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BAB  I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak Usia Dini merupakan salah satu modal dasar yang sangat 

berharga dalam menghasilkan manusia yang berkualitas, pada usia 0-6 tahun 

anak berada pada posisi keemasan (golden age).Setiap anak memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, mereka cenderung aktif, dinamis, antusias 

dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat,didengardan dirasakan.Usia 

prasekolah (TK) merupakan usia keemasan yang harus dimanfaatkan sebaik-

baiknya untuk proses belajar.Pada masa-masa tersebut anak sedang mencapai 

puncak dalam perkembangannya.Hal tersebut dapat dilihat dari kemajuan-

kemajuan yang terjadi dalam dirinya. Tidak hanya kemajuan dalam aspek 

fisik, kognitif, nilai agama dan moral, sosial dan emosional tetapi juga dalam 

aspek bahasa.Perkembanganbahasa menjadi salah satu aspek yang perlu 

diarahkan dan dikembangkan karena berpengaruh terhadap perkembangan 

anak sampai dewasa nantinya. Pada usia keemasan anak membutuhkan 

rangsangan serta dorongan untuk mempercepat perkembangan dalam semua 

aspek terutama aspek berbahasa. Aspek berbahasa sangat penting 

dikembangkan pada anak sejak usia dini karena aspek berbahasa mempunyai 

peran aktif dalam proses belajar anak (Bromley dalam Dhieni 2015: 2.15).  

Bahasa merupakan alat komunikasi utama bagi seorang anak. 

Keterampilan berbahasa tidak dapat dikuasai dengan sendirinya tetapi, melalui 

proses pembelajaran atau memerlukan upaya pengembangan (Dhieni, 

2015:4.2).Salah satu aspek bahasa yang perlu dikembangkan adalah 

kemampuan membaca. Kemampuan membaca pada anak Taman Kanak-

Kanak dikenal dengan kemampuan membaca permulaan. Membaca pada 

hakikatnya merupakan suatu proses pemberian makna terhadap simbol-simbol 

bahasa tulis, yang di dalamnya terlibat banyak faktor untuk memperoleh 

pemahaman terhadap teks yang dibaca (Mustakim, 2008:15).Anderson 
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(1972:209) mengungkapkan bahwa keberhasilan anak dalam mengikuti proses 

kegiatanbelajar mengajar di sekolah ditentukanmelalui makna terhadap 

simbol-simbol bahasa tulis yang di dalamnya terlibat banyak faktor 

kemampuan membaca.Pada dasarnya hal yang dilakukan lembaga TK adalah 

pengembangan keterampilan agar anak siap untuk belajar membaca. 

Pendidikan anak usia dini tidak dituntut mengharuskan anak untuk dapat 

membaca secara lancar setidaknya, mereka mampu mengenal urutan huruf 

sekaligus memahami bentuk-bentuk dari huruf.   

Membaca permulaan sangat penting dimiliki anak sebab,  mereka yang 

gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kegemaran dalam membaca 

(Leonhardt dalam Dhieni 2015:7.2). Kesiapan membaca pada anak dapat 

dirangsang dengan memberikan pengalaman pramembaca (prereading 

experience) (Burns,dkk dalam Adhim, 2004:31).Melalui pengenalan satu atau 

lebih bagian dalam membaca akan menimbulkan ketertarikan yang kuat untuk 

membaca. Ketertarikan tersebut menjadikan anak bersemangat melihat buku 

atau sumber bacaan lain sehingga, akan menimbulkan rasa ingin tahu yang 

kuat. Hal ini merupakan bekal yang sangat berharga bagi proses pembelajaran 

mambaca permulaan di TK. 

