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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia, melalui proses yang panjang dan berlangsung   sepanjang 

hayat. Pendidikan terjadi melalui interaksi insani, tanpa batas ruang dan 

waktu. 

Pendidikan tidak dimulai dan diakhiri di sekolah. Pendidikan dimulai 

dari lingkungan keluarga dilanjutkan dan ditempa dalam lingkungansekolah, 

diperkaya dalam lingkungan masyarakat dan hasil-hasilnya digunakan dalam 

membangun kehidupan pribadi, agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negaranya (Sudjana. 2005: 2). 

Pendidikan juga merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

masyarakat modern, baik dari segi po1itik maupun dari segi ekonomi. Tanpa 

adanya pendidikan, perkembangan sebuah masyarakat tidak akan tercapai. 

Keinginan untuk membangun masyarakat bebas tidakakan terwujud tanpa 

didampingi dengan perkembangan pendidikan yang memadai. Bisa dikatakan 

pendidikan merupakan komponen utama dalam pembangunan masyarakat 

bebas. 

Nurkholis (2006:77) menyatakan program pendidikan yang berkualitas 

harus memiliki cirri khusus atau berbeda dari lemabaga pendidikan yang lain 

(distinctive). Sering kali program pendidikan itu menarik, bermanfaat dan 
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kongruen pada suatu institusi tertentu yang kemudian ditiru secara mentah-

mentah oleh institusi yang lain tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan 

lembaganya. Karena tidak memperhatikan kondisi tersebut, maka akan 

kehilangan daya tarik, manfaat, dan kongruennya. 

Guna mengembangkan lembaga pendidikan yang berkualitas kita harus 

memperhatikan sejarah khas lembaga tersebut seperti misi, tujuan, gaya, 

sumber daya, proyeksi masa depan dan adanya bimbingan dalam mendesain 

program. Namun demikian, program pendidikan yang berkualitas tak harus 

berbeda sama sekali dengan lembaga lain. Perbedaan dengan lembaga lain 

yang direfleksikan pada tujuan khusus, sifat dan orang-orang dalam lembaga. 

Inilah  yang disebut karakter rumit. 

Seperti yang digariskan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) dalam Purwanto (2008: 1), pembangunan di bidang pendidikan 

didasarkan atas falsafah Negara Pancasila diarahkan untuk membentuk 

manusia-manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila; manusia yang sehat 

jasmani dan rohaninya, manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan, 

memiliki kreativitas dan tanggung jawab, bersifat demokratis, penuh tenggang 

rasa, berbudi pekerti luhur, cinta bangsa dan sesame manusia, sesuai dengan 

ketentuan  yang termasuk di dalam Undang-Undang dasar 1945. 

Pembangunan masyarakat bebas adalah pembangunan yang tidak ada 

tekanan dari pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi pembangunan itu 

sendiri sangat bergantung pada individu-individu yang bebas pula, rasional 

dan bertanggungjawab dalam hal mana pendidikan mengandung nilai penting, 
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itulah sebabnya pendidikan tidak saja penting bagi individu, tetapi juga bagi 

kehidupan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ada tiga lembaga pendidikan 

yang secara bertahap dan terpadu mengemban tanggung jawab pendidikan 

bagi generasi mudanya. Ketiga lernbaga pendidikan itu biasanya disebut 

dengan tri pusat pendidikan yang meliputi lembaga keluarga, lembaga sekolah 

dan lembaga masyarakat. 

Suatu system pendidikan dapat dikatakan bermutu jika proses belajar-

mengajar berlangsung secara menarik dan menantang sehingga peserta didik 

dapat belajar sebanyak-banyaknya melalui proses belajar yang berkelanjutan. 

Proses pendidikan yang bermutu akan membuahkan hasil pendidikan yang 

bermutu dan relevan dengan pembangunan. Dengan proses pembelajaran yang 

maksimal maka akan menghasilkan anak didik  yang bermutu.  

Pendidikan merupakan dasar pembangunan suatu bangsa. Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa 

pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

James W. Botkin (dalam Kartini, 2007) menamai proses belajar itu 

dalam suasana inovatif (innovative Seaming). Suasana belajar yang inovatif 

dapat memecahkan persoalan-persoalan krisis dalam pendidikan dan 

membentuk ketahanan anak didik maupun sekolah dalam menghadapi 

kehidupan serta menjaga harkat martabat manusia supaya tetap berkembang.  
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Malik Fadjar (2001: 45) berpendapat selama ini proses belajar 

mengajar terasa rutin dan statis, kalaupun ada perubahan atau perbaikan 

sifatnya masih sepotong-sepotong dan parsial. Padahal pembaharuan dan 

perubahan tidak hanya menyangkut didaktik metodik saja, melainkan 

menyangkut pula aspek-aspek pedagogis, filosofis, input, proses, dan output. 

