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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

A. Latar Belakang 

      Undang-undang no. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan Indonesia 

menetapkan misi mencerdaskan bangsa. Pendidikan merupakan bidang yang 

harus diutamakan karena kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu 

penentu maju mundurnya suatu negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

No. 21 tahun 2009 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2010 menyatakan 

bahwa prioritas kedua arah kebijakan pembangunan nasional adalah peningkatan 

sumber daya manusia. Upaya untuk membangun kualitas pembangunan 

mencakup siklus hidup manusia sejak didalam kandungan hingga akhir hayat. 

Peningkatan kualitas pembangunan  dengan meningkatkan pengembangan sumber 

daya manusia. Pengembangan SDM dengan cara mengupayakan individu  

mengikuti partisipasi sekolah dasar hingga tinggi serta meningkatkan kemampuan 

baca masyarakat. 

Melihat salah satu dimensi dasar yang ditingkatkan adalah kemampuan 

membaca masyarakat, namun pada kenyataannya minat baca masyarakat 

Indonesia sangat kurang. Fakta tersebut sesuai dengan  hasil survei minat baca di 

Indonesia melalui studi  yang dikeluarkan oleh Progress in Internetional Reading 

Literasi  (PIRLS) pada tahun 2011 menempatkan Indonesia pada peringkat 44 

dari 48 negara yang dijadikan sample. Posisi Indonesia lebih baik dari Qatar, Abu 

Dhabi, Oman, dan Maroco (Mullis, Martin, Foy & Drucker, 2012). Didukung 

dengan hasil survei (Suyoto, 2010) bahwa indeks membaca masyarakat Indonesia 
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sekitar 0,001 yang artinya hanya satu orang yang memiliki minat baca yang 

tinggi dari seribu penduduk. Berbeda dengan indeks membaca di Singapura yang 

memiliki nilai hingga 0,45.   

Minat baca berkaitan dengan ketersediaan buku di rumah. Ketersediaan 

buku dapat mendukung stimulasi literasi,  pengembangan ilmu pengetahuan dan 

peningkatan prestasi belajar di sekolah (Mullis, Martin, Foy & Drucker, 2012). 

Survei yang dilakukan oleh PIRLS pada tahun 2011 ketersedian sumberdaya di 

rumah pada  keluarga Indonesia menempati peringkat terendah dari 48 negara 

yang dijadikan sample. Terdapat 15 % keluarga yang memiliki buku anak-anak 

lebih dari 25 buku, 5% keluarga yang memiliki 100 buku di rumah dan 5 % 

keluarga yang memiliki koneksi internet (Mullis, Martin, Foy & Drucker, 2012). 

Peningkatan minat baca masyarakat di Indonesia dapat dilakukan sejak 

usia dini. Peningkatan tersebut dengan memberikan rangsangan anak agar minat 

terhadap membaca dan menumbuhkan aktivitas baca tulis sebelum mengikuti 

sekolah formal. Rangsangan tersebut dinamakan sebagai stimulasi literasi awal 

anak pra sekolah. Stimulasi literasi awal pada anak  yang diterapkan di rumah 

dapat berpengaruh pada kesuksesan akademik siswa (Burgess, 2002). 

 Literasi awal merupakan dorongan dasar membaca pada anak-anak pra 

sekolah untuk memastikan kesiapan membaca dijenjang sekolah. Hasil penelitian 

(Ko & Chan, 2009) menunjukkan bahwa kemampuan literasi awal merupakan 

prediktor paling penting dalam pencapaian kemampuan membaca di sekolah 

dasar usia 9-10.  Usia pra sekolah merupakan masa kritis anak untuk memperoleh 
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keterampilan yang mampu membantu anak sukses membaca (Justice & 

Kaderavek, 2004).  

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa belajar membaca dan menulis 

merupakan prediktor penting dalam kesuksesan di sekolah. Disamping itu, 

menstimulasi literasi sejak dini dapat  mendukung pengenalan belajar anak 

sebelum masuk sekolah (Hausner, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh 

Progress in Internetional Reading Literasi  (PIRLS) Pada tahun 2011 

menunjukkan bahwa anak-anak yang dapat melakukan tugas literasi awal 

(membaca beberapa kalimat dan menulis beberapa kata ) sebelum masuk sekolah 

akan memiliki prestasi membaca yang lebih tinggi di kelas IV. Bukti lain adalah 

dengan prestasi membaca yang tinggi dikelas IV maka akan berpengaruh pada 

keberhasilan prestasi di kelas VI (Mullis, Martin, Foy & Drucker, 2012). Orang 

tua yang memberikan waktu khusus untuk kegiatan literasi pada tahapan 

perkembangan anak berpengaruh pada penerimaan dan keterampilan  membaca 

(Levy dkk,  2006). 

