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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa kanak-kanak sering di sebut juga masa usia keemasan (golden age) 

karena dalam perkembangan seorang anak mengalami lompatan kemajuan yang 

sangat pesat baik perkembangan fisik maupun perkembangan sosial 

emosionalnya. Pendidikan TK merupakan salah satu bentuk pendidikan formal 

untuk anak usia dini. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 

Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Anak Usia Dini pasal 1 ayat 7 di 

jelaskan: ”Taman Kanak-kanak yang selanjutnya di singkat TK adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia empat tahun sampai 

enam tahun”. 

 Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani serta rohani anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 2006:1). Berdasarkan uraian tersebut 

memperjelas bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang di selenggarakan sebelum 

pendidikan dasar memiliki sasaran yaitu usia 0-6 tahun, masa ini disebut masa emas 

perkembangan anak. 

Pada masa usia 0-4 tahun sel-sel otak (neuron) berkembang tersambung-

sambung hingga 50%. Proses penyambungan inilah yang menjamin luas dan 

kokohnya dasar bagi perkembangan anak selanjutnya. Semakin banyak jumlah 

hubungan / sambungan tersebut maka akan semakin cerdas otaknya 

(Aisyah,2007:2.27). sehingga pada usia 4 tahun separyh kecerdasan anak telah 

tercapai. Jumlah hubungan antara sel syaraf otak tersebut sangat tergantung pada 

rangsangan dan asupan gizinya. Pemberian rangsangan pada anak yang sesuai 

dengan fungsi inderanya, sangat penting untuk pertumbuhan hubungan antr sel 

syaraf otak. Sehingga masa ini sangat rentan yang apabila penangannya tidak 
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tepat justru dapat merugikan anak itu sendiri. Oleh karena itu penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan kebutuhan anak dan dirancang 

sesua dengan tahap-tahap perkembangan anak.  

 Bagi anak usia dini, memahami dan mengingat sesuatu yang mereka 

pelajari haruslah memiliki kebermaknaan dan saling berkaitan dengan konteks 

dari pengalaman dan perkembangan anak. Kegiatan membaca, menulis, dan 

berhitung harus bermakna bagi anak. Sehingga akan memberikan pemahaman 

dan perkembangan konsep anak dan untuk merangsang motivasi pada diri anak. 

Kemampuan bahasa sangat penting di kembangkan karena dalam kehidupannya 

manusia tidar terlepas dari bahasa. Penggunaan bahasa dapat membantu manusia 

bisa bergaul dengan sesamanya. Manusia tidak berfikir hanya dengan otaknya, 

tetapi juga dituntut untuk menyampaikan dan mengungkapkan pikirannya dengan 

bahasa yang dapat dimengerti orang lain (Dhieni dkk, 2009:1.1). 

 Kemampuan bahasa anak meliputi kemampuan menerima bahasa, 

mengungkapkan bahasa dan keaksaraan, yang dalam keseharian merupakan 

kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Bagi anak usia 4-5 

tahun, tingkat perkembangan bahasa yang seharusnya dimiliki anak meliputi: 

pura-pura membaca cerita bergambar dalam buku dengan kata-kata sendiri, mulai 

memahami dua perintah yang di berikan bersamaan, mulai menyatakan keinginan 

dengan mengucapkan kalimat sederhana, dan mulai menceritakan pengalaman 

yang dialami dengan cerita sederhana (Depdiknas, 2009:10). 

 Membaca merupakan kemampuan yang bisa di pelajari pada anak usia 

dini. Apabila kemampuan ini di biasakan sejak usia dini, akan bermanfaat bagi 

kecerdasan anak. Anak yang gemar membaca terbukti lebih cerdas dan memiliki 

berbagai macam pengetahuan saat anak tumbuh menjadi dewasa. Di samping itu 

peran dari orang tua juga menjadi tauladan. Upaya untuk menarik anak dapat di 

lakukan dengan cara yang menyenangkan dan mendorong pengalaman anak, 

serta melalui simbol-simbol yang di butuhkan oleh anak. 