Burns (dalam Rahim, 2009:1) menyatakan bahwa kemampuan 

membaca merupakan sesuatu yang vital sebab setiap aspek kehidupan 

melibatkan kegiatan membaca. Kegiatan membaca melibatkan berbagai aspek, 

baik aspek berpikir, emosi, bahkan aspek minat. Minat memiliki pengaruh 

yang besar dalammembaca. Minat yang rendah dalam membaca akan 

mengakibatkan rasa frustasi dan kegagalan seumur hidup (Ortlieb,2010:Vol.2 

No.2).Hal tersebut akan berdampak pada rendahnya tingkat interaksi dan 

kepercayaan diri seseorang. Stodolsky, Salk, dan Glaessner (dalam Ku,dkk, 

2014: 65-78) menjelaskan bahwa anak yang memiliki kepercayaan diri rendah 

akan merasa kesulitan dalamproses belajar sehingga hasil belajar yang dicapai 

pun tidak akan maksimal.Fenomena-fenomena seperti anak sering diejek 

teman-temannya karena kurang lancar dalam mengenal huruf maupun 
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membaca tidak hanya muncul di lingkungan sekolah saja melainkan di 

lingkungan keluarga juga terjadi hal serupa.Minimnya pengertian orangtua 

untuk mendampingi anak dalam mengulang kembali kegiatan yang telah 

diajarkan di sekolah serta kurangnya pendampingan orangtua saat anak 

belajarmerupakan faktor kurang maksimalnya hasil belajar yang diperoleh 

anak. Orangtua merasa anak sudah belajar di sekolah sehingga, di rumah anak 

dibiarkan menonton tv, main game, maupun bermain dengan teman-temannya 

tanpa konsep belajar melalui bermain. 

Pengalaman menunjukkan, banyak pola asuh yang diterapkan orangtua 

di rumah dalam mengajarkan membaca permulaan menggunakan media buku 

bacaan saja.Bahkan, pada saat membaca denganmenggunakan media buku 

bacaan banyak yang dilakukan secara paksa dan ketat sehingga, anak 

menunjukkan kemunduran dalam membaca. Guru maupun orangtua harus 

membuat aktivitas membaca menjadi suatu kegemaran, hal pertama yang 

harus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuanmembaca permulaan 

dalam diri anak adalah mengembangkanminat membaca. Apabila seseorang 

tidak memiliki minat membaca, maka seseorang tidak akan menjadi gemar 

membaca. Hal ini juga terjadi pada anak-anak usia sekolah, dimana aktivitas 

bermain lebih mendominasi aktivitas kesehariannya. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan aktivitas membaca bagi anak-anak 

belum menjadi suatu kesenangan. Kebanyakan anak-anak tidak mempunyai 

minat terhadap buku, terutama minat dalam membaca sehingga kemampuan 

membacanya rendah.Banyak anak yang usianya sudah cukup belum mampu 

mengenal huruf, membaca 2 suku kata masih bingung, dan banyak kejadian 

ketika guru mengajarkan anak membaca suatu kata anak hanya diam dan 

terkadang menirukan ucapan temannya tanpa dia tahu apa maksud dari kata 

yang dibaca.Sebagai orangtua maupun pendidik yang mengerti tentang 

pentingnya membaca permulaan dalam diri anak seharusnya,mampu bersikap 

lebih bijak dalam mengatasi hal tersebut.Orangtua tidak akan ragu-ragu dalam 

memberikan pujian kepada anaknya ketika berhasil mengulang pembelajaran 

di sekolah maupun berhasil membaca suatu kata.Pengakuan atau aktualisasi 
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berupa pujian yang diberikan oleh lingkungan sekitar dapat memicu rasa 

percaya diri dalam diri anak (Dundis dan Benson, 2003:316) sehingga, anak 

akan lebih bersemangat ketika mempelajari suatu hal. Hal tersebut diperkuat 

dengan pernyataan(Tom& Sobol dalam Dhieni 2015:7.2) bahwa anak yang 

sudah memiliki kesiapan membaca di TK akan lebih percaya diri dan penuh 

kegembiraan. Guru dan orangtua harus bekerja sama dan berpartisipasi untuk 

membantu anak-anak ketika belajar baik di sekolah maupun di rumah. 

