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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Membaca adalah keterampilan berbahasa yang penting untuk 

berkomunikasi sehari-hari. Membaca menjadi keterampilan dasar yang harus 

dimiliki setiap orang, tidak saja untuk meraih keberhasilan selama bersekolah 

melainkan juga bagi kehidupan di sepanjang hayat.  Hal di atas membuktikan 

bahwa membaca merupakan keterampilan vital yang dibutuhkan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Membaca sebagai salah satu aspek keterampilan 

berbahasa telah diajarkan di sekolah dengan tujuan agar para siswa dapat 

mengerti maksud yang terkandung dalam bacaan sehingga dapat memahami isi 

bacaan dengan baik dan benar. Menurut Yusuf (2003: 69) mengajarkan membaca 

pada anak berarti memberi anak tersebut sebuah masa depan, yaitu memberi 

teknik bagaimana cara mengekplorasi dunia mana pun yang dipilih dan 

memberikan kesempatan untuk mendapatkan tujuan hidupnya.  

Pembelajaran membaca harus diberikan sedini mungkin agar anak 

memiliki landasan yang cukup untuk menguasai kompetensi yang lebih tinggi. 

Menurut Dhieni (2005:52) anak-anak yang mendapatkan pelajaran membaca 

sejak usia dini umumnya akan lebih maju di sekolah. Jadi pengembangan 

kemampuan membaca dan menulis di TK dapat dilaksanakan selama masih 

dalam batas-batas aturan dan sesuai dengan karakteristik anak, yakni belajar 

sambil bermain dan bermain sambil belajar. 
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Anak yang tidak diajarkan membaca sejak usia dini maka akan lambat 

kemajuan belajarnya. Menurut Lerner (2008:149) jika anak pada usia sekolah 

permulaan tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka ia akan 

mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi di kelas 

berikutnya. Oleh karena itu, anak harus belajar membaca agar ia dapat membaca 

untuk belajar. Dengan keterampilan membaca, seseorang dapat mengerti 

berbagai macam informasi yang terkandung dalam teks secara benar. 

Hal ini sejalan dengan amanat yang tertulis pada UU Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 yang menjelaskan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lanjut. Berdasarkan uraian tersebut memperjelas bahwa Pendidikan 

Anak Usia Dini dilakukan untuk mempersiapkan anak memasuki pendidikan 

lanjut dalam hal ini pendidikan dasar anak usia dini yang memiliki sasaran yaitu 

anak usia 0 sampai 6 tahun, sehingga nantinya PAUD berfungsi untuk membina, 

menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal 

sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap 

perkembangannya.  

Berkaitan dengan semangat dari UU tersebut pembelajaran membaca juga 

dilaksanakan di TK Miftahul „Ulum Krompakan Klaten. Namun fakta yang 

nampak di TK tersebut, dari sejumlah 22 anak kelompok B terdapat 16 anak atau 
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72,7% yang tingkat kemampuan membacanya tergolong rendah. Artinya 

mayoritas anak masih mempunyai hambatan ketika anak mengeja huruf, tidak 

mampu membedakan huruf b dan d, pemenggalan suku kata tidak benar, dan 

penguasaan kosakata masih sangat terbatas dan kadang pengucapannya tidak 

kurang pas.  

Berbagai upaya telah dilakukan guru untuk memberi bekal pengetahuan 

membaca serta pelatihan membaca, namun kenyataan menunjukkan bahwa 

sampai sekarang ini kemampuan membaca dan menulis permulaan di kalangan 

anak TK Prompakan masih jauh dari harapan. Berdasarkan wawancara dengan 

guru, pembelajaran kurang berhasil dengan ditandai prestasi atau nilai yang 

dicapai oleh siswa dalam pembelajaran bahasa terutama dalam hal membaca 

kurang memuaskan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kesulitan siswa 

dalam membaca dan menulis adalah: (1) siswa kurang latihan; (2) kemampuan 

guru yang kurang dalam menggunakan media pembelajaran; (3) sistem kegiatan 

belajar mengajar yang monoton dan kurang menarik, sehingga siswa bosan. 

Melihat dampak yang akan dihasilkan dari kegagalan pengajaran 

membaca, dirasakan bahwa kemampuan membaca perlu dirangsang sejak dini. 

