
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak Usia Dini merupakan masa keemasan ( The Golden age ), 

namun sekaligus periode yang sangat kritis dalam tahap 

perkembanganmanusia. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 

dini, bahkan sejak dalam kandungan menentukan derajat kualitas, 

intelegensi kematangan emosional dan produktivitas manusia pada 

tahap berikutnya. Dengan demikian investigasi perkembangan anak 

usia dini merupakan investasi yang sangat penting bagi sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

Berdasarkan fase perkembangan anak usia B seharusnya sudah 

mampu membaca permulaan dengan baik. Namun semua itu 

tergantung dari guru sering tidaknya membaca permulaan yang 

disampaikan anak.  

Semua Kondisi yang terurai diatas disebabkan kurangnya perhatian 

guru mengadakan penelitian demi meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan guru kurang memperhatikan kemampuan 

masing-masing anak dalam kegiatan sehari-hari. 

Selain belum memperhatikan kondisi masing-masing anak sudah 

barang tentu guru belum menemukan motode atau media pembelajaran 

yang tepat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sehingga terbukti 

bahwa kemampuan membaca permulaan rendah. 

Berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan proses belajar mengajar 

di kelompok B TK Pertiwi I Karangjati Blora, kemampuan membaca 

permulaan hasilnya masih belum memuaskan. Karena sebagian besar 

anak belum mampu membaca permulaan tetapi hanya menghafal saja.  
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 Hal ini disebabkan karena metode pembelajaran yang digunakan 

guru kurang bervariasi atau monoton sehingga anak mengalami 

kebosanan. 

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang dituangkan dalam sebuah judul   UPAYA MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN MELALUI 

PERMAINAN KARTU BERGAMBAR PADA ANAK KELOMPOK 

B TK PERTIWI I KARANGJATI KECAMATAN BLORA 

KABUPATEN BLORA. 

B. Rumusan Masalah 

     Apakah kemampuan  membaca permulaan dapat ditingkatkan 

melalui peramainan kartu bergambar pada anak didik kelompok B 

semester I TK Pertiwi I Karangjati Keacmatan Blora Kabupaten    

Blora ?. 

C. Tujuan Penelitian 

      Untuk  mendeskripsikan upaya meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan melalui permainan kartu bergambar pada anak 

didik kelompok B semester I TK Pertiwi I Karangjati Kecamatan Blora 

Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2015/2016. 

D. Manfaat Penelitan 

                       Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai 

berikut : 

                 1. Manfaat Bagi Siswa 

                    Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk          

peningkatankwalitas belajar membaca permulaan. 
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              2. ManfaatBagi Guru 

        Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan guru sebagai dasar dalam  

meningkatkan ketrampilan dan kreativitas dalam pelaksanaan 

pelajaran membaca. 

             3.  Manfaat Bagi Sekolah 

       Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi sekolah untuk 

meningkatkan kwalitas belajar mengajar anak sehingga tercipta 

pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif dan menyenagkan. 
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