Mengingat pentingnya proses membaca permulaan diperlukan hubungan yang 

positif antara guru dan anak untuk meningkatkan kemampuan membaca pada 

anak. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap guru maupun anak dan 

wawancara yang dilakukan di TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar 

pada tanggal 02-06 Juli 2017 menunjukkan rendahnya hasil kemampuan 

membaca permulaan. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap orangtua 

murid menunjukkan bahwa orangtua terkadang mengeluh dengan kondisi anak 

mereka. Anak kurang memiliki hasil yang bagus dalam aspek berbahasa 

terutama membaca. 

Hasil observasi yang dilakukan terhadap guru kelas dan anak ketika 

pembelajaranberlangsung menunjukkan bahwa sebagian anak masih memiliki 

kemampuan yang rendah dalam membaca, yaitu ketika mereka disuruh untuk 

membaca huruf sebagian dari mereka hanya menirukan ucapan teman, tidak 

berani jika disuruh membaca sendiri, hanya diam saja ketika ditanya guru, dan 

berusaha mengalihkan perhatian apabila guru menyuruh untuk membaca 

beberapa huruf. Salahsatu anak ditunjuk oleh guru untuk maju ke depan kelas 

membaca kata “buku” di papan tulis tetapi, anak tersebut hanya diam dan 

tidak menirukan perkataan guru. Kemudianterdapat kejadian lain seperti anak 

malas untuk belajar membaca dan malah asyik bermain sendiri.Terlihat 

beberapa anak yang tidak antusias dan asyik bermain maupun bercerita sendiri 

dengan temannya.Ketika guru menegur anak masih asyik bermain dan 

bercerita dengan temannya. Guru hanya menggunakan buku Anak Hebat, 

AISM, dan majalah dalam pembelajaran membaca. Hal tersebut apabila 
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dibiarkan akan berpengaruh terhadap aspek perkembangan anak terutama 

aspek berbahasa.Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca permulaan di TK Aisyiyah 16 Ngringo masih perlu ditingkatkan. 

Berdasarkanhasil Observasi jumlah keseluruhan anak kelompok BTK 

Aisyiyah 16 Ngringo yang terdiri dari 17 anak, 6 anak atau 35% mencapai 

nilai ketuntasan dan 11 anak atau 65%anak belum tuntas. Pada anak yang 

belum tuntas kebanyakan mereka malah asyik bermain atau bercerita ketika 

diminta untuk mengulang pembelajaran mereka tidak bisa.Berdasarkan data 

hasil observasi yang sudah dilakukan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kegiatan untuk mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak 

kelompok B TK Aisyiyah 16 Ngringo belum terlihat tepat guna.Metode yang 

digunakan guru masih konvensional dan monoton. Metode tersebut akan 

menjadi lebih bermakna jika disampaikan melalui pemberian stimulus yang 

tepat dari orangtua maupun guru.Salah satu cara pemberian stimulus yang 

mampu diserap dengan baik oleh anak adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran untuk menarik minat anak dalam belajar membaca permulaan, 

salah satu media pembelajaran tersebut adalah dengan penggunaan media 

pembelajaran audio visual. 

Alasan peneliti menggunakan media pembelajaran audio visualdalam 

penelitian ini untuk mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak 

sehingga, anak lebih berminat di dalam pembelajaran.Penggunaan media 

pembelajaran audio visualini dapat membawa anak pada lingkungan belajar 

yang menyenangkan terutamapembelajaran membaca permulaan karena guru 

dapat menggunakan strategi bermain dan teknik dalam penggunaan media 

tersebut sehingga,anak tidak merasa jenuh dan dapat memberikan suatu situasi 

belajar yang aktif dan menyenangkan bagi anak maupun guru. 

