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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang 

sekaligus membedakan manusia dengan mahluk hidup yang lainnya. 

Dalam UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional (2003) pada pasal 1 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa pendidikan adalah upaya 

untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat 

memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak 

yang selaras dengan alam dan masyarakat.  

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan serangkaian upaya 

sistematis dan terprogam dalam melakukan pembinaan yang ditunjukkan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan 

untuk memasuki pendidikan lebih lanjut (Suyadi, 2010: 12). Sedangkan 

menurut  Permendikbud No.146 Tahun 2014 menyatakan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Tujuan di 

selanggarakan pendidikan anak usia dini yaitu untuk membentuk anak 

Indonesia yang berkualitas.  

Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang 

berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap 
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diharapkan dapat meningkat sehingga pada tahap selanjutnya 

perkembangan anak akan lebih baik. Agar anak mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal, dibutuhkan keterlibatkan guru dan orang tua 

untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh salah satunya 

dibidang pendidikan. Perkembangan berfikir anak usia prasekolah sangat 

pesat, dalam masa-masa ini segala potensi kemampuan anak dapat 

dikembangkan secara optimal, salah satu kemampuan anak yang sedang 

berkembang adalah kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa setiap 

anak berbeda-beda, bagi anak yang perkembangan bahasanya belum 

sempurna dapat dirangsang lewat komunikasi yang aktif dengan 

menggunakan  bahasa yang baik dan benar. Kemampuan berbahasa 

merupakan hal yang penting dalam perkembangan anak. Melalui bahasa 

anak dapat mengungkapkan keinginan dan pemikiran mengenai suatu hal 

kepada orang lain. Orang yang diajak bicarapun akan lebih mudah 

mengerti dan memahami sehingga komunikasi akan menjadi lebih lancar. 

Salah satu ketrampilan berbahasa adalah membaca. Membaca merupakan 

salah satu ketrampilan reseptif karena dengan membaca makna bahasa 

diproses melalui simbol visual dan verbal. 

Salah satu bidang pengembangan yang penting untuk 

dikembangkan adalah perkembangan bahasa. Menurut Suyadi (2010: 99) 

pengembangan bahasa pada anak sebagian besar hanya bisa diperoleh anak 

melalui interaksi, percakapan maupun dialog dengan orang dewasa.  

Melalui berbagai aktivitas anak akan mendapatkan model berbahasa, 

memperluas pengertian, mencakup kosa kata yang ekspresif, dan menjadi 

motivasi anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Bahasa merupakan 

media komunikasi karena memberikan keterampilan kepada anak untuk 

dapat berkomunikasi dan mengekspresikan dirinya agar anak dapat 

menjadi bagian dari kelompok sosialnya. Tiga faktor yang mendukung 

untuk menghasilkan kemampuan bahasa yaitu faktor biologis, faktor 

kognitif, faktor lingkungan (Susanto, 2011:40).  
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Menurut Raines dan Canad (1990) dalam Hariyanto (2009:31) 

proses membaca bukanlah kegiatan menerjemahkan kata demi kata untuk 

memahami arti yang terdapat dalam bacaan namun membaca merupakan 

suatu proses mengkonstruksi arti dimana terdapat interaksi antara tulisan 

dan memprediksi artinya. Membaca merupakan sarana yang tepat untuk 

mempromosikan suatu pembelajaran sepanjang hayat (life long learning). 

Doman berpendapat bahwa “balita bisa menyerap informasi secara luar 

biasa. Semakin muda umur seorang anak, maka semakin besar daya 

serapnya terhadap informasi baru yang ada di inderanya”. Perlunya anak 

diajari membaca karena hal berikut: (1) Anak berusia lima tahun mudah 

menyerap informasi dalam jumlah yang banyak, (2) Anak usia lima tahun 

dapat menangkap informasi dengan cepat, (3) semakin banyak informasi 

yang diserap maka semakin banyak pula yang dapat di ingatnya, (4) Anak 

usia lima tahun mempunyai energi yang luar biasa untuk mempelajari 

sesuatu bahasa secara utuh dan dapat belajar hampir sebanyak yang 

diajarkannya. 

Susanto (2005:55), mengungkapkan bahwa anak usia 5-6 tahun 

berada pada tahap praoperasional. Pada tahap ini anak mulai menunjukkan 

proses berfikir yang anak mulai mengenali beberapa simbol dan tanda 

termasuk bahasa dan gambar. Penguasaan bahasa anak sudah sistematis, 

anak dapat melakukan permainan simbolis, namun pada usia ini anak 

masih egosentris. Kemampuan membaca sudah dapat dikembangkan di 

Taman Kanak-kanak, seperti yang dikemukakan oleh Dhieni, dkk 

(2008:5.4), salah satu aspek kemampuan yang harus dikembangkan ialah 

kemampuan membaca dan menulis. Dengan dibiasakan belajar membaca 

sejak dini, maka anak akan memperoleh informasi yang lebih banyak dari 

yang telah dibacanya.  

