
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

2.1. Teori-Teori Belajar

2.1.1 Teori "Behaviorist"

Skinner mendefinisikan bahwa pembelajaran dipengaruhi oleh perilaku

yang dibentuk oleh lingkungan eksternalnya, artinya pengetahuan

merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungannya melalui

pengondisian stimulus yang menimbulkan respons. Perubahan

lingkungan pembelajaran dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan

perilaku anak secara bertahap. Perilaku positif pada anak cenderung

akan diulang ketika mendapat dorongan yang sesuai dengan

kemampuan anak dari lingkungannya. Latihan untuk anak harus

menggunakan bentuk-bentuk pertanyaan (stimulus) dan jawaban

(respons) yang dikenalkan secara bertahap, mulai dari yang sederhana

sampai pada yang lebih rumit, Risal (2012)

2.1.2.Teori "Nativist"

Chomsky mengutarakan bahwa bahasa sudah ada di dalam diri anak.

Saat seorang anak dilahirkan, ia telah memiliki serangkaian

kemampuan berbahasa yang disebut "Tata Bahasa Umum" atau
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"Universal Grammar". Anak tidak sekadar meniru bahasa yang ia

dengarkan, tapi ia juga mampu menarik kesimpulan dari pola yang ada.

Ini karena anak memiliki sistem bahasa yang disebut Perangkat

Penguasaan Bahasa (Language Acquisition Devise/LAD). Menurut teori

ini, anak perlu mendapatkan model pembelajaran bahasa sejak dini.

Anak akan belajar bahasa dengan cepat, terutama untuk bahasa kedua,

sebelum usia 10 tahun. Risal (2012)

2.1.3.Teori "Constructive"

Piaget, Vigotsky, dan Gardner, menyatakan bahwa perkembangan

kognisi dan bahasa dibentuk dari interaksi dengan orang lain. Anak

memiliki perkembangan kognisi yang terbatas pada usia-usia tertentu,

tetapi melalui interaksi sosial anak akan mengalami peningkatan

kemampuan berpikir. Pengaruhnya dalam pembelajaran bahasa adalah

anak akan dapat belajar dengan optimal jika diberikan kegiatan. Dalam

kegiatan itu, anak perlu didorong untuk sering berkomunikasi. Adanya

anak yang lebih tua usianya atau orang dewasa yang mendampingi

pembelajaran dan mengajak bercakap-cakap, akan menolong anak

menggunakan kemampuan berbahasa yang lebih tinggi atau melejitkan

potensi kecerdasan bahasa yang sudah dimiliki anak. Oleh karena itu,

pendidik perlu menggunakan metode yang interaktif; menantang anak

untuk meningkatkan pembelajaran dan menggunakan bahasa yang

berkualitas, Risal (2012). Pada penelitian ini peneliti menggunakan

teori ini.
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2.2. Perkembangan Membaca

Raines dan Canad (1990, dalam Dhieni, dkk. 2007: 3.17) berpendapat bahwa

proses membaca bukanlah kegiatan menerjemahkan kata demi kata untuk

memahami arti yang terdapat dalam bacaan. Guru yang memahami konsep

whole language akan memandang bahwa kegiatan membaca merupakan suatu

proses mengkonstruksi arti dimana terdapat interaksi antara tulisan yang

dibaca anak dengan pengalaman yang pernah diperolehnya.

Perkembangan membaca anak berlangsung dalam beberapa tahapan sebagai

berikut:

1. Tahap Fantasi (Magical Stage).

Pada tahap ini anak mulai belajar menggunakan buku, melihat dan

membalik lembaran buku atupun membawa buku kesukaannya.

2. Tahap Pembentukan konsep diri (Self Concept Stage).

Pada tahap ini anak mulai memandang dirinya sebagai ‘pembaca’ dimana

terlihat keterlibatan anak dalam kegiatan membaca, berpura-pura

membaca buku, memaknai gambar berdasarkan pengalaman yang

diperoleh sebelumnya, dan menggunakan bahasa baku yang tidak sesuai

dengan tulisan.

3. Tahap membaca gambar (Bridging Reading Stage)

Pada tahap ini pada diri anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam

buku dan menemukan kata yang pernah ditemui sebelumnya, dapat

mengungkapkan kata-kata yang bermakna dan berhubungan dangan

dirinya, sudah mengenal tulisan kata-kata puisi, lagu, dan sudah mengenal

abjad.
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4. Tahap pengenalan bacaan (Take off Reader Stage).

Anak mulai menggunakan tiga sistem isyarat (graphoponik, sematik, dan

sintaksis). Anak mulai tertarik pada bacaan, dapat mengingat tulisan

dalam konteks tertentu, berusaha mengenal tanda-tanda pada lingkungan,

serta membaca berbagai tanda seperti pada papan iklan, kotak susu, pasta

gigi dan lainnya.

