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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa Pendidikan Anak Usia Dini adalah masa belajar fisik, emosional 

dan intelektual yang utama dalam kehidupan, karena Pendidikan Anak Usia Dini 

sejak dari usia 0-8 tahun biasanya memiliki sifat rasa ingin tahu. Sifat anak yang 

ingin menciptakan segalanya mempunyai keinginan dan mandiri membuat 

mereka menjadi makhluk yang sulit di kendalikan baik oleh guru maupun oleh 

orang tua sendiri.  

Menurut Miller(2005:1) anak memiliki ciri pembawaan dasar yaitu 

kejujuran, rasa kasihan, keberhasilan dan ketekunan. Pemikiran yang sangat peka 

terhadap anak-anak yang  menghadapi masa kecil yang berbeda sehingga dapat 

mempengaruhi belajar siswa. 

Berdasarkan KurikulumTK Tahun 1994 (Patmonodewo, 2003: 69) program 

kegiatan belajar TK merupakan satu kesatuan program kegiatan yang utuh. 

Program kegiatan ini berisi bahan pembelajaran yang disusun menurut 

pendekatan tematik. Menurut program belajar tersebut seorang guru TK  

hendaknya memahami perkembangan anak agar lebih mengetahui ciri khas yang 

dimiliki anak dan kemampuan apa yang ingin dicapai sehingga dapat memilih 

bahan, sumber belajar, metode maupun teknik yang sesuai dengan tujuan 

program kegiatan.    
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Peran guru dan orang tua adalah sangat penting, khususnya  guru sekolah 

Taman Kanak-Kanak,  karena anak mulai bisa menulis dan anak mulai beranjak 

mandiri. Peran guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dan guru 

dapat menjadi tauladan bagi siswa karena sifat, watak dan cara guru mendidik 

anak sampai dewasa nanti, karena  seorang guru dapat mempengaruhi sifat, 

watak dan karakter dari anak-anak untuk menjadi anak yang sholeh dan berguna 

bagi orang tua. Kebanyakan orang tua dari kalangan manapun, menginginkan 

anak-anaknya berhasil dan bahagia. Orang tua memiliki berbagai harapan 

terhadap masa depan yang baik bagi anak-anaknya. Anak yang berusia 2 atau 3 

tahun belum belajar menulis, namun telah menyukai kegiatan menulis walaupun 

hanya sekedar coretan yang belum bermakna. Ketika memasuki usia sekolah, 

kegiatan menulis merupakan hal yang menyenangkan  karena mereka menyadari 

bahwa anak yang bisa menulis akan mendapatkan nilai yang memuaskan dari 

gurunya.  

 Dalam kegiatan belajar menulis  anak yang bisa menulis akan  

mendapatkan  nilai yang memuaskan dari gurunya, bahkan ada juga anak yang 

tidak mendapatkan nilai yang tidak memuaskan dari gurunya, biasanya karena 

kurangnya minat menulis anak didalam kelas belum ada atau kurangnya 

pembiasaan menulis, semua ini dapat mengakibatkan prestasi akademik anak 

dalam menulis  rendah. Selain itu  anak mengalami kesulitan belajar menulis,  

kondisi ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi motorik halus, koordinasi 

visual motor dan lambatnya proses mental dalam merespon stimulus non verbal. 
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Kondisi ini membuat subyek kurang mampu mengontrol gerakan tangan saat 

menulis sehingga tulisanya sulit dibaca, sering melakukan kesalahan dalam 

menulis dan lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas menulis. 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa dan merupakan 

suatu kegiatan yang mempunyai hubungan dengan proses berpikir serta 

keterampilan ekspresi dalam bentuk tulisan walaupun menulis merupakan salah 

satu dari empat keterampilan berbahasa, tetapi dalam proses pembelajaran bahasa 

tidak mungkin dipisahkan dengan keterampilan berbahasa yang lain seperti 

mendengarkan, berbicara dan membaca. 

Menurut Tarigan (1986 :4) menyebutkan “keterampilan menulis merupakan 

suatu ciri dari orang  bangsa yang terpelajar. Menulis dipergunakan oleh orang 

terpelajar untuk mencatat atau merekam, meyakinkan, melaporkan atau 

memberitahukan dan mengetahui maksud dan tujuan. Hal ini dapat dicapai 

dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya dan 

mengutarakanya dengan jelas, kejadian ini tergantung pada pikiran, organisasi, 

pemakaian kata-kata dan struktur kalimat (Morsey,1976:122).  

Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran menulis adalah agar siswa 

mampu mengungkapkan gagasan, pendapat dan pengetahuan secara tertulis serta 

memiliki kegemaran menulis (Depdikbud, 1994). Dengan keterampilan menulis 

yang dimiliki, siswa dapat mengembangkan aktivitasnya dan dapat menggunakan 

bahasa sebagai sarana menyalurkan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari.  
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Pembelajaran menulis hendaknya memberi kesempatan kepada anak untuk 

melakukan aktivitas. Aktivitas itu  berupa pekerjaan yang harus diselesaikan atau 

masalah-masalah yang harus dipecahkan atas dasar kemampuan anak sendiri, 

maka mereka hendaknya memberi tugas individu atau secara kelompok. 

Kegiatan pembelajaran menulis melalui permainan menghubungkan tulisan 

sederhana dengan simbolnya, menggunakan simbol tanpa warna dan 

menggunakan simbol warna. Hasil yang diharapkan apakah terdapat peningkatan 

dalam kegiatan tersebut, karena biasanya anak akan lebih ke cenderung dengan 

menggunakan simbol warna daripada tanpa menggunakan simbol  warna. 

Kegiatan pembelajaran menulis melalui permainan menghubungkan tulisan 

sederhana dengan simbolnya kita sebagai pendidik memberikan kompetensi pada 

anak agar memahami dan mengetahui permainan menghubungkan tulisan 

sederhana dengan simbolnya. 

Permainan menghubungkan tulisan sederhana dengan simbolnya ini  guna 

meningkatkan aktivitas anak dalam pembelajaran menulis, karena dengan 

permainan ini kita sebagai guru akan mengetahui sejauhmana aktivitas anak 

dapat meningkat. Hal ini ditujukan untuk membimbing anak ke arah berdiri 

sendiri atas tanggung jawab sendiri, penuh inisiatif, kreatif dan berfikir kritis 

serta bertanggung jawab, karena aktivitas merupakan suatu hal yang sangat 

penting untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Proses belajar mengajar tanpa 

adanya keaktifan anak, belajar tidak akan mencapai hasil yang maksimal, karena 
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dengan aktivitas kita akan tahu meningkat tidaknya dalam permainan 

menghubungkan tulisan sederhana dengan simbolnya.  

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertantang untuk mengadakan 

penelitian tentang cara meningkatkan aktivitas belajar menulis melalui 

permainan menghubungkan tulisan sederhana dengan simbolnya. Melaksanakan 

pembelajaran dengan permainan menghubungkan tulisan sederhana dengan 

simbolnya  perlu adanya kerja sama antara guru Taman Kanak-Kanak dengan 

peneliti yaitu melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Proses PTK ini memberikan kesempatan kepada peneliti dan guru TK 

untuk mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran disekolah, sehingga 

masalah-masalah pembelajaran disekolah dapat dikaji dan dituntaskan. Proses 

pembelajaran menulis disekolah yang menerapkan metode melalui permainan 

menghubungkan tulisan sederhana dengan simbolnya diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas anak dengan menggunakan simbol warna dan tanpa 

menggunakan simbol warna. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dikemukakan rumusan permasalahan yang diangkat penulis adalah: 

“Apakah ada peningkatan kompetensi anak dalam pembelajaran menulis 

melalui permainan menghubungkan tulisan sederhana dengan simbolnya 

yang berwarna?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Secara Umum 

Untuk mengetahui bahwa pembelajaran menulis dalam permainan 

menghubungkan tulisan sederhana dengan simbolnya untuk melatih gerak 

motorik halus anak dan mengenal nama-nama huruf dan simbol-simbol yang 

melambangkanya.  

2. Secara Khusus 

Mengetahui peningkatan aktivitas  anak dalam pembelajaran menulis melalui 

permainan menghubungkan tulisan sederhana dengan simbolnya yang 

menggunakan simbol tidak berwarna dan simbol berwarna. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dapat menambah pengalaman dalam memahami karakteristik 

siswadan kemampuanya belajar berkaitan dengan materi pelajaran yang 

diberikan, sehingga aktivitas proses belajar mengajar dapat dilaksanakan 

secara maksimal dan efektif. 
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2. Bagi peneliti, dapat memberikan informasi sebagai bahan rujukan rangka 

melaksanakan penelitian lanjut berkenaan dengan masalah-masalah 

penyelenggaraan pendidikan khususnya di TK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




