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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ilmu pendidikan di Negara kita ini,menurut kita sebagai

Pendidik di Taman Kanak-kanak untuk berusaha lebih meningkatkan mutu

pendidikan di TK,mengingat TK adalah salah satu tempat dimana awal dan

dasar pendidikan untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi

sumber daya manusia melalui kegiaten pengajaran. Undang-undang Sistem

Pendidikan Nasional(SISDIKNAS) No.20 tahun 2003 menyatakan bahwa

tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertaqwa

kepada Tuhan ang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Memiliki pengetahuan

dan ketrampilan,kesehatan jasmani dan rohani,kepribadian yang mantap dan

mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Salah satu sarana untuk membentuk kepribadian anak usia dini pada

tingkat awal melalui jalur pendidikan formal,maka program pembelajaran

anak usia dini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat untuk

mengembangkanberbagai macam aspek perkembangan anak,baik aspek

perkembangan kognitif,afektif dan psikomotor anak yang diberikan melalui

kegiatan proses belajar mengajar di TK.
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Dengan kemajuan tehnologi informasi yang semakin canggih

menuntut adanya dukunganbudaya baca tulis yaitu perwujudan perilaku yang

mencakup kemampuan,kebiasaan,kegemaran,dan kebutuhan membaca.

Akantetapi yang menjadi pertanyaan adalah kapan kemampuan membaca itu

diajarkan?

Jawaban pertanyaan tersebut sebenarnya masih menjadi polemik.

Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa membaca dan

menulis baru diajarkan pada saat anak sudah di SD,tetapi juga banyak ahli

yang menyatakan bahwa membaca harus diajarkan anak sejak dinidan telah

banyak penelitian yang membuktikan bahwa anak dapat diajarkan membaca

sebelum dia mencapai usia sekolah.

Alasan memilih judul  minat membaca permulaan karena sering di

temui pada permainan membaca pada anak tk banyak anak yang kurang

berminat. Minat membaca anak perlu di tingkatkan karena dengan pemberian

pengalaman pra membaca dapat dilakukan dengan hal-hal  terkait yang

dengan usaha yang di lakukan agar anak-anak dekat dengan huruf atau tulisan

sehingga di harapkan suka belajar membaca. Menurut Hurlock(1980) di dalam

buku Hildayani(Edisi kesatu,6.8) minat-minat anak yang berkembang

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku mereka tidak hanya

selama masa kanak-kanak, tetapi sejalan dengan pertambahan usia. Itu

sebabnya mengapa perkembangan minat yang di sesuaikan dengan

kemampuan dan kebutuhan untuk menjadi suatu hal yang penting. Minat

membaca buku dan komik misalnyatidak hanya dapat meningkatkan



3

3

ketrampilan membaca dan menulis anak, tetapi juga menambah pengetahuan,

imajinasi, dan cara berpikir mereka.

Berdasarkan kurikulum 2004 standar kompetensi ada beberapa

kompetensi yang hendaknya dapat dicapai oleh anak kelompok B yaitu

hendaknya anak dapat : 1) Menyebutkan simbol yang di kenal. 2) Mengenal

huruf awal nama benda yang ada di sekitar anak. 3) Menghubungkan dan

menyebutkan tulisan sederhana dengan simbol yang melambangkannya. 4)

Memahami hubungan antara bunyi dengan bentuk huruf.

Rendahnya minat dan kemampuan membaca dalam masyarakat

berkaitan dengan kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengar,

melihat, memahami, berbicara dan membaca gambar.Berdasarkan

pengamatan terhadap peningkatan minat membaca di kelompok B Tk Pertiwi

2 Manggis kecamatan Mojosongo kabupaten Boyolali, di temukan masih

rendahnya minat membaca yang di sebabkan oleh kegiatan belajar  membaca

yang selalu monoton dan menggunakan media buku panduan membaca, anak-

anak belajar membaca tidak atas dasar suka tetapi mungkin sekedar sebagai

kewajiban anak di sekolah. Pembelajaran yang di gunakan adalah  metode

ceramah  yang  memberi dampak negatif pada anak . Dari 21 anak terdapat 6

anak atau 28,6% anak yang berminat membaca dan sudah mampu membaca,

sedangkan 15 (71,4%) minat anak untuk membaca masih rendah. Pada hal

harapan guru minat membaca pada anak minimal mencapai 80%.