Latief, dkk (2013:152-155) mengungkapkan bahwa media audio visual 

adalahmedia yang harus terlebih dahulu diproyeksikan dengan proyektor agar 

dapat dilihat oleh sasaran.Beberapa jenis media proyeksi diam antara lain: film 

bingkai, film rangkai, televisi, video, permainan, dan stimulasi.Gambar dalam 

media audio visual memiliki kekuatan besar dalam merespon otak anak. Anak 
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akan mudah memahami kata-kata yang dipelajarinya dengan melihat 

gambar.Slide bersuara sebagai media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat meningkatkan tingkat pencapaian perkembangan anak yang 

terlibat.Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru untuk melatih anak dalam 

mengembangkan minat dan ketertarikan terhadap proses membaca 

permulaan.Situasi belajar yang aktif dan menyenangkan akan membuat 

pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. Hal ini merupakan kunci pokok 

tercapainya tujuan yang diharapkan pada pembelajaran di sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mathew & Ali (2012, Vol.2 No.2 ) 

menunjukkan bahwa penggunaanmedia pembelajaran audio visual dalam 

pembelajaran bahasa di kelas mampu menciptakan suasana yang 

efektif.Penggunaan gadget elektronik seperti papan smart, proyektor LCD, dan 

Digital Labs membuat proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan 

menarik.Penelitian yang dilakukan oleh YL. Sowntharya, Gomathi, dan 

Muhuntarajan (2014, 384-386) juga menunjukkan bahwa penggunaan media 

audio visual sangat memberikan dampak efektif pada pembelajaran bahasa 

terutama dalam aspek mendengarkan, berbicara, dan menulis di 

sekolah.Melalui penggunaan media audio visual, berupa video yang 

ditayangkan mampu menciptakan motivasi, minat, ketersediaan sumber daya, 

pengetahuan teknis, dan pengetahuan guruserta anak dalam pembelajaran. 

Selain hal tersebut pertanyaan maupun tanggapan siswa terhadap penggunaaan 

media audio visual dapat dijadikan alat yang efektif untuk mendidik, 

menginformasikan dan menghibur. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa fenomena 

terkait membaca permulaan pada anak perlu mendapat perhatian dari banyak 

pihak. Rendahnya minat membaca akan berakibatpada perkembangan 

kemampuan membaca permulaan anak untuk ke depannya, tidak hanya di 

sekolah tetapi juga di keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu 

dibutuhkan upaya yang tepat agar anak dapat membentuk minat membaca 

dalam dirinya sehingga, mampu mengembangkan kemampuan membaca 
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permulaan anak. Minat membaca sejak dini dibutuhkan anak tidak hanya 

untuk saat ini tetapi juga bagi kehidupan kedepannya. 

Berdasarkan uraiaan di atas maka, peneliti merasa perlu untuk 

mengkaji tentang peningkatan kemampuan membaca permulaan dengan media 

pembelajaranaudio visual yang dirumuskan dengan judul penelitian sebagai 

berikut, “Mengembangkan Kemampuan Membaca Permulaan melalui Media 

Pembelajaran Audio Visualpada Anak Kelompok B TK Aisyiyah 16 Ngringo, 

Jaten, Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan  berpedoman  pada  latar  belakang  masalah maka, peneliti 

dapat merumuskan masalah penelitian yaitu: ”apakah pengunaan media 

pembelajaranaudio visualmampu meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan anak kelompok BTK Aisyiyah16 Ngringo? “ 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan kemampuan membaca permulaan 

dengan penggunaan media pembelajaran audio visual”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ditinjau dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kemampuan 

membaca anak dalam melaksanakan pembelajaran di TK Aisyiyah 16 

Ngringo, Jaten, Karanganyar  pada anak kelompok B. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Anak 

Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan membaca 

permulaan melalui media pembelajaran audio visual. 
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b. Bagi Guru 

Guru mampu menggunakan media pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan dalam bentuk media audio visual yang dapat digunakan 

ketika mengajar di kelas sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di 

kelas tidak monoton dan dapat digunakan sebagai stimulus dalam 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan dalam diri anak sejak 

dini. 

c. Bagi Sekolah 

1) Mampu memotivasi guru lain untuk melakukan penelitian. 

2) Hasil penelitian dapat dijadikan alat evaluasi dan koreksi, terutama 

dalam efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran sehingga 

tercapai peningkatan kemampuan membaca permulaan dalam diri 

anak melalui media pembelajaran audio visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




