
i 

 

UPAYA PENINGKATAN MINAT BELAJAR MENULIS MELALUI 

PERMAINAN HURUF PUNGGUNG BERANTAI 

(PTK DI KELAS B2 TK PRANATAMI KARTASURA)  

 

 

SKRIPSI 

Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan  

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1  

Pendidikan Anak Usia Dini 

 

 

 

 

Oleh : 

UMI HIDAYATI 

A 520 080 113 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2010 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk 

pendidikan prasekolah yang terdapat dijalur pendidikan sekolah (PP No. 

27 Th 1990). Tugas utama TK sebagai lembaga pendidikan prasekolah 

adalah mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai 

pengetahuan, sikap atau perilaku, keterampilan dan intelektual agar dapat 

melakukan adaptasi dengan kegiatan belajar yang sesungguhnya di 

Sekolah Dasar. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa TK merupakan 

lembaga pendidikan pra-akademik. TK tidak mengemban tanggung jawab 

utama dalam membina kemampuan akademik. 

        Pandangan tersebut dapat menimbulkan berbagai pertanyaan baik 

dari orang tua maupun kalangan pendidik anak usia dini. Orang tua 

mungkin menanyakan kapankah sebenarnya waktu yang tepat untuk 

mengajarkan membaca dan menulis? 

        Pendidik Taman Kanak-kanak yang memahami, telah menyadari 

bahwa di Taman Kanak-kanak (berdasarkan kurikulum) itu tidak 

diperbolehkan mengajar membaca dan menulis yang cenderung 

“akademis” seperti di Sekolah Dasar. Hal itu tidak akan mengembangkan 

kepribadian anak, tetapi justru akan menghambat, menekan dan 

menyulitkan anak karena belum waktunya anak diajarkan membaca dan 

menulis. 



 
 

 Alur pemikiran tersebut tidak selalu sejalan dan 

terimplementasikan dalam praktik kependidikan TK dan Sekolah Dasar di 

Indonesia. Pergeseran tanggung jawab pengembangan kemampuan 

akademik dari Sekolah Dasar ke Taman kanak-kanak terjadi dimana-mana. 

Beberapa Sekolah Dasar sering kali mengajukan persyaratan atau tes 

masuk dengan menggunakan konsep akademik, terutama tes “membaca 

dan menulis”. Lembaga Sekolah Dasar seperti ini sering pula dianggap 

sebagai lembaga pendidikan “berkualitas”. 

        Gejala-gejala atau peristiwa praktik pendidikan seperti ini 

mendorong lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak maupun orang tua 

untuk berlomba-lomba mengajarkan kemampuan akademik membaca dan 

menulis dengan mengadopsi pola-pola pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Akibat dari praktik pendidikan yang seperti itu, tidak jarang Taman 

Kanak-kanak tidak lagi menjadi taman yang indah, tempat bermain dan 

berteman banyak tetapi beralih fungsi menjadi “ Sekolah “ TK dalam 

makna menyekolahkan secara dini pada anak-anak. Tanda-tandanya 

terlihat pada pentargetan kemampuan akademik membaca dan menulis, 

proses belajar mengajar mengadopsi Sekolah Dasar dan bentuk penugasan 

“pekerjaan rumah” pada anak-anak. Kondisi ini justru diperparah oleh 

desakan orang tua agar anak-anak di TK diajarkan membaca dan menulis 

agar bisa memasukkan anaknya ke Sekolah Dasar yang favorit. Tidak 

dipungkiri bahwa persoalan diatas menjadi dorongan bagi suatu lembaga 

TK untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas terutama mampu 



 
 

membaca dan menulis seperti yang diharapkan, sehingga dapat 

melanjutkan pendidikan pada sekolah yang berkualitas tersebut.  

        Menurut Browman, Donovan, dan Burns (2001:323) kemampuan 

membaca dan  menulis penting bagi keberhasilan anak di sekolah. Salah 

satu pertanda baik apakah seorang anak akan belajar secara kompeten 

disekolah adalah tingkat kemajuan anak itu dalam hal membaca dan 

menulis. Kemampuan membaca dan menulis anak pada usia dini 

meletakkan dasar penting bagi perkembangan membaca dan menulis di 

masa depan. 