Menurut Glenn Doman, direktur dari The Institutes for the Achievement of 

Human Potential, berdasarkan penelitian yang di lakukan dengan para ahli di bidang 

kedokteran dan psikologis anak dalam buku Pendidikan Anak Usia Dini 
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(Hasan,2009:311) menyatakan perlunya anak di ajari membaca karena hal-hal 

berikut ini: a) anak berusia di bawah lima tahun dengan mudah dapat menyerap 

informasi dalam jumlah yang sangat banyak. Pada anak yang berusia di bawah 

empat tahun, hal ini lebih mudah dan efektif. Di bawah usia tiga tahun, bahkan lebih 

mudah lagi dan jauh lebih efektif. Di bawah usia dua tahun, adalah usia yang paling 

mudah dan efektif, b) anak berusia di bawah lima tahun dapat menangkap informasi 

dengan kecepatan yang luar biasa, c) semakin banyak informasi yang di serap oleh 

seorang anak berusia di bawah lima tahun maka semakin banyak pula yang di 

ingatnya, d) anak berusia di bawah lima tahun mempunyai energi yang sangat luar 

biasa, e) anak berusia di bawah lima tahun dapat mempelajari sesuatu bahasa secara 

utuh dan dapat belajar hampir sebanyak yang di ajarkan kepadanya. Anak dapat di 

ajari membaca satu untuk beberapa bahasa sama mudahnya dengan kemampuannya 

untuk mengerti bahasa lisan. 

Kegitan belajar membaca di TK Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 

masih menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan alat peraga. Karena 

pendidk yang masih enggan menggunakan media pembelajaran atau alat peraga 

edukatif dalam kegiatan belajar membaca. Mereka lebih suka menggunakan 

metode ceramah karena lebif mudah, efektif, praktis dan tanpa memerlukan 

persiapan yang lama. Dengan media buku atau papan tulis yang kurang menarik 

membuat anak sulit untuk memahami konsep yang di pelajari sehingga anak 

merasa cepat bosan dan tidak semangat untuk latihan membaca.  

Usaha mengurangi kejenuhan peserta didik dalm belajar mengaiar sehingga 

kemampuan berbahasa dapat meningkat, maka metode bermain peran makro dipilih. 

Pemilihan metode bermain peran makro, karena bermain peran mencakup petunjuk 

spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar efektif. Sehingga mempengaruhi 

kesuksesan peserta didik. Bermain peran dapat meningkatkan proses belajar 

mengajar alamiah dengan secara sengaja menggunakan cerita dan keterlibatan aktif 

peserta didik.  
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 Berdasarkan uraian di atas, agar kemampuan membaca anak 

meningkat salah satu metode dalam kegiatan belajar mengajar guru 

menggunakan permainan kartu gambar. Hal ini yang mendorong penulis 

mengambil judul ”UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA 

PERMULAAN MELALUI PERMAINAN KARTU GAMBAR PADA ANAK 

KELOMPOK A DI TK INTAN PERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI 

TAHUN AJARAN 2017 / 2018. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan 

permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: ”Apakah melalui permainan 

kartu gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak 

kelompok A di TK Intan Permata Aisyiyah  Makamhaji ? ”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

membaca. Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan membaca permulaan melalui permainan 

kartu gambar pada anak kelompok A di TK Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 

Tahun Ajaran 2017 / 2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak di capai maka 

penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat. Beberapa manfaat itu adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik, hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan 

guru sebagai tenaga pendidik khususnya dalam proses belajar mengajar untuk 

menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak 
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2. Bagi Anak didik, hasil penelitian ini membantu mereka agar dapat 

meningkatkan kemampuan membaca dan belajar membaca dengan rasa 

senang dan tidak membosankan 

3. Bagi Orang Tua anak didik, hasil penelitian dapat di pahami orang tua anak 

didik bahwa kemampuan membaca permulaan dapat di laksananakan melalui 

permainan 

4. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan meneliti 

dan memberikan inspirasi positif di dunia pendidikan. 

 

 

 




