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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia dini merupakan usia yang sangat penting dalam menentukan

karakter dan kepribadian seorang anak. Pengembangan pendidikan memiliki

peranan yang sangat penting dalam menentukan dasar kemampuan dan

pembentukan sumber daya manusia yang diharapkan. Masa usia dini

merupakan periode keemasan (golden age) dimana pada saat ini otak anak

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Usia dini

merupakan usia yang paling efektif untuk mengembangkan seluruh aspek

perkembangan anak. Dalam Kurikulum tingkat satuan pendidikan kelima

aspek perkembangan yang harus dikembangkan pada anak usia dini yaitu:

pertama perkembangan nilai-nilai agama moral, kedua perkembangan aspek

fisik motorik, ketiga aspek perkembangan bahasa, keempat aspek

perkembangan kognitif, kelima aspek perkembangan sosial emosional dan

kemandirian.

Membaca merupakan suatu kegiatan menelusuri, memahami hingga

mengeksplorasi berbagai simbol. Simbol dapat berupa rangkaian huruf-huruf

dalam suatu tulisan atau bacaan bahkan gambar. Walaupun membaca

diartikan demikian, tetapi secara khusus membaca diartikan dengan mengerti

tulisan. Permasalahan buat seorang pendidik anak usia dini adalah bagaimana

membuat anak mampu membaca dengan baik. Untuk menjadikan anak

mampu membaca hal terpenting untuk dilakukan oleh orang tua dan guru

adalah memilih media atau sarana yang dapat membantu mengasah

kemampuan anak dengan cara yang menyenangkan.

Dalam prosses pembelajaran membaca memegang peranan yang sangat

penting karena membaca merupakan sarana utama bagi seorang anak untuk

menjawab semua keingintahuannya. Dengan memiliki kemampuan membaca

yang baik anak-anak dapat memiliki kemampuan yang baik pula dalam
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mengungkapkan pemikiran, perasaan serta tindakan yang interaktif dengan

lingkungannya.

Pendidikan di TK Pertiwi Seso dilaksanakan dengan prinsip bermain

sambil belajar atau belajar sambil bermain sesuai dengan perkembangan anak

usia dini. Pelaksanaan pendidikan tersebut harus terencana, terprogram dan

tetap memperhatiakan tingkat perkembangan anak. Penggunaan strategi,

metode dan sumber atau media pembelajaran harus sesuai dengan tingkat

kebutuhan perkembangan dan kemampuan anak, menarik minat anak,

sehingga prinsip pembelajaran di TK belajar sambil bermaian atau bermain

sambil dapat terlaksana dengan baik dan menyenangkan.

Membaca dalam proses pembelajaran memegang peranan yang sangat

penting. Membaca merupakan sarana utama bagi seorang anak untuk

mengasah keingintahuannya. Anak-anak yang memiliki kemampuan

membaca yang baik pada umumnya memiliki kemampuan yang baik pula

dalam mengungkapkan pemikiran, perasaan serta tindakan interaktif dengan

lingkungannya. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan perkembangan

kemampuan membaca dalam proses pembelajaran haruslah mendapat

perhatian yang sangat penting bagi pendidik (guru dan orang tua).

Perkembangan kemampuan membaca dapat diamati melalui kemampuan

bercerita, bercakap-cakap, menyanyi dan sebagainya, yang semuanya itu

dapat diperoleh dari berbagai sumber baik melalui bacaan, memdengarkan

cerita orang lain, atau mendengarkan siaran-siaran melalui media elektronik.

Untuk mewujudkan meningkatkan kemampuan membaca pada anak

didik TK Pertiwi Seso perlu dilakukan usaha secara bertahap. Karena

membaca adalah proses yang lebih rumit bila dibandingkan dengan proses

komunikasi secara lisan. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat

penguasaan materi anak terhadap pembelajaran membaca. Oleh sebab itu

usaha awal yang harus di tempuh oleh seorang pendidik adalah membentuk

kebiasaan atau kegemaran membaca melalui media yang dipilih secara tepat

dengan tujuan untuk menarik minat anak dalam membaca sejak usia dini.

Untuk penelitian kali ini peneliti menggunakan kartu huruf sebagai
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salah satu media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan anak didik

dalam membaca. Tentunya harus dikemas dengan baik  sehingga dapat

menarik minat anak dan bisa dijalankan dengan menyenangkan.

Berdasar uraian tersebut diatas maka dalam penelitian ini peneliti

mengambil judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Melalui

Bermain Kartu Huruf Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Kelompok B  Semester I

TK Pertiwi Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun 2015/2016.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis

merumuskan masalah yang akan menjadi fokus dari perbaikan pembelajaran

yaitu: “Apakah kemampuan membaca dapat ditingkatkan melalui bermain

kartu huruf pada anak usia 5-6 tahun di Kelompok B TK Petiwi Seso

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2015/2016?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan secara umum : meningkatkan kemampuan membaca pada anak

didik TK Pertiwi Seso.

2. Tujuan secara khusus : meningkatkan kemampuan membaca melalui

bermain kartu huruf pada anak usia 5-6 tahun di Kelompok B TK Petiwi

Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tahun pelajaran 2015/2016.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi guru

1. Sebagai sarana peningkatan kemampuan membaca dan menciptakan

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik.

2. Menambah metode mengajar guru yang lebih bervariasi sehingga

anak tidak akan merasa cepat bosan.

3. Memudahkan penyampaian materi pembelajaran dan

mengembangkan profesionalisme guru.
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b. Bagi lembaga

1. Sekolah akan melengakpi kebutuhan sarana dan prasaran demi untuk

kemajuan pembelajaran.

2. Sekolah akan mampu mengembangkan model-model pembelajaran.

3. Sekolah akan mendapat kepercayaan masyarakat jika mampu

menghasilkan sumber daya yang berkualitas.