        Pernyataan diatas dapat diperhatikan bahwa  di Taman Kanak-

kanak boleh mengajarkan membaca dan menulis. Mengajarkan membaca 

dan menulis di Taman Kanak-kanak dapat dilaksanakan  selama dapat 

mendasarkan diri pada prinsip-prinsip pembelajaran di TK. Pelaksanaan 

pembelajaran membaca dan menulis sangat dipengaruhi oleh pendekatan 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pendekatan pembelajaran sangat 

berpengaruh terhadap penentuan tujuan pembelajaran, metode, dan teknik 

apa yang digunakan. Seorang guru harus selalu berusaha menggunakan 

metode mengajar yang paling efektif dan memakai alat atau media yang 

terbaik. Metode yang tepat dalam pembelajaran di TK adalah melalui 

permainan, karena dengan permainan tidak akan membuat anak bosan dan 

tertekan dalam belajar. Permainan menulis dapat meningkatkan minat 

anak tarhadap pembelajaran yang diberikan pendidik di sekolah. 



 
 

        Permainan menulis salah satunya adalah melalui permainan huruf. 

Sebelum anak belajar menulis kata, anak terlebih dulu diperkenalkan 

tentang huruf. Setelah anak menguasai huruf-huruf, guru mulai berfikir 

bagaimana anak dapat merangkai huruf-huruf tersebut menjadi sebuah 

suku kata atau kata. Bukanlah hal yang mudah untuk selalu 

mempertahankan minat anak dalam pembelajaran menulis, karena anak 

memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Selain itu 

pembelajaran menulis bagi anak dianggap pembelajaran yang 

membosankan, hal ini sering mendominasi pemikiran anak sehingga 

mereka kurang berminat dalam pembelajaran menulis. Kondisi umum 

yang terjadi dalam dunia pendidikan anak usia dini tersebut terjadi juga di 

TK Pranatami Kartasura. Menurut hasil pengamatan dan wawancara 

dengan guru kelas B2, pembelajaran menulis di kelas dilaksanakan melalui 

metode meniru atau mencontoh. Pembelajaran berlangsung satu arah, yaitu 

berpusat pada guru. Siswa hanya menerima informasi dari guru dan 

melaksanakan tugas belajar dengan arahan guru. Siswa tidak memiliki 

kesempatan untuk berekspresi, mengemukakan ide, dan bersosialisasi 

antar teman dalam pembelajaran menulis. Saat proses pembelajaran 

banyak siswa yang tidak memperhatikan materi yang disampaikan guru 

dan suasana kelas menjadi gaduh tidak terarah. Dilihat dari pengamatan 

guru selama mengajar dan hasil evaluasi berupa nilai dari kemampuan 

siswa dalam pembelajaran menulis belum menunjukkan hasil yang 

optimal. Hal ini dikarenakan rendahnya minat anak terhadap pembelajaran 



 
 

menulis yang disebabkan oleh metode mengajar yang kurang tepat yang 

digunakan guru di kelas B2 TK Pranatami Kartasura.  

 Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka layak kiranya 

peneliti melaksanakan pembelajaran untuk mengatasi rendahnya minat 

terhadap pembelajaran menulis. Permainan Huruf Punggung Berantai ini 

diharapkan menjadi salah satu solusi dalam nengatasi rendahnya minat 

dalam belajar menulis yang dialami anak.  

 

B. Perumusan Masalah 

         Perumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam sebuah 

penelitian. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut 

diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah adakah 

peningkatan minat belajar menulis anak melalui permainan huruf 

punggung berantai? 

 

C. Tujuan Penelitian 

        Tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan untuk mencapai hasil 

yang jelas diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan teratur. Tujuan 

penelitian ini adalah: 

1.  Secara Umum 

Untuk mengetahui bahwa pembelajaran menulis dengan permainan 

huruf punggung berantai dapat melatih anak mengidentifikasi huruf, 



 
 

menstimulasi kecerdasan kinestetik dan interpersonal anak dengan cara 

bersosialisasi dan bekerjasama antar anggota kelompok. 

2. Secara Khusus 

Untuk mengetahui peningkatan minat belajar menulis anak melalui 

perminan huruf punggung berantai. 

 

D. Manfaat Penelitian 

        Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru, sebagai informasi bagi semua tenaga pendidik mengenai 

permainan huruf punggung berantai sebagai usaha dalam 

meningkatkan minat belajar menulis sehingga dapat dicapai hasil 

belajar yang sesuai standart. 

2. Bagi Peneliti, untuk mengetahui keefektifan permainan huruf 

punggung berantai dalam peningkatan minat belajar menulis. 

 

 

 

 

 

 

 




