
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan

Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 huruf 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) 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.

Diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)

Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) menerangkan bahwa Penyelenggaraan  PAUD  jalur  pendidikan

formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan

bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4

– ≤ 6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan

nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang

sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 0 – < 2 tahun, 2

– < 4 tahun, 4 – ≤ 6 tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0 –

≤ 6 tahun; Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat,
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menggunakan program untuk anak usia 2 – < 4 tahun dan 4 – ≤ 6 tahun.

Anak usia dini mempunyai kesempatan  yang sangat istimewa untuk

belajar, yang disebut dengan usia emas (golden age). Pada usia ini anak

memiliki kemampuan belajar yang sangat banyak  dari lingkungan

terdekatnya.

Pendidikan anak usia dini juga mempunyai peranan yang sangat penting,

dalam pendidikan anak ditahap awal kehidupannya. Pada masa ini anak

harus didik, dengan baik dan apabila ia bersekolah harus dibimbing oleh

guru yang menggunakan metode dan kurikulum yang jelas. Ilmu

pengetahaun dan teknologi terus mengalami perubahan sehingga

memengaruhi perkembangan anak didik. Pendidik khususnya guru dituntut

untuk dapat memberikan kegiatan yang kreatif  dan mampu untuk

mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh anak, oleh karena itu

proses pembelajaran pada  PAUD merupakan proses interaksi antara anak,

sumber belajar, dan pendidik dalam lingkungan belajar tertentu.

Pembelajaran tersebut bersifat spesifik yang didasarkan pada tugas-tugas

pertumbuhan dan perkembangan anak dengan mengembangkan aspek

moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kemandirian, bahasa,

kognitif, dan fisik motorik.

Kenyataan yang terjadi pada saat ini, banyak orang tua yang merasa bangga

jika anaknya lebih unggul dalam hal akademik, dibandingkan dengan

potensi perkembangan dalam diri anak yang harus distimulusi, salah

satunya adalah bisa membaca lancar ketika masih di PAUD.
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Pandangan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa pendidikan anak usia

dini adalah suatu lembaga pendidikan pra-sekolah atau pra-akademik yang

tidak hanya mengajarkan  kemampuan akademik anak saja, seperti

membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi memerhatikan juga aspek

perkembangan diri anak. Karena pada dasarnya kemampuan akademik atau

skolastik merupakan tanggungjawab utama lembaga pendidikan sekolah

dasar.

Alur pemikiran seperti di atas tidak selalu sejalan dan terimplementasikan

dalam praktik kependidikan PAUD  dan sekolah dasar di Indonesia.

Pergeseran tanggungjawab pengembangan kemampuan skolastik dari

sekolah dasar ke PAUD terjadi di mana-mana, baik secara terang-terangan

maupun terselubung. Hal itu dikarenakan banyak sekolah dasar seringkali

mengajukan persyaratan atau tes “membaca dan menulis”.

Peristiwa praktik pendidikan seperti itu mendorong lembaga pendidikan

PAUD maupun orang tua berlomba-lomba untuk  mengajarkan kemampuan

akademik membaca dan menulis dengan menggunakan cara-cara yang

seharusnya di terapkan di sekolah dasar.  Akibatnya, Pendidikan di PAUD

tidak lagi menerapkan prinsip-prinsip bermain sambil belajar atau belajar

seraya bermain.  Karena bermain adalah bagian yang sangat penting bagi

kehidupan seorang anak, dan cara yang paling baik untuk mengembangkan

potensi anak secara optimal.

Penggunaan metode bermain  disesuaikan dengan perkembangan anak

(sesuai dengan usia anak). Permainan yang digunakan pada PAUD adalah
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permainan yang akan menumbuhkan kreativitas anak dan minat anak, serta

menyenangkan  (tidak ada unsur paksaaan ) dan bersifat sederhana..

Mencermati kondisi kegiatan  membaca dan menulis di PAUD  yang

berlangsung sebagaimana digambarkan di atas, perlu dilakukan penelitian

yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu yang

direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi .  Kemampuan membaca anak

usia dini  umumnya masih sangat rendah, karena hal tersebut merupakan

kegiatan awal bagi anak usia dini. Karena itu guru memerlukan cara yang

baik dan menarik, untuk menyelesaiakan masalah tersebut. Yaitu dengan

menyedikan media pembelajaran lain, salah satunya adalah media kartu

gambar yang di sertai dengan huruf-huruf/kata-kata di bawahnya. Dengan

adanya kata atau kalimat tersebut anak akan tertarik untuk mengetahui

maksud dari gambar itu dan mencoba untuk membaca kata-kata tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, dalam penelitian ini peneliti dapat

mengidentifikasi masalah sebagai berikut, yaitu

1. Adanya kemampuan membaca permulaan pada anak didik  yang

umumnya masih rendah;

2. Ada tuntutan orang tua yang mengharapkan anaknya bisa membaca

dengan lancer;

3. Metode pembelajaran yang kurang menarik bagi perkembangan bahasa

untuk anak usia dini.
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan

membaca permulaan untuk anak Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu

(PAUD IT) Qurrota A’ayun II. Dengan demikian permasalahan yang

diajukan adalah:

(1) Apakah dengan media kartu gambar dan kartu huruf dapat

meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B

di PAUD IT Qurrota A’yun II.

(2) Bagaimana proses pembelajaran melalui permainan kartu gambar dan

kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada

anak kelompok B di PAUD IT Qurrota A’yun II.

Dengan demikian judul PTK ini adalah Upaya Meningkatkan Kemampuan

Membaca Permulaan Pada Anak Usia Dini Melalui Media Kartu Gambar

dan Kartu Huruf  Pada Kelompok B di PAUD IT Qurrota A’yun II Bandar

Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak usia

dini di kelompok B dengan menggunakan media kartu gambar dan

kartu huruf.
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2. Untuk melaksanakan proses pembelajaran  melalui permainan

membaca permulaan dengan media kartu gambar dan kartu  huruf pada

anak kelompok B DI PAUD IT Qurrota A’yun 2.

1.5 Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

a. Anak Didik :

1. Anak didik lebih bersemangat/lebih tertarik lagi untuk belajar

membaca.

2. Kemampuan membaca permulaan anak didik lebih meningkat.

b. Guru

1. Guru memperoleh pengalaman untuk meningkatkan kemampuan

membaca permulaan pada anak didik.

2. Guru dapat memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan proses

pembelajaran di kelas.

3. Guru lebih percaya diri, jika PTK mampu membuat guru

berkembang sebagai pekerja professional, maka sebagai

konsekuensinya, PTK juga mampu membuat guru lebih percaya

diri.

4. Guru mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri.
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c. Sekolah

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak didik.

2. Memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah,

yang tercermin dari peningkatan kemampuan professional para

guru, dengan menerapkan metode yang bervariasi dalam

pengajaran.