Masa lima tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak sering 

disebut sebagai masa keemasan karena pada masa itu keadaan fisik maupun  

segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Pada usia anak Taman 

Kanak-Kanak (TK) perkembangan kemampuan anak akan sangat  terlihat pula 

(Sujiono, 2007: 1.2). 

Seiring dengan inovasi pendidikan sebagai salah satu realisasi otonomi 

pendidikan, pemerintah sejak beberapa tahun terakhir telah mengembangkan 

Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi. Kurikulum TK dilaksanakan 

dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik 

psikis maupun fisik yang meliputi nilai-nilai moral agama, sosial-emosional, 

kognitif, fisik-motorik, bahasa, kemandirian dan seni agar siap memasuki 

pendidikan dasar. 

Salah satu kemampuan yang penting dan harus dikuasai oleh anak-

anak adalah kemampuan menulis. Kemampuan menulis merupakan bekal 

utama bagi anak-anak untuk dapat memahami mata pelajaran yang diberikan 

di sekolah (Stephens, 2004). Kemampuan ini dapat mulai diasah sejak usia pra 

sekolah. Seperti diketahui, mengajar kemampuan pra-menulis bagi anak usia 
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dini akan merupakan suatu hal yang sangat sulit apabila guru tidak tahu 

bagaimana cara memulainya.  

Kompetensi Dasar yang diharapkan dapat dicapai oleh anak didik TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Karang, Delanggu, Klaten untuk kemampuan 

menulis adalah anak mampu memegang alat tulis dengan baik dan benar dan 

anak mampu menulis meskipun hanya menebalkan hurufs aja.  

Pada kenyataannya ada tiga permasalahan yang terjadi pada kelompok 

B TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karang Delanggu Klaten: 

1. Anak masih belum mampu menulis huruf dengan baik meskipun hanya 

menebalkan. 

2. Anak belum mampu membaca huruf yang ditebalkan. 

3. Anak belum mampu memegang alat tulis dengan baik.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Upaya meningkatkan 

ketrampilan menulis melalui kegiatan menebalkan huruf pada anak kelompok 

B TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karang Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 

2012/2013” 

 

B. Pembatasan  Masalah 

Agar penelitian lebih efektif dan efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah: 
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1. Melalui kegiatan menebalkan huruf oleh anak diterapkan peneliti ini 

adalah untuk meningkatkan ketrampilan menulis anak TK Aisyiyah 

Buatanul Athfal Karang Delanggu Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Masalah yang diteliti menerapkan kegiatan menebalkan huruf pada anak 

TK Aisyiyah Karang Delanggu Katen Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan didepan, 

maka dalam penelitian ini perumusan masalah sangat perlu. Permasalahan 

secara umum penelitian ini adalah: 

”Apakah kegiatan menebalkan huruf dapat meningkatkan ketrampilan menulis 

pada anak kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karang Delanggu Klaten 

Tahun Pelajaran 2012/2013”? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum untuk meningkatkan ketrampilan menulis anak di TK  

Aisyiyah Bustanul Athfal Karang Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 

2012/2013. 
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2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui peningkatan ketrampilan menulis anak setelah melalui 

kegiatan menebalkan huruf  di. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karang 

Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 

E. ManfaatPenelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagaib erikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan kepada pengembangan ilmu ke Pendidikan Anak Usia Dini 

tentang manfaat kegiatan menebalkan huruf dalam meningkatkan 

ketrampilan menulis anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru di BA Aisyiyah Karang, dalam meningkatkan ketrampilan 

menulis melalui kegiatan menebalkan huruf dapat memudahkan dan 

memperlancar kegiatan belajar mengajar. 

b. Bagi sekolah dapat memberikan masukan kepada para pengelola 

mengenai peningkatan ketrampilan menulis melalui kegiatan 

menebalkan huruf. 

c. Bagi peserta didik hasil penelitian ini diharapkan proses pembelajaran 

ini dapat meningkatkan kemampuan menulis.  

 

 