Namun, membaca bukanlah suatu kegiatan pembelajaran yang mudah. Terdapat 

berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan anak dalam membaca. Secara 

umum, faktor-faktor tersebut datang dari guru, anak, kondisi lingkungan, materi 

pelajaran, serta metode pelajaran (Sugiarto, 2002:19). Faktor-faktor tersebut 

terkait dengan jalannya proses belajar membaca, dan jika kurang diperhatikan hal 

tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan membaca pada anak. 
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Ada berbagai macam media yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan aspek perkembangan kemampuan membaca antara lain buku 

cerita, kartu angka, kartu huruf, gambar, buku-buku dan lain-lain. Dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan media kartu suku kata bergambar yang 

biasa disebut kartu pintar. Media ini merupakan salah satu strategi dalam proses 

pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan bagi anak. Media kartu bergambar yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat berupa potret atau gambar cetak sesuai dengan tema dalam bacaan. 

Sedangkan gambar yang digunakan meliputi gambar: orang, binatang, tumbuh-

tumbuhan, peristiwa, dan alam sekitar yang sering dikenal oleh anak. 

Penggunaan kartu pintar sebagai media pembelajaran sangat sesuai 

dengan kondisi perkembangan kognitif anak karena anak sudah mampu 

mendapatkan pemahaman melalui aktivitas yang bersifat simbolik. Kartu pintar 

merupakan media yang berusaha mengatasi kelemahan media yang biasa 

digunakan di TK, karena objek dalam kartu adalah foto objek yang sebenarnya 

dengan warna sesuai dengan kenyataannya. Disamping itu, kartu ini dapat 

digunakan sebagai alat peraga dengan mengkombinasikan dengan papan fanel. 

Dibalik kartu, dituliskan beberapa informasi terkait dengan objek dalam gambar. 

Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki tersebut, media kartu ini disebut kartu 

pintar. 

Dari uraian di atas, agar siswa mempunyai prestasi membaca yang baik 

sesuai dengan harapan siswa dan guru maka guru bisa menggunakan media kartu 

pintar. Hal inilah yang mendorong penulis mengambil judul: 
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“PENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA MELALUI PERMAINAN 

KARTU PINTAR  PADA ANAK KELOMPOK B DI TK MIFTAHUL ULUM 

KROMPAKAN KLATEN TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasikan 

permasalahannya adalah : 

1. Anak yang tidak diajarkan membaca sejak usia dini maka akan lambat 

kemajuan belajarnya. Anak akan mengalami banyak kesulitan dalam 

mempelajari berbagai bidang studi di kelas berikutnya 

2. Penyebab kesulitan siswa dalam belajar membaca permulaan adalah siswa 

kurang latihan, kemampuan guru yang kurang dalam menggunakan media 

pembelajaran, sistem kegiatan belajar mengajar yang monoton dan kurang 

menarik, sehingga siswa bosan. 

3. Ada berbagai macam media yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

aspek perkembangan kemampuan membaca antara lain buku cerita, kartu 

angka, kartu huruf, gambar, atau buku-buku lainnya.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Bertolak dari identifikasi masalah diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini akan dibatasi pada masalah : 

1. Permainan kartu pintar adalah penggunaan media kartu bergambar yang 

dibawahnya disertakan tulisan suku kata yang menerangkan nama dari 

gambar tersebut 
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2. Kemampuan membaca dibatasi pada kemampuan membaca permulaan  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah penelitian 

dirumuskan dalam pertanyaan adalah : 

Apakah permainan kartu pintar dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pada anak kelompok B TK Miftahul Ulum Krompakan Klaten Tahun 

Pelajaran 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelompok B TK 

Miftahul Ulum Krompakan Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 

2. Tujuan Khusus 

Meningkatkan kemampuan membaca melalui permainan kartu pintar pada 

anak kelompok B TK Miftahul Ulum Krompakan Klaten Tahun Pelajaran 

2012/2013 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat  : 

a. Memberi stimulus pada kecerdasan linguistik bagi anak. 
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b. Memudahkan anak untuk dapat melatih membaca. 

c. Menambah cara belajar yang lebih bervariasi bagi anak. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan : 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

dalam peningkatan belajar anak agar dapat menentukan strategi 

pengajaran melalui permainan kartu pintar. 

b. Bagi anak, penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan 

diri, dan untuk meningkatkan kemampuan membaca. 


