persiapan untuk mengenal membaca deretan simbol-

simbol pada buku yang mengandung makna yang dapat dilisankan, oleh 

sebab itu, anak perlu dikondisikan dengan bacaan. Anak perlu dibiasakan 

untuk melihat buku, memegang, membalik-balik dan kemudian 

“membacanya”.  

Kegiatan itu baru mengenalkan bahan-bahan tercetak seperti buku, 

surat kabar, majalah, label, poster kepada anak-anak. Anak perlu mengetahui 

bahwa semua bahan ini mengandung informasi yang bisa dipahami isinya 

melalui kemampuan membaca. 

Guru membacakan buku bergambar dengan cara menunjuk kata yang 

dibacanya agar anak memahami bahwa membaca kata adalah dari kiri ke 

kanan, dan tulisan dibaca baris demi baris sampai halaman bawah. 

Selanjutnya buku dibuka halaman demi halaman ke belakang, guru perlu 

memperlihatkan kepada anak bahwa simbol bahasa atau kata yang dibaca 

memiliki arti serta membaca itu nikmat dan menyenangkan. 

Kemampuan membaca kata untuk anak Taman kanak-kanak (TK) 

Kridawita masih rendah karena belum dibiasakan dikenalkan untuk 
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membaca kata secara intensif. Guru/pengajar masih berpedoman pada 

norma-norma pembelajaran TK yaitu “bermain dan belajar” atau “belajar 

dan bermain”. Dengan kata-kata tersebut diterima apa adanya dan guru tidak 

mengajarkan membaca kecuali bermain. Guru masih sedikit (belum sering) 

mengenalkan membaca kata mengenal simbol-simbol bahasa tertulis yang 

mengandung makna. Sebenarnya terdapat banyak pendekatan membaca kata 

secara efektif untuk TK kelompok B tetapi juga tidak efektif untuk anak lain. 

Ketika banyak program yang menawarkan petunjuk dalam meningkatkan 

kemampuan membaca kata secara spesifik bahwa persoalan-persoalan 

membaca disebabkan karena rendahnya motivasi siswa untuk 

membaca.untuk meningkatkan kemampuan membaca kata.  

Moffett (dalam Linda Campbell, 2006: 29) menekankan arti penting 

pemberian peluang bagi anak untuk menyelesaikan bacaan, mengingat 

isinya, dan menarik kesimpulan dari apa yang dimaksud penulis/pengarang. 

Keterampilan-keterampilan semacam itu, dapat diajarkan dengan cara-cara 

yang menarik dan merangsang agar anak mampu membaca kata dari tahap 

ke tahap tertentu antara lain: Guru memperkenalkan huruf/bermain huruf dan  

dapat dilanjutkan memperkenalkan suku kata/ bermain suku kata yaitu suku 

kata yang dimiliki anak-anak dapat mencari gabungan suku kata yang bisa 

menjadi kata yang bermakna. 

Bentuk-bentuk pembelajaran seperti itulah yang perlu diberikan 

kepada anak, sebab selama ini TK.B Kridawita tidak pernah dikenalkan 
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tentang membaca kata (karena aturan belum boleh). Oleh karena itu 

kemampuan membaca kata anak masih rendah. 

Penggunaan media gambar sebagai media pembelajaran anak TK B 

merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca 

kata bagi anak. Oleh karena itu media pembelajaran melalui gambar untuk 

masa kini merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. 

Guru, sebagai perancang pembelajaran, guru perlu memilih media 

yang sesuai dengan materi serta strategi pembelajaran yang digunakan. Agar 

dapat memilih media yang sesuai, guru perlu mengenal berbagai jenis media 

dengan karateristik masing-masing. Meskipun telah banyak jenis media 

elektronik yang canggih tidak berarti bahwa media yang sederhana tidak 

relevan lagi untuk digunakan. Suatu saat guru hanya memerlukan media 

sederhana, namun pada saat lain, media sederhana dikombinasikan dengan 

media yang canggih, sehingga terciptalah suatu multimedia untuk 

pembelajaran tertentu.  

Melihat kondisi siswa Taman Kanak-Kanak Kristen Kridawita 

Klaten yang masih usia 5 sampai dengan 6 tahun mulai diajarkan membaca 

kata sebagai langkah persiapan masuk pada tingkat dasar (masuk SD). 

Keberhasilan sekolah ditentukan pada awal pra sekolah yaitu Taman Kanak-

kanak kelompok B, untuk itu para siswa perlu diberi atau dibuatkan dasar 

keterampilan yang kokoh pada lingkup pembelajaran pokok, dan 

mengembangkan individu yang benar-benar mempunyai kemampuan dan 

keyakinan. maka metode menggunakan media gambar merupakan salah satu 



4 

 

strategi dalam menentukan cara untuk mengajarkan kegiatan membaca kata 

anak khususnya Taman Kanak-Kanak Kristen Kridawita Klaten.  

 
B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan 

membaca kata anak Kelompok B TK Kristen Kridawita, Klaten tahun 

pelajaran 2012/2013 atau tidak? 

2. Bagaimanakah efektivitas penggunaan media gambar dalam meningkatkan 

kemampuan membaca kata anak Kelompok B TK Kristen Kridawita, 

Klaten tahun pelajaran 2012/2013? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

membaca kata pada anak Kelompok B Taman Kanak-kanak melalui 

penggunaan media gambar. 

2. Tujuan khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui peningkatan kemampuan membaca kata anak Kelompok 

B TK Kridawita Klaten tahun pelajaran 2012/2013 melalui 

penggunaan media gambar. 

b. Mengetahui efektivitas penggunaan media gambar dalam 

meningkatkan kemampuan membaca kata anak Kelompok B TK 

Kristen Kridawita, Klaten tahun pelajaran 2012/2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Manfaat 

yang diharapkan adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menemukan teori, konsep, dan pengetahuan tentang upaya 

meningkatkan kemampuan membaca kata dan kalimat siswa taman 

kanak-kanak melalui pemanfaatan media gambar.  

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi para peneliti 

selanjutnya khususnya yang berkaitan peningkatan kemampuan 

membaca kata dan kalimat siswa taman kanak-kanak melalui 

pemanfaatan media gambar. 

 
2. Manfaat Praktis 

a. Anak 

Agar memiliki daya intelektual yang lebih tinggi, meningkatkan kepekaan 

terhadap informasi yang diperoleh melalui membaca 

b. Guru 

Guru akan memiliki wawasan tentang pengetahuan teknik pembelajaran 

untuk anak pra membaca menuju membaca intensif  

c. Sekolah 

Sekolah akan memiliki kualitas pembelajaran, guru-guru yang profesional, 

terampil, dan unggul kualitas sekolah dilihat dari hasil pembelajaran 

melalui anak didik.  

 