Kebiasaan dan stimulasi dari orang tua sangat berpengaruh pada 

kemampuan literasi pada anak usia pra sekolah. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh (Burgess, 2002) menunjukkan bahwa literasi yang diterapkan dirumah 

langsung terkait dengan kesuksesan akademik siswa. Lingkungan dirumah 

memiliki seleksi ekstensive dari materi membaca menulis anak yang bisa 

digunakan anak untuk meningkatkan  pembelajaran membaca pada usia awal.  

Lingkungan keaksaraan rumah memainkan peran penting dalam 

mempengaruhi pengembangan literasi anak sejak dini (Bennet, Wiegel, & Martin, 
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2009; Bigham, 2007). Anak dengan lingkungan keaksaraan memiliki 

keterampilan literasi awal yang lebih baik dari pada anak yang tidak berada dalam 

lingkungan keaksaraaan (Griffin & Morrison, 1997). Penelitian yang dilakukan 

oleh (Buhs dkk, 2011) kelekatan keluarga didalam belajar, keterlibatan keluarga 

dalam aktivitas sekolah dan pemaparan materi tertulis kepada anak memberikan 

pengaruh untuk pengembangan literasi dan kesiapan membaca. Pentingnya 

keterlibatan orang tua dalam menstimulasi literasi awal anak pra sekolah. 

Terkhusus ibu  menjadi orang terdekat anak dalam stimulasi literasi awal. 

Menurut Snow (dalam Hoff, 2005) kemampuan literasi dimulai pada usia 3 tahun, 

ibu memiliki lebih banyak waktu dalam berinteraksi dengan anak dari pada ayah.  

Survei yang dilakukan  oleh Progress International Reading Literasi  

(PIRLS) pada tahun 2011 menghasilkan bahwa anak-anak dengan pemodelan 

membaca dan bimbingan dari orang tua efektif dalam praktek literasi anak. Anak-

anak yang melihat orang dewasa membaca atau menulis dapat menstimulasi anak 

melakukan hal yang sama seperti orang dewasa (Mullis, Martin, Foy & Drucker, 

2012).  Penelitian lain menunjukkan bahwa anak yang diberi model membaca 

dan menikmati bacaan memberikan prediksi yang besar dalam kemampuan 

bahasa mereka (Kloosterman, Rotten, Tolsma, & Kraaykamp, 2011).  

Stimulasi literasi awal yang dilakukan oleh orang tua juga berkaitan 

dengan pemahaman orang tua mengenai stimulasi literasi. Pengetahuan dan   

pemahaman pengasuh  mengenai anak-anak menjadi faktor yang mempengaruhi 

emergent literasi pada anak (Witt, 2007).  Pemahaman ibu bisa ditunjukkan 

dengan interaksi ibu dan anak dalam aktivitas dirumah.  Interaksi anak dan orang 
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tua menjadi faktor yang berpengaruh dalam pertukaran selama proses 

membacakan cerita (Peeler, Sassine, Brihalt. 2012). Menurut penelitian (Neuman 

dkk, 2009) bahwa interaksi orang tua dan anak yang sering disebut scaffolding 

dapat mendorong pengeskploran keterampilan literasi anak pra sekolah, temuan 

lain bahwa lingkungan rumah memberikan banyak makna untuk meningkatkan 

keterampilan emergent litercy pada anak. (Cristofaro & LeMonda, 2011) 

mengatakan bahwa percakapan antara ibu dan anak usia 36 bulan memberikan 

pengaruh dukungan untuk kesiapan sekolah  anak pada latar belakang keluarga 

dengan pendapat rendah . 