5. Tahap membaca lancar (Independent Reader Stage).

Pada tahap ini anak dapat membaca berbagai jenis buku.

2.3. Pengertian, Peran, dan Tujuan Membaca

Abad XXI bagi Bangsa Indonesia adalah abad industri yang disangga dengan

teknologi informasi yang semakin canggih. Kemajuan tersebut menuntut

dukungan budaya baca dan tulis, yaitu perwujudan perilaku yang mencakup

kemampuan, kebiasaan, kegemaran, dan kebutuhan baca tulis. Namun budaya

tersebut sampai penggal pertama dekade terakhir abad ke-20 belum

berkembang di masyarakat Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mulai kapan kemampuan baca dan

tulis itu mulai diajarkan? ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa

membaca dan menulis baru diajarkan pada saat anak sudah di SD, tetapi

banyak juga para ahli yang menyatakan bahwa membaca dan menulis harus

diajarkan sejak dini. Durkin (1966, dalam Dhieni, dkk. 2007: 5.3) telah

mengadakan penelitian tentang pengaruh membaca dini pada anak-anak, dia

menyimpulkan bahwa tidak ada efek negatif pada anak-anak dari membaca

dini. Anak-anak yang telah diajar membaca sebelum masuk SD pada
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umumnya lebih maju di sekolah dari anak-anak yang belum membaca dini.

Ahli lain yaitu Steinberg telah berhasil dalam eksperimennya tentang

mengajar membaca dini unuk anak usia 1- 4 tahun. Dia juga menemukan

bahwa anak-anak yang telah mendapat pelajaran membaca pada usia dini

umumnya lebih aju di sekolah. Dia juga mengemukakan bahwa setidaknya

ada empat keuntungan mengajar anak membaca dini dilihat dari segi proses

belajar-mengajar.

1. Belajar membaca dini memenuhi rasa ingin tahu anak.

2. Situasi akrab dan informal di rumah dan di KB atau TK merupakan

faktor yang kondusif bagia anak untuk belajar.

3. Anak-anak yang berusia dini umumnya perasa dan mudah terkesan serta

dapat diatur.

4. Anak-anak yang berusia dini dapat mempelajari sesuatu dengan mudah

dan cepat.

2.3.2.Pengertian  Membaca

Membaca merupakan keterampilan bahasa tulis yang bersifat reseptif.

Kemampuan membaca termasuk kegiatan yang kompleks dan

melibatkan berbagai keterampilan. Jadi kegiatan membaca merupakan

suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa

kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya

dengan bunyi, maknanya serta menarik kesimpulan mengenai maksud

bacaan. Anderson dkk, (1985, dalam Dhieni, dkk. 2007: 5.5)

memandang membaca sebagai suatu proses untuk memahami makna
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suatu tulisan. Proses yang dialami dalam membaca adalah berupa

penyajian kembali dan penafsiran suatu kegiatan dimulai dari

mengenali huruf, kata, ungkapan, frase, kalimat, dan wacana serta

menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya. Dari uraian di atas

dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca terkait dengan (1)

pengenalan huruf dan aksara, (2) bunyi dari huruf atau rangkaian huruf-

huruf, (3) makna atau maksud, dan (4) pemahaman terhadap makna

atau maksud berdasarkan konteks wacana.

Adapun menurut Hari (1970, dalam Dhieni, dkk. 2007: 5.5) membaca

merupakan interpretasi yang bermakna dari simbol verbal yang

tertulis/tercetak. Membaca adalah tindakan menyesuaikan arti kata

dengan simbol-simbol verbal yang tertulis/tercetak. Sejalan dengan itu

Kridalaksana (1993, dalam Dhieni, dkk. 2007: 5.5) juga

mengemukakan bahwa membaca adalah "keterampilan mengenal dan

memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan

perubahannya menjadi wicara bermakna dalam bentuk pemahaman

diam-diam atau pengujaran keras-keras". Kegiatan membaca dapat

bersuara, dapat pula tidak bersuara. Jadi, membaca pada hakikatnya

adalah kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dari tulisan.

2.3.2.Pentingnya Kemampuan Membaca

Seperti telah dijelaskan, kemampuan membaca sangat penting dimiliki

anak. Mary Leonhardt (1999, dalam Dhieni, dkk. 2007: 5.5)
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menyatakan ada beberapa alasan mengapa kita perlu menumbuhkan

cinta membaca pada anak, alasan tersebut adalah:

1. Anak yang senang membaca akan membaca dengan baik, sebagian

besar waktunya akan digunakan untuk membaca.

2. Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa

kebahasaan yang lebih tinggi. Mereka akan berbicara, menulis, dan

memahami gagasan-gagasan rumit secara lebih baik.

3. Membaca akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam segala

hal dan membuat belajar lebih mudah.

4. Kegemaran membaca akan memberikan beragam perspektif kepada

anak.

5. Membaca akan membantu kepada anak memiliki rasa kasih sayang.

6. Anak-anak yang gemar membaca dihadapkan pada suatu dunia

yang penuh dengan kenungkinan dan kesempatan.

7. Anak-anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan

pola berfikir kreatif dalam diri mereka.

2.3.3.Tujuan Membaca

Tujuan membaca memang sangat beragam, bergantung pada situasi dan

berbagai kondisi pembaca. Secara umum tujuan membaca ini dapat

dibedakan sebagai berikut.

1. Untuk mendapatkan informasi. Informasi yang dimaksud disini

adalah informasi tentang fakta dan kejadian sehari-hari sampai
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informasi tingkat tinggi tentang teori-teori serta penemuan dan

temuan ilmiah canggih.

2. Agar citra dirinya meningkat.

3. Untuk melepaskan diri dari kenyataan misalnya saat dia merasa

jenuh, sedih, bahkan putus asa.

4. Membaca dapat pula untuk tujuan rekreatif/untuk mendapatkan

kesenangan atau hiburan seperti halnya menonton film atau

bertamasya.

5. Kemungkinan lain adalah orang membaca tanpa tujuan apa-apa,

hanya karena iseng, tidak tahu apa yang dilakukan, jadi hanya

sekedar mengisi waktu.

6. Tujuan membaca yang tinggi adalah mencari nilai-nilai keindahan

atau pengalaman serta estetis dan nilai-nilai kehidupan lainnya.

Dalam hal ini bacaan yang dipilih adalah karya bernilai sastra.

2.4 Tahap-tahap Perkembangan Membaca

Untuk mengajarkan kemampuan membaca pada anak TK, guru perlu

mengetahui tahapan perkembangan kemampuan membaca pada anak.

Menurut Cochrane Efal sebagaimana dikutip Brewer (1992, dalam Dhieni,

dkk. 2007: 5.12) perkembangan dasar kemampuan membaca pada anak usia

(4-6 tahun) berlangsung dalam lima tahap yakni: (1) tahap fantasi (magical

stage), (2) tahap pembentukan konsep diri (self concept stage), (3) tahap

membaca gambar (bridging reading stage), (4) tahap pengenalan bacaan

(take-off reader stage) (5) tahap membaca lancar (independent reader stage).
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Sehubungan dengan tahap perkembangan kemampuan membaca anak, maka

perlu diketahui dan dipahami cara untuk menstimulasi potensi-potensi anak

sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Hal ini perlu mendapat

perhatian khusus agar potensi yang dimiliki anak dapat dikembangkan secara

optimal. Karena para ahli syaraf mengatakan bahwa jika gejala-gejala

munculnya ke arah positif maka potensi-potensi tersebut akan menjadi

potensi yang tersembunyi. Dengan demikian, lingkungan belajar anak

memegang peranan yang penting. Lingkungan belajar yang ada harus

menciptakan kegiatan-kegiatan yang mampu mengembangkan potensi yang

ada pada anak.

2.5 Kemampuan-kemampuan Kesiapan Membaca

Sebelum mengajarkan membaca kepada anak, kemampuan kesiapan

membaca harus dikuasai terlebih dahulu oleh anak. Kesiapan anak ini harus

dikuasi oleh anak agar anak berhasil membaca maunpun menulis. Hal ini

bertujuan agar diketahui kemampuan kesiapan yang harus diajarkan atau

dikuatkan kepada anak (Dhieni, dkk. 2007: 5.13). Kemampuan kesiapan

membaca itu antara lain:

1. Kemampuan membedakan auditorial

Anak-anak harus belajar memahami suara-suara umum di lingkungan

mereka dan membedakan suara-suara tersebut. Mereka harus mampu

memahami konsep volume, lompatan, petunjuk, durasi, rangkaian,

tekanan, tempo, pengulangan, kontras suara, dan membedakan suara-

suara huruf dalam alfabet.
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2. Kemampuan diskriminasi visual

Anak-anak harus belajar untuk memahami objek dan pengalaman umum

dengan gambar-gambar pada foto, lukisan, dan pantonim. Mereka harus

belajar mengidentifikasi warna-warna dasar dan bentuk-bentuk geometris

dan mampu menggabungkan objek-objek berdasarkan warna, bentuk,

atau ukuran. Mereka harus mampu membedakan kiri dan kanan warna,

bentuk maupun atas bawah, dan mengikuti gerakan dari kiri ke kanan

maupun dari atas ke bawah. Mereka harus mampu mengatakan bentuk

dari gambar latar belakang, mengemukakan detail pada gambar, dan

mengetahui pola-pola visual sederhana. Hingga pada akhirnya, mereka

harus mampu untuk memahami dan menamai huruf besar dan huruf

kecil.

