
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa “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 dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan

lebih lanjut”.

Sedangkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa

pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar,

dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, atau

informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan

dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan

(daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosial

emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai
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dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia

dini.

Sesuai dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 maka tugas guru adalah

membina. Membina adalah usaha kegiatan mengarahkan anak usia dini

melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang

diinginkan. (Departemen Pendidikan Nasional,2009)

Sejalan dengan perkembangan anak usia dini, maka pembelajaran perlu

menekankan pada empat aspek tersebut di atas. Hal tersebut menjadi faktor

yang kritis dalam perkembangan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu,

pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada lembaga pendidikan

anak usia dini yang dilakukan dalam bentuk berbagai kegiatan bermain perlu

menekankan pada empat aspek tersebut di atas di tambah dengan aspek-aspek

lain, seperti moral, perilaku baik sebagai individu, sebagai anggota

masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan sesuai dengan nilai-nilai

keagamaan.

Namun kenyataannya ada anak yang belum berkembang dalam lima lingkup

aspek perkembangan seperti yang disebutkan di atas. Ada beberapa anak yang

belum mengenal huruf vokal dan konsonan, tidak mau maju ke depan kelas,

tidak fokus dalam pembelajaran, tidak berani tampil dalam permainan, sulit

mengingat huruf, sulit membedakan huruf, tidak berani menatap mata guru

ketika berbicara. Dalam kegiatan pembelajaran juga guru belum

menggunakan permainan dalam setiap kegiatan pembelajaran sehari-hari.
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Seharusnya guru Taman Kanak-Kanak menggunakan permainan dalam setiap

kegiatan pembelajaran. Permainan yang tentunya dapat mengembangkan lima

aspek perkembangan anak usia dini serta permainan yang terpadu / holistik

sehingga anak merasa dirinya sedang bermain dan merasa nyaman dengan

kegiatan pembelajaran di kelas sehingga tujuan atau harapan yang ingin

dicapai dapat terlaksana.

Tentu saja untuk terwujudnya tujuan yang ingin di capai perlu adanya strategi

yang dapat mengatasi masalah-masalah di atas, dalam penelitian ini penulis

akan mengangkat masalah yang benar-benar penting untuk dicari solusinya,

masalah tersebut yaitu belum mengenal berbagai macam lambang huruf vokal

dan konsonan. Dari masalah ini penulis ingin menggunakan permainan Jaga

Benteng untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang huruf vokal

dan konsonan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan, sebagian besar anak-anak:

1. Tidak mau maju ke depan kelas jika di beri tugas

2. Kurang berani tampil dalam permainan

3. Kurang fokus dalam pembelajaran

4. Sulit mengingat huruf dan membedakan huruf

5. Kurang berani menatap mata guru ketika berbicara

6. Rendahnya kemampuan anak dalam mengenal lambang huruf vokal dan

konsonan
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1.3 Rumusan Masalah dan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan Identifikasi masalah di atas, diajukan

rumusan masalah adalah rendahnya kemampuan anak mengenal lambang

huruf vokal dan konsonan di Taman Kanak-Kanak Setia Kawan Panjang

Tahun 2015. Maka permasalahan penelitian yang diajukan adalah:

1) Apakah dengan memanfaatkan permainan Jaga Benteng dapat

meningkatkan kemampuan mengenal lambang huruf vokal dan

konsonan di Taman Kanak-Kanak Setia Kawan?

2) Bagaimana model permainan Jaga Benteng dalam meningkatkan

kemampuan mengenal lambang huruf vokal dan konsonan pada anak

di Taman Kanak-Kanak Setia Kawan?

Dengan demikian judul Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah

Upaya Meningkatkan Kemampuan Anak Mengenal Lambang Huruf Vokal

dan Konsonan dalam Lingkup Kognitif Melalui Permainan Jaga Benteng

di Taman Kanak-Kanak Setia Kawan Panjang Tahun 2015

1.4 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui manfaat permainan Jaga Benteng dalam

meningkatkan kemampuan mengenal lambang huruf vokal dan

konsonan di Taman Kanak-Kanak Setia Kawan

2) Untuk menganalisis model permainan Jaga Benteng dalam

meningkatkan kemampuan mengenal lambang huruf vokal dan

konsonan di Taman Kanak-Kanak Setia Kawan
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1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat bagi siswa

1) Memberikan kegiatan pembelajaran yang atraktif

2) Anak belajar bersosialisasi dengan temannya

3) Anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif melalui permainan

Jaga Benteng

1.5.2 Manfaat bagi guru

1) Meningkatkan kreatifitas guru dalam menemukan model pembelajaran

2) Meningkatkan peran guru dalam mendampingi anak didik melakukan

kegiatan pembelajaran

3) Guru akan lebih profesional dalam proses pendidikan