Mengajarkan membaca pada anak yang memasuki usia prasekolah 

bukanlah pekerjaan yang mudah karena memerlukan sikap yang sungguh-

sungguh, kesabaran dan keyakinan. Tugas kita sebagai orang dewasa dan 

pendidik adalah memberi dorongan belajar dan menfasilitasi ketika mereka 
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sudah siap untuk belajar. Salah satunya upaya yang bisa dilakukan guru 

untuk mempermudah mengajarkan membaca pada anak adalah dengan 

menggunkan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. Media diperlukan dalam proses pembelajaran karena 

mempunyai kemampuan atau kompetensi yang dapat dimanfaatkan. Media 

yang efektif adalah media yang mampu mengkomunikasikan sesuatu yang 

ingin disampaikan oleh guru (pemberi pesan) kepada anak (penerima 

pesan). Dengan media pembelajaran yang tepat diharapkan akan 

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar sehingga hasil belajarpun 

dapat di tingkatkan. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik 

Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Anak Usia Dini menyatakan bahwa Standar Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak usia 5-6 tahun pada lingkup perkembangan bahasa 

(keaksaraan) adalah sebagai berikut: 1) Menyebutkan simbol-simbol-

simbol huruf yang dikenal, 2) Mengenal suara huruf awal dari nama 

benda-benda yang ada disekitarnya, 3) Menyebutkan kelompok gambar 

yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama, 4) Memahami hubungan 

antara bunyi dan bentuk huruf, 5) Membaca nama sendiri, 6) Menuliskan 

nama sendiri, 7) Memahami arti kata dalam cerita.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap 

anak kelompok B di TK Pertiwi 01 Girilayu Matesih bahwa kemampuan 

membaca anak beragam. Dari 20 anak terdapat 7 anak yang belum mampu 

membedakan huruf yang memiliki bunyi ataupun bentuk yang mirip, 

misalnya “b” dengan “d”,“b” dengan “p”, “d” dengan “t”,  “f” dengan “v”, 

“l” dengan “t”, ”m” dengan “n”, dan “m” dengan “w”. Misalnya pada kata 

“mata” anak masih kesulitan mengeja dan membedakan huruf depannya, 

antara “m” ataupun “w”, sehingga anak mengucapkan “wata”.  

Pembelajaran membaca menggunakan alat peraga berupa papan 

tulis, anak diminta membaca kata yang sudah ditulis guru, selain itu media 

yang digunakan berupa buku tulis dan Lembar Kerja Anak (LKA) 
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sebagaian panduan membaca, pembelajaran tidak dilakukan dengan cara 

bermain sehingga anak cepat merasa bosan. guru menulis satu huruf di 

papan tulis kemudian menyebutkan bunyi huruf tersebut. Kemudian anak 

diminta untuk menyebutkan dan menulis huruf tersebut pada buku tulis. 

Selain menulis sesuai contoh yang diberikan oleh guru, kegiatan membaca 

permulaan juga dilakukan dengan menghubungkan garis putus-putus yang 

membentuk pola suatu huruf menggunakan (LKA) atau Lembar Kerja 

Anak. Setelah selesai mengerjakan, guru mengajak anak untuk membaca 

kembali apa yang sudah ditulis anak. Guru enggan menggunakan alat 

peraga yang lebih menarik karena guru menganggap cara pembelajaran 

yang digunakan pada saat ini lebih mudah, praktis, dan efesien dalam 

pelaksanannya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui apakah ada 

pengaruh penggunaan media flashcard terhadap kemampuan membaca 

permulaan anak. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH MEDIA FLASHCARD 

TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN ANAK 

KELOMPOK B TK PERTIWI 01 GIRILAYU MATESIH 

KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2017/2018”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut:”Apakah ada pengaruh penggunaan media 

flashcard terhadap kemampuan membaca permulaan anak kelompok B TK 

Pertiwi 01 Girilayu Matesih Tahun ajaran 2017/2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab masalah yang telah 

dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah. Tujuan yang ingin 

dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh media 

flashcard terhadap kemampuan membaca permulaan anak kelompok B TK 

Pertiwi 01 Girilayu Matesih Tahun Ajaran 2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dengan baik dan menghasilkan informasi 

yang akurat dan rinci sehingga akan memberikan manfaat bagi peneliti dan 

orang lain, adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah ilmu 

pengetahuan, khususnya tentang penggunaan media flashcard. Salah 

satu media yang bisa digunakan untuk mengajari anak dalam 

membaca permulaan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dapat mengetahui media yang tepat yang digunakan dalam 

proses kegiatan membaca permulaan. 

2) Dapat mengetahui cara mengimplementasikan media 

flashcard dalam proses pembelajaran 

3) Dapat menambahkan wawasan guru mengenai media 

pembelajaran yang menarik anak. 

b. Bagi sekolah 

1) Menambah koleksi media pembelajaran 

2) Sekolah dapat memberikan pembelajaran yang menarik bagi 

anak 

c. Bagi Anak  

1) Anak merasa senang dan tertarik dengan adanya media 

flashcard. 

2) Memudahkan anak dalam belajar membaca.  