3. Kemampuan membuat hubungan suara dengan simbol

Anak harus mampu mengaitkan huruf besar dan huruf kecil dengan nama

mereka dan dengan suara yang mereka representasikan. Anak harus tahu

bahwa d disebut de dan menetapkan suara pada awal kata daging.

Sebagian besar anak-anak akan membuat kemajuan awal yang bagus

pada kemampuan ini. Dan sedikit diantaranya akan menguasai semua

kemampuan suara dengan simbol hingga masa selanjutnya.

4. Kemampuan perseptual motoris

Anak-anak harus mampu menggunakan otot halus tangan dan jari mereka

untuk melakukan koordinasi gerakan dengan apa yang mereka lihat.

Mereka harus melatih kemampuan ini, sehingga mereka mampu

menyusun puzzle sederhana, gambar lukisan tangan, membentuk tanah
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liat, merangkai manik-manik, menuangkan benda cair, dan atau

menggunakan gunting. Mereka juga harus mampu memegang krayon

atau pensil untuk mewarnai gambar-gambar sederhana dalam garis,

menjiplak garis dan bentuk di udara dan kertas, menyalin garis dan

bentuk tanpa menjiplak. Hingga pada akhirnya, mereka harus mampu

menyalin huruf dan kata, menulis nama mereka, menulis huruf yang

memadukan suara.

5. Kemampuan bahasa lisan

Anak-anak yang memasuki usia pendidikan dini dengan kemampuan

subtansial untuk berbicara dan mendengarkan. Meskipun demikian,

kemampuan ini harus tetap terus dikembangkan dan diperbaiki. Ank-

anak harus belajar mendengarkan, mengingat, mengikuti petunjuk,

mencatat detail, dan memahami ide utama. Mereka harus menggunakan

dan memperluas kosakata bahasa lisan mereka untuk menjelaskan ide-

ide, untuk mendiskripsikan objek dan peristiwa, untuk mengekspresikan

perasaan mereka sendiri, atau orang imajiner mereka. Hendaknya mereka

menjadi senang dengan berbagai pengalaman bahasa dan senang dalam

belajar serta menggunakan kata-kata baru.

6. Membangun sebuah latar belakang pengalaman

Membangun latar belakang pengalaman bagi anak dapat dilakukan

dengan bermacam-macam kegiatan, seperti: menceritakan kisah-kisah

menarik di kelas, atau menonton film bersama-sama.
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7. Interpretasi gambar

Tunjukkan sebuah gambar kepada anak dari buku atau file atau kartu

gambar agar anak bisa diajak menginterpretasikan gambaar secara

kreatif.

2.6 Tanda-tanda kesiapan membaca

Kesiapan anak untuk mengikuti kegiatan membaca atau belajar membaca

dapat diketahui dari tanda-tanda kesiapan yang ditunjukkan oleh anak.

Dhieni, dkk (2007: 5.17) mengklasifikasikan tanda-tanda kesiapan itu antara

lain:

1. Apakah anak-anak sudah dapat memahami bahasa lisan?

Kemampuan ini dapat diamati pada waktu bercakap-cakap dengan anak,

atau apabila disuruh untuk melakukan sesuatu, atau diberi pertanyaan

tentang sesuatu. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman dasar,

yaitu kalimat-kalimat sederhana dalam konteks komunikasi, dan sesuai

dengan perkembangan bahasa anak.

2. Apakah anak-anak sudah dapat mengajarkan kata-kata dengan jelas?

Hal ini pun dapat dilakukan ketika bercakap-cakap dengan anak, atau

ketika anak mengatakan atau menanyakan sesuatu. Dapat juga dengan

menanyakan nama beberapa objek.

3. Apakah anak-anak sudah mengingat kata?

Kegiatan ini dapat pula diketahui dengan menanyakan pada anak tentang

objek-objek tertentu sambil menunjuk objek aslinya. Dan mengulang



20

pertanyaan yang sama keesokan harinya. Jika anak menjawab dengan

benar, maka anak tersebut dapat mengingat dengan baik.