Hambatan-hambatan dalam  minat  membaca di kelompok B dapat di

identifikasi karena beberapa hal antara lain : 1) Cara yang digunakan guru

masih monoton, yaitu guru menulis bacaan di papan tulis kemudian anak
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diminta untuk menirukan kembali bacaan tersebut dan mencatat bacaan dalam

bukunya masing –masing, hal itu menyebabkan anak mengalami kebosanan

belajar, mengantuk, pasif, sehingga anak malas untuk belajar. 2) Minimnya

alat peraga yang di gunakan sehingga anak mengalami kesulitan dalam

memahami materi yang di sampaikan guru. 3) Teacher center masih menjadi

budaya dalam kelompok, anak-anak tergantung dengan inisiatif guru,

hubungan yang terjalin menjadi satu arah. Anak-anak tidak akan bertindak

apabila guru tidak menyuruh melakukan kegiatan, akibatnya inisiatif dan

peran anak dalam proses pembelajaran menjadi minim sekali.

Strategi yang  tepatdalam meningkatkan minat membaca di

TamanKanak-kanak adalah dengan permainan dan menggunakan media yang

tepat, efektif dan efisien. Dalam meningkatkanminat membaca di Tk harus

mengacu pada pengembangan berbahasa yang sesuai untuk anak TK. Jadi

peningkatan minatmembaca di Tk dapat dilaksanakan selama masih dalam

batas-batas aturan prasekolastik dan sesuaidengan karakteristik anak.

Media kartu kata di gunakan dalam permainan belajar mengajar sebab

permainan kartu kata mempunyai keunggulan untuk memperbanyak kosa kata

anak, menarik perhatian anak serta dapat menambah semangat dan motivasi

belajar anak. Dalam pelaksanaannya cepat memicu anak, kata-katanya

merupakan kata-kata yang mudah di mengerti anak.

Melihat kenyataan di lapangan dan harapan yang ingin di capai,

peneliti meningkatkan minatmembaca anak denganmencari kelemahan dan

kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah di lakukan. Selain itu faktor



5

5

lingkungan dan keluarga;yakni anak memerlukan keteladanan dalam membaca

yang dapat di tunjukkan oleh orangtua dan lingkungan.

 Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menawarkan solusi dengan

mengadakan penelitian yang berjudul : PENINGKATAN MINAT

MEMBACA PADA ANAK KELOMPOK B MELALUI MEDIA KARTU

KATA DI TK PERTIWI 2 MANGGIS, MOJOSONGO, BOYOLALI

TAHUN PELAJARAN 2013/2014.

B. PEMBATASAN MASALAH

Pembahasan dalam suatu penelitian diperlukan pembatasan masalah,

dengan adanya pembatasan masalah pembahasan tidak meluas. Adapun

pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini akan meneliti tentang minat membaca pada anak

Kelompok B TK Pertiwi 2 Manggis, Mojosongo, Boyolali Tahun

Pelajaran 2013/2014.

2. Dalam penelitan ini menggunakan media kartu kata dalam proses

pembelajaran pada kelompok B TK Pertiwi 2 Manggis, Mojosongo,

Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah diatas,penulis mengajukan rumusan

masalah yaitu; Apakah melalui media pembelajaran kartu kata dapat
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meningkatkan minat membaca pada anak Kelompok B TK Pertiwi 2 Manggis,

Mojosongo, Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Latar Belakang, Identifikasi,  Masalah, Pembatasan

Masalah dan Rumusan Masalah dapat disusun tujuan penelitan sebagai

berikut:

a. Tujuan Khusus

Untuk meningkatkan minat membaca pada anak melalui media

pembelajaran kartu kata pada anak Kelompok B TK Pertiwi 2 Manggis,

Mojosongo, Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014.

b. Tujuan umum

Untuk mengetahui peningkatan minat membaca pada anak melalui

permainan dengan menggunakan metode kartu kata.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi Siswa :

Meningkatkan minat membaca pada anak terhadap perkembangan bahasa

dengan menanamkan budaya membaca sejak dini.

b. Bagi Guru :

1. Untuk memotivasi anak dalam mengembangkan minat membaca

melalui permainan dengan metode yang tepat.



7

7

2. Dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kuantitas

profesionalme guru dalam melakukan pengajaran.

c. Bagi Sekolah :

Mengintropeksi kekurangan sarana dan prasarana sekolah.

Dapat diterapkan untuk kegiatan belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak

selanjutnya.