Fakta yang terjadi di Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan 

oleh PIRLS pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 

terendah pada kondisi orang tua dengan rasa suka terhadap membaca hal ini 

berpengaruh pada stimulasi literasi anak pra sekolah di rumah (Mullis, Martin, 

Foy & Drucker, 2012). Disamping itu survei yang dilakukan oleh Ruhaena (2012) 

yaitu cara yang dilakukan orang tua dalam mengajarkan baca tulis yaitu 

mengajarkan langsung yang sifatnya tekstual atau berorientasi keterampilan 

sebanyak 61,9%.  Cara dengan aktivitas bermain hanya dilakukan oleh 31,8% 

orang tua.  Aktivitas bermain yang dilakukan orang tua hanya sedikit yang 

melakukan aktivitas membaca buku cerita bersama anak sebesar 9 %. Keterlibatan 

orang tua dalam pembelajaran baca tulis anaknya cukup besar. Kebanyakan orang 

tua (44%) menyatakan bahwa anak-anak belajar baca tulisan di rumah, (28%) 

belajar di rumah dan di sekolah, hanya (19%) belajar di sekolah, sisanya dileskan.  
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Survei tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman ibu mengenai stimulasi 

literasi awal anak pra sekolah. 

Survei juga dilakukan oleh peneliti menunjukkan kurangnya pemahaman 

ibu mengenai stimulasi literasi awal anak pra sekolah. Hasil survei tersebut berupa 

cara yang dilakukan ibu dalam menstimulasi literasi awal dengan cara bernyanyi, 

bercerita, menghitung, menulis, menggambar, memberikan materi buku dan 

mengajarkan berbicara pada anak, dari beberapa cara tersebut paling banyak cara 

yang dimiliki ibu adalah bernyanyi dan menggambar.  

Stimulasi literasi awal  pada anak usia dini harus melibatkan multisensori 

yang dimiliki anak  hal ini dikarenakan menurut  (Hurlock, 1998)  usia pra 

sekolah merupakan usia bermain sebagai sarana belajar anak. Multisesori 

merupakan sistem pengajaran membaca anak bagi anak dengan melibatkan 

berbagai modalitas yang dimiliki anak yaitu visual (penglihatan), auditory 

(pendengaran), kinesthetic (gerakan), dan tactile (peraba) (Yusuf, 2003).  

Stimulasi literasi awal sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini 

dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: (1) Interaksi percakapan verbal 

antara ibu dan anak saat bermain (Dieterich, Assel, Swank, Smith & Landry, 

2006). (2) Sikap dan keyakinan orang tua mengenai pentingnya mengembangkan 

literasi pada anak dengan ditunjukkan sikap orang tua yang fasilitatif  yang 

mengambil alih peran sekolah dengan cara menciptakan lingkungan literasi rumah 

(membaca bersama, membacakan cerita, bernyanyi, menggambar  dan bermain 

bersama) (Weigel, 2006). Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh  

(Husain, Choo, Singh, 2011) bahwa ibu di Malaysia menyediakan dukungan yang 
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cukup dalam membantu anak mereka untuk dapat memiliki kemampuan 

membaca. (3)  menceritakan cerita rakyat dan menulis bersama (Aram, Most, 

Myfit, 2006). (4) Ibu dan anak membaca bersama dengan menggunakan buku 

cetak dan teks digital (e-book) (Kim & Andersom, 2008). Selain itu interaksi ibu 

saat membaca bersama e-book dan buku cetak (Korat & Or, 2010). 

  Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan permasalahan 

kurangnya pemahaman stimulasi literasi awal anak pra sekolah pada ibu. 

Pemahaman seseorang dapat dipengaruhi oleh kegiatan pemprosesan informasi 

yang sering dinamakan sebagai kegiatan pengajaran (Winkel, 2004). Oleh karena 

itu diperlukan pemprosesan informasi untuk meningkatkan pemahaman stimulasi 

literasi awal anak pra sekolah. Pemprosesan informasi berupa pelatihan yang 

menggabungkan beberapa cara seperti interaksi verbal antara ibu dan anak, 

bercerita, membaca buku bersama, menulis bersama dan memunculkan aktivitas 

literasi dirumah seperti bermain, bernyanyi dan menggambar untuk 

meningkatkan kemampuan literasi awal anak pra sekolah yang diberi nama oleh 

peneliti sebagai pelatihan teknik multisensori.  

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan teknik 

multisensori dalam meningkatkan pemahaman stimulasi literasi awal anak pra 

sekolah bagi ibu.  
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangsih secara teoritis untuk bidang psikologi 

pendidikan berupa pengaruh pelatihan multisensori untuk 

meningkatkan pemahaman stimulasi literasi awal anak pra sekolah 

pada ibu. 

b. Memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk proses 

penelitian literasi awal anak pra sekolah. 