4. Apakah anak-anak sudah mampu mengujarkan bunyi?

Kemampuan ini dapat dikatakan sudah tercakup dalam pertanyaan-

pertanyaan di atas. Namun, baik juga diperhatikan secara khusus. Hal ini

bisa dilakukan dengan meminta anak untuk menirukan bunyi huruf-huruf

yang diujarkan oleh guru.

5. Apakah anak sudah menunjukkan minat membaca?

Hal ini dapat diketahui dari kegiatan anak memegang buku,membuka-

buka buku bacaan lain dan meniru-niru membaca, serta mencoret-coret

kertas. Ini berkaitan erat dengan usaha-usaha yang telah dibicarakan

terdahulu.

6. Apakah anak sudah dapat membedakan suara (bunyi) dengan objek

secara baik?

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan pendengaran dan

penglihatan. Perilaku ini dapat dilihat dari perilaku anak menanggapi

kata-kata suruhan yang berbeda-beda, membedakan berbagaisuara dan

bunyi di sekitarnya. Sedang kemampuan membedakan objek-objek dapat

diuji melalui berbagai alat permainannya. Dalam kemampuan

membedakan hurufhueuf dapat diuji dengan menunjukkan dua huruf

yang berbeda dan menanyakan persamaan atau perbedaan huruf itu.

Selain kemampuan di atas, kemampuan yang dimaksud juga termasuk

kemampuan membedakan arah gerakan, misalnya tangan bergerak dari

kiri ke kenan, atau dari atas ke bawah.
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2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca

Kemampuan membaca ini merupakan kegiatan yang kompleks, artinya

banyak faktor yang mempengaruhinya. Tampubolon (1990, dalam Dhieni,

dkk. 2007: 5.19) membagi faktor itu menjadi dua, yaitu faktor endogen dan

eksogen. Faktor endogen adalah faktor yang berkembang baik secara

biologis, maupun psikologis, dan linguistik yang timbul dari diri anak.

Sedang, faktor eksogen adalah faktor lingkungan. Kedua faktor ini saling

terkait dan mempengaruhi secara bersamaan. Dhieni, dkk, (2007: 5.19)

menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca,

antara lain:

1. Motivasi

Motivasi merupakan pendorong anak untuk semangat membaca.

Motivasi merupakan sebuah ketertarikan untuk membaca. Hal ini penting

karena adanya motivasi akan menghasilkan anak yang memiliki

kemampuan belajar yang lebih baik. Motivasi sendiri terbagi menjasdi

dua berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah motivasi intrinsik,

yaitu faktor yang bersumber pada diri pembaca itu sendiri. Yang kedua

adalah faktor ekstrinsik, yang bersumbernya terletak di luar pembaca itu.

Cara agar anak termotivasi dan tertarik adalah dengan menyediakan

bahan bacaan yang berkualitas tinggi yang memiliki hubungan dengan

kehidupan mereka. Selain itu, dapat juga dengan memberi penjelasan

kepada anak tentang pengetahuan yang sudah mereka ketahui atau yang

belum diketahui, sehingga anak mudah menghubungkan dengan



22

informasi baru. Dalam hal ini, guru sebagai katalisator motivasi dan

ketertarikan serta model bagi anak.

2. Lingkungan keluarga

Seperti yang telah diketahui bahwa anak sangat membutuhkan

keteladanan dalam membaca. Keteladanan itu harus sesering mungkin

ditunjukkan kepada anak oleh orang tua. Seperti diketahui bahwa anak-

anak memiliki potensi untuk meniru secara naluriah. Menurut Leichter

(1984, dalam Dhieni dkk, 2007: 5.20) perkembangan kemampuan

membaca dan menulis dipengarahui oleh keluarga dalam hal:

1. Interaksi interpersonal. Interaksi ini terdiri atas pengalaman-

pengalaman baca tulis bersama orang tua, saudara, dan anggota

keluarga lain di rumah.

2. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik mencakup bahan-bahan bacaan di

rumah.

3. Suasana yan penuh perasaan (emosional) dan memberikan dorongan

(motivasional) yang cukup anta individu di rumah, terutama yang

tercermin dalam sikap membaca.

3. Bahan bacaan

Minat baca serta kemampuan membaca seseorang dipengaruhi oleh

bahan bacaan. Bahan bacaan yang terlalu sulit bagi seseorang akan

mematikan selera untuk membaca. Sehubungan dengan bahan bacaan ini

perlu diperhatikan yaitu topik atau isi bacaan dan keterbacaan bahan.

Anak harus dikenalkan dengan berbagai macam topik bacaan atu isi
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bacaan, sehingga dapat menambah wawasan anak namun topik yang

dipilih harus menarik bagi anak baik secara segi isi maupun dari segi

penyajiannya. Faktor keterbacaan merupakan faktor yang sangat penting

dalam pemilihan bahan bacaan. Keterbacaan maupun kesulitan bacaan itu

berbeda dengan tingkatan-tingkatan kemampuan anak.

2.8 Metode Pengembangan Membaca untuk Anak Usia PAUD

Pendidikan anak usia dini merupakan sebagai tempat bermain, bersosialisasi

dan juga sebagai wahana untuk mengembangkan berbagai kemampuan

prokolastik yang lebih subtansial. Untuk itu, strategi yang digunakan harus

menyediakan dengan tepat sesuai dengan minat yang dibutuhkan anak, juga

melibatkan anak dalam situasi yang berbeda dan kelompok kecil, kelompok

besar atau secara individual.

Strategi yang dapat digunakan dalam mengembangkan kemampuan

membaca anak usia dini adalah dengan pendekatan pengalaman berbahasa.

Pendekatan ini diberikan dengan menerapkan konsep DAP (Developmentally

Aproppriate Practice) Dhieni, dkk. (2007: 22). Pendekatan ini dilakukan

melalui bermain dengan menggunakan metode mengajar yang tepat untuk

mengembangkan kemampuan membaca serta melibatkan anak dalam

kegiatan yang dapat memberi berbagai pengalaman bagi anak. Selain itu,

perlu juga memperhatikan motivasi dan minat anak, sehingga kedua faktor

itu mampu memberikan pengaruh yang besar dalam pengembangan

kemampuan membaca. Strategi ini dilaksanakan dengan memberikan
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beragam aktivitas yang memperhatikan perkembangan kemampuaan

membaca yang dimiliki anak.

Menciptakan suasana bermain pada anak-anak dapat pula dilakukan dengan

menggunakan media atau alat permainan, baik media gambar atau yang lain.

Pendekatan ini dapat pula dilakukan dengan menggunakan media bermain,

seperti kartu, gambar, puzzle, flashcard, dan lain sebagainya. Dalam

melakukan pengembangan kemampuan membaca untuk anak usia paud guru

dapat melakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Pendekatan pengalaman bahasa

Dalam pendekatan ini guru menggunakan kata-kata anak sendiri untuk

membantunya belajar membaca. kata-kata itu dapat berupa penjelasan

suatu gambar atau suatu cerita pendek yang dimasukkan ke dalam suatu

buku.

Mula-mula anak itu mengatakan kepada guru apa yang harus ditulis.

Setelah beberapa waktu anak-anak dapat menyalin tulisan guru dan

akhirnya dapat menulis kata-kata mereka sendiri. Banyak guru

menggunakan metode ini sebagai suatu pendekatan pertama untuk

membaca. Membaca kata-kata mereka sendiri membantu anak-anak

memahami bahwa kata yang tertulis adalah untuk komunikasi makna.

Jadi, kekuatan dari pendekatan pengalaman bahasa yang utama adalah

dapat membuat anak menggunakan pengalaman mereka sendiri sebagai

bahan utama pelajaran membaca. Keunggulan lain dalam pendekatan ini

anak menggunakan pola bahasa mereka sendiri, mereka dapat membaca

lebih efektif daripada membaca pola bahasa yang ada dalam buku.
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2. Fonik

Metode ini mengandalkan pada pelajaran alfabet yang diberikan terlebih

dahulu kepada anak-anak, mempelajari nama-nama huruf dan bunyinya.

Setelah mempelajari bunyi huruf mereka mulai merangkum beberapa

huruf tertentu untuk membentuk kata-kata.

Contoh : b-a-k r-a-k p-a-k t-a-k

Untuk memberikan latihan membaca kepada anak-anak dalam

keterampilan ini, buku-buku cerita haruslah dipilih secara terencana,

sehingga semua kata bersifat regular, dapat dibunyikan. Luar biasa

sukarnya untuk menulis buku dengan kata-kata yang secara fonik bersifat

reguler, yang menarik untuk dibaca anak-anak. Mempelajari bunyi yang

terpencil sangat abstrak bagi anak kecil. Ini tidak berarti apa-apa biasanya

mereka menganggapnya sebagai membosankan. Mereka juga harus

benar-benar memusatkan pikiran akan pembunyian kata-kata sehingga

mereka tidak mampu mengucapkan kata dengan benar tanpa mempunyai

gambaran akan artinya. Anak-anak yang diajar dengan metode ini akan

belajar dan mengucapkan kata-kata tak bermakna dengan sangat benar,

sedangkan jika kata-kata itu dalam kalimat mereka segera tahu bahwa

kata-kata itu tidak berarti.

Karena alasan-alasan inilah metode fonik biasanya tidak diajarkan

sampai anak-anak dapat memahami dengan baik dasar-dasar membaca.