2. Manfaat Praktis.  

a. Memberikan informasi dan cara yang tepat untuk ibu dalam 

menstimulasi kemampuan literasi awal anak pra sekolah.  

b. Memberikan informasi kepada praktisi pendidikan mengenai cara 

stimulasi literasi awal anak pra sekolah yang bisa diterapkan di 

sekolah. 

D. Keaslian Penelitian  

Penelitian untuk mengembangkan literasi awal pada anak pra sekolah pada 

umumnya menggunakan metode kuantitatif dan ekperimen. Penelitian mengenai 

literasi pernah dilakukan di Indonesia dan banyak dilakukan di luar negeri. 

Ruhaena (2008) Pengaruh metode pembelajaran Jolly Phonic Terhadap 

kemampuan baca-tulis permulaan bahasa indonesia dan bahasa inggris pada anak 

pra sekolah. Penelitian lain mengenai stimulasi literasi awal dilakukan oleh 

Senechal, dkk (2008) pemberian shared book reading (kegiatan membaca 

bersama) yang dilakukan anak-anak usia 4 tahun menunjukkan bahwa shared 
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book reading dapat meningkatkan kosa ekpresif, pengetahuan morfologi dan 

pemahaman sintax. Penelitian Shared book reading juga dilakukan  oleh 

Deckner, dkk (2006) Kemampuan orang tua dalam memberikan penjelasan dan 

berkomunikasi saat membaca buku bersama dapat meningkatkan minat baca dan 

perkembangan bahasa anak.  

Stimulasi literasi awal juga dapat dilakukan dengan menciptakan interaksi 

kepada anak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dieterich, dkk (2006) 

pemberian verbal scaffolding (Interaksi verbal)  yang dilakukan ibu kepada anak 

berpengaruh positif pada pemahaman bahasa anak. Stimulasi literasi juga 

berkaitan dengan keyakinan ibu dalam memberikan stimulasi literasi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Wiegel, Martin & Bennet, (2010) Keyakinan ibu dalam 

menstimulasi kemampuan literasi awal dengan cara menciptakan lingkungan 

literasi dirumah (bernyanyi, bermain dan menggambar) memberikan kontribusi 

positif dalam meningkatkan kemampuan literasi awal anak pra sekolah. 

Didukung oleh penelitian  Husain, Choo, Singh, (2011) menunjukkan bahwa 

keyakinan ibu berdampak pada kemampuan emergen literasi, oleh karena itu, ibu 

harus sering memberikan model kesempatan untuk memastikan keberhasilan 

membaca anak-anak mereka.  

Penelitian yang dilakukan oleh Aram, dkk (2006) kontribusi ibu  dalam 

menceritakan cerita rakyat berpengaruh pada keterampilan bahasa sedangkan 

joint writing meningkatkan keterampilan dasar abjad pada anak pra sekolah 

dengan hearing los. Penelitian lain yang dilakukan oleh Justice, dkk (2009) 

Metode bercerita yang dilakukan guru kepada anak pra sekolah dengan cara print 
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referencing dapat meningkatkan 3 aspek literasi yaitu print knowledge 

(pengetahuan tulisan), pengetahuan abjad, dan menulis.  

Beberapa penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu metode untuk 

meningkatkan salah satu aspek literasi atau beberapa aspek literasi. Pelatihan ini 

dirancang menggunakan beberapa metode untuk menstimulasi literasi awal anak 

pra sekolah. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini untuk meningkatkan 

kemampuan literasi awal anak pra sekolah berupa minat baca,kemampuan 

berbahasa, kesadaran fonologis, keterampilan membaca dan keterampilan 

menulis. Metode stimulasi literasi awal dalam pelatihan ini berupa teknik 

interaksi verbal antara ibu dan anak, bercerita, membaca buku bersama, menulis 

bersama dan memunculkan aktivitas literasi dirumah seperti bermain, bernyanyi 

dan menggambar. Penelitian yang berkenaan literasi awal masih jarang dilakukan 

di Indonesia. Selain itu,  subjek dalam penelitian ini adalah ibu  berbeda dengan 

penelitian sebelumnya dari (Ruhaena, 2008) yang memberikan pelatihan kepada 

guru untuk menerapkan metode jolly phonic 