Tetapi anak-anak yang besar yang merasakan kesukaran membaca, sering

merasa pendekatan fonik ini baik bagi mereka. Tidak ada bukti pasti

bahwa salah satu metode itu lebih unggul daripada yang lain.
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Kebanyakan guru cenderung menggabung sejumlah metode yang

berlainan. Anak-anak yang berlainan memperoleh manfaat dari metode

yang berlainan pada tahap yang berlainan.

3. Lihat dan Katakan

Dalam metode ini anak-anak belajar mengenali kata-kata atau kalimat-

kalimat keseluruhan, bukanya bunyi-bunyi individu. Mereka

memandangi kata-kata, mereka mendengar kata itu diucapkan dan

kemudian mereka mengulangi ucapan itu. Dua puluh tahun yang lalu

orang lazim menggunakan kartu dengan dilihatkan sekilas dalam

mengajar dengan metode ini. Kartu-kartu itu dipegang untuk dikenali

anak-anak, tapi karena tidak ada petunjuk untuk membantu mereka, si

anak menebak-nebak. Sekarang umumnya diakui bahwa lebih baik

menunjukkan seluruh kalimat lebih dahulu, dan lebih baik diiringi

gambar, kemudian seperangkat kartu kata-kata yang sepadan ditaruh di

bawah kalimat, dan akhirnya hanya kartu-kartu itu untuk membuat

sebuah kalimat. Dengan cara lain anak-anak dapat memperoleh makna

dari dalam kata-kata tercetak dari tahap paling awal belajar membaca.

4. Metode pendukung konteks

Bila anak-anak sedang belajar membaca, sangatlah penting bahwa

mereka menggunakan buku yang benar-benar menarik bagi mereka.

Meskipun demikian mereka tidak dapat menangani terlalu banyak kata

baru, dan sukarlah untuk menulis cerita yang menarik dengan kata-kata

yang terbatas banyaknya. Untuk mengatasi masalah ini diterbitkan

beberapa buku yang memberikan dua versi dari suatu cerita. Bersi
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panjang seringkali dicantumkan pada satu halaman dan pada halaman

sebelahnya ada versi yang lebih pendek.

Kadang-kadang versi panjang ditaruh pada bagian bawah halaman dan

versi pendek dalam gelembung-gelembung bicara. Anak itu mendengar

versi panjang sebelum membaca sendiri versi pendeknya.

Perbendaharaan kata-kata yang lebih terbatas dari versi pendek

dihidupkan karena anak itu dapat mengaitkan dengan apa yang telah ia

dengar. Ini merupakan cara yang relatif baru dalam mengajar membaca

dini. Cara ini memang membantu untuk membuat kata yang tercetak

lebih menarik dan bermakna bagi seorang anak.

2.9 Media Pembelajaran

Media Pembelajaran adalah media yang sering digunakan dalam proses

belajar mengajar, media ini merupakan bahasa yang umum, dapat dimengerti

oleh semua orang dimana-mana. Media gambar berfungsi untuk

menyampaikan pesan melalui gambar yang menyangkut indra penglihatan.

Cecep Kustandi, M.Pd., Drs. Bambang Sutjipto, M.Pd., (2011: 41). Media

berasal dari bahasa latin yang mempunya makna perantara, pengantar, dan

antara. Makna tersebut dapat dimengerti sebagai alat komunikasi yang

digunakan untuk membawa suatu informasi yang berasal dari suatu

sumber/pengirim pesan kepada penerima pesan.

Dari berbagai pendapat tentang pengertian media maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa pengertian media dalam pembelajaran adalah segala

bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan
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pesan/informasi dari sumber kepada anak didik yang bertujuan agar dapat

merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian anak didik untuk

mengikuti kegiatan pembelajaran. Dhinie, dkk. (2007).

Sedangkan media gambar dan kartu huruf termasuk kedalam media visual.

Yang dimaskud dengan media visual adalah media yang dapat

menyampaikan pesan/informasi secara visual, yang berarti anak didik akan

menerima informasi tersebut melalui indra penglihatannya. Karena pesan

yang akan disampaikan dituangkan kedalam simbol-simbol komunikasi

visual. Dhinie, dkk. (2007). Nilai gambar sebagai media:

1. Bersifat konkret, nyata terlihat

2. Mampu mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.

3. Mampu menjelaskan suatu masalah yang bersifat konkret maupun abstak.

4. Mudah dipahami dan murah serta mudah digunakan oleh siapapun.

2.10 Penelitian Terdahulu yang relevan

2.10.1 Hasil penelitian Hukmi dan Wilson (2012) tentang Penggunaan

Media Pembelajaran Kartu Huruf  Bergambar Untuk Meningkatkan

Kesiapan Membaca Awal Anak Usia 3-4 Tahun Pada Kelompk

Bermain Di Taman Kanak-Kanak Labor PG PAUD FKIP

Universitas Riau, EDUCHILD. Vol.01 No.1 Tahun 2012

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kelompok

Bermain di TK Labor PG PAUD FKIP Universitas Riau, maka

dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
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a. sistem pembelajaran melalui permainan kartu huruf

bergambar dapat meningkatkan kesiapan membaca anak usia

3-4 tahun;

b. Selain peran aktifitas guru yang baik dalam permainan, sifat

warna dan bentuk gambar dari kartu huruf bergambar yang

menyenangkan juga memberi rangsangan bagi anak dalam

menangkap apa yang diinginkan guru dalam permainan untuk

membawa pada peningkatan kesiapan membaca anak;

c. kesiapan membaca anak terlihat dengan adanya keinginan anak

memegang buku, anak minta dibacakan buku, membaca

gambar dari kartu huruf bergambar, menyebutkan nama benda

dan fungsinya, serta menceritakan gambar yang dibuatnya;

d. adanya peningkatan kesiapan membaca yang signifikan, yakni

penigkatan dari data awal (41.3 % [belum berkembang]) ke

siklus I (60.986 % [sesuai perkembangan]) sebesar 19.686 %.

Peningktan dari siklus I (60.986 %) ke siklus II (87.988 [di

atas perkembangan]) sebesar 27.0%. Perbandingan data awal

ke siklus II peningkatan sebesar 46.688 % menunjukkan

adanya peningkatan yang berarti.

2.10.2 Penelitian Pebriani (2012), tentang Peningkatan Kemampuan Anak

Mengenal Huruf  Melalui Permainan Menguraikan Kata Di Taman

Kanak-Kanak Negeri Pembina Agam dimuat dalam Jurnal Pesona

PAUD, Vol.1, No.1, E-mail : pebrianiria25@yahoo.com
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil

beberapa kesimpulan yaitu : Kemampuan anak mengenal huruf di

Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Lubuk Basung masih rendah,

untuk memotivasi dan meningkatkan rendahnya kemampuan anak

dalam mengenal huruf maka dilakukan tindakan salah satunya

melalui permainan menguraikan kata, dunia anak adalah bermain.

2.11 Kerangka Pikir Penelitian

Pada kondisi awal diketahui bahwa kemampuan anak untuk menulis atau

membaca sangat kurang, proses pembelajaran kurang menarik sehingga

tidak berjalan lancar, anak-anak sibuk bermain sendiri-sendiri, sehingga

situasinya tidak kondusif.

Pada perbaikan diharapkan dengan menggunakan metode membaca

permulaan  dengan menggunakan kartu bergambar  dan kartu huruf  maka

anak-anak akan menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan belajar.

Guru pun menjadi lebih bersemangat dan percaya diri dalam proses kegiatan

belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar jika menggunakan metode

membaca dengan kartu bergambar dan kartu huruf  pada anak Kelompok B

di Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD IT) Qurrota A’yun II

Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung maka diduga

kemampuan anak didik akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas maka

alur kerangka berfikir konkrit dalam penelitian ini disajikan dalam gambar

berikut ini:
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

TINDAKAN
di kelas

KONDISI
AWAL

KONDISI
AKHIR

SIKLUS II.

Menyebutkan suku kata pada
kartu huruf, Menyebutkan
kata-kata yang berawalan
sama, Membaca kartu
bergambar dan menyebutkan

hurufnya, Membaca buku
cerita bergambar dengan
bahasa sendiri atau sesuai
tulisannya.

SIKLUS I.

Menyebutkan suku kata pada
kartu huruf, Menyebutkan
kata-kata yang berawalan
sama, Membaca kartu
bergambar dan menyebutkan
hurufnya

Siswa memiliki
kemampuan yang kurang
dalam memahami huruf
pada suatu gambar.

Guru belum memanfaatkan
metode belajar membaca
dengan kartu bergambar
dan kartu huruf

Memanfaatkan
metode
membaca
dengan kartu
gambar dan
kartu huruf

Diharapkan melalui metode
membaca dengan
menggunakan kartu
bergambar dan kartu huruf
dapat meningkatkan
kemampuan membaca
permulaan  pada anak-anak.
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2.12 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir tersebut di atas, maka

diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut : Melalui Permainan Media

Kartu Gambar dan Kartu Huruf dapat Meningkatkan Kemampuan

Membaca Permulaan Pada Anak Usia Dini pada Kelompok B di

PAUDIT Qurrota A’yun II di Bandar Lampung


