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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan

sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan

yang ditujukan bagi 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, yang diselenggarakan

pada jalur formal, nonformal, dan 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), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang

dilalui oleh anak usia dini.

Anak usia dini memiliki peran penting bagi perkembangan

individu dan kehidupan berbangasa dan bernegara. Pada usia tersebut

berbagai aspek perkembangan anak mengalami pertumbuhan dan

perkembangan yang pesat. Oleh karena itu anak usia dini merupakan individu

yang sedang berada dalam fase atau proses perkembangan.
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Pendidikan agama harus mulai dikenalkan kepada anak pada saat

anak masih dini. Pendidikan agama terutama membaca huruf hijaiyah yang

merupakandasar-dasar untuk membaca Al-Qur’an menjadi salah satu hal

yang penting yang harus dikenalkan kepada anak. Dalam hal ini keluarga

mempunyai peran penting, karena pendidikan keluarga merupakan

pendidikan yang utuh dan pertama bagi anak. Sebelum anak berangkat ke

sekolah dan diasuh oleh guru, mereka terlebih dahulu mendapatkan

pendidikan dari orang tuanya, namun berdasar pengamatan banyak orang tua

yang tidak mampu mengajari anaknya khususnya dalam membaca huruf

hijaiyah. Hal ini didukung dengan fakta banyaknya orang tua yang

menyerahkan anaknya ke guru mengaji atau RA agar anaknya dapat

membaca huruf hijaiyah, dan banyak anak sebelum menjadi siswa RA belum

pernah memperoleh pengalaman membaca huruf hijaiyah dari orang tuanya .

Pendidikan anak usia dini sangat penting dalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusia indonesia seutuhnya. Hal ini karena pada masa

anak usia dini merupakan masa keemasan untuk mengembangkan semua

aspek perkembangan sepesrti aspek kognitif,bahasa,fisik motorik,sosial

emosional, moral dan nilai-nilai agama. Pendidikan taman kanak-kanak

merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang memiliki

peranan yang sangat penting untuk mengembangkan kepribadian anak serta

mempersiapkan mereka memasuki jenjang berikutnya.

Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa.

Dengan membaca seseorang akan dapat memperoleh informasi ilmu
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pengetahuan dan pengalaman baru yang semua diperoleh melalui membaca

dengan membaca seseorang mampu mempertinggi daya pikirnya,

mempertajam pandangan dan memperluas wawasannya. Kegiatan membaca

merupakan kegiatan kegiatan yang sangat diperlukanan oleh siapapun yang

ingin maju dan meningkatkan diri di dalam kemampuan membaca yang di

peroleh pada saat usia dini akan sangat pengaruh terhadap kemampuan

membaca di masa datang, oleh karena itu kemampuan membaca pada TK

benar – benar memerlukan perhatian guru, sebab dasar itu tidak kuat pada

tahap baca berikutnya anak akan mengalami kesulitan untuk dapat memiliki

untuk kemampuan yang memadai. Salah satu kegiatan yang menstimulasi

otak anak dengan baik adalah membaca. Membaca bukan sekedar bisa

mengucapkan apa yang dibaca, tetapi juga perlu perhatian bahwa anak

mengerti apa yang dibaca.

Berdasarkan pengamatan kegiatan pembelajaran dikelompok B TK

PGRI 2  kemampuan anak dalam membaca masih dikatakan rendah hal itu

dapat dilihat dari kemampuan anak dalam membaca belum begitu lancar

karena pemahan huruf masih kurang, artinya anak didik TK PGRI

mempunyai kemampuan membaca yang rendah, hal ini dilihat dari

kemampuan siswa dalam kemampuan siswa anak belum hafal dengan huruf

hijaiyah dan anak belum memahami bentuk – bentuk dari huruf hijaiyah,

selain itu ketika anak di beri tugas membaca huruf hijaiyah, suasana kelas

masih rame, ada yang jalan-jalan, ada yang asik ngobrol, bahkan ada yang
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makan jajan sehingga pembelajaran kegiatan dalam membaca tidak

maksimal.

Hal ini dikarenakan ada beberapa kondisi dan permasalahan dalam

proses pembelajaran anak rendahnya minat siswa dalam kegiatan

pembelajaran karena kurang tersedianya media untuk mengembangkan minat

membaca, diantaranya anak belum mampu mengenal huruf hijaiyah dengan

huruf kapital, anak belum mampu membuat coretan yang bermakna, anak

juga belum mampu membaca huruf hijaiyah dengan huruf kapital.

Berdasarkan hasil observasi penulis dalam kegiatan membaca di TK

B PGRI 2 Karangsari Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

semester genap tahun ajaran 2013 – 2014. penulis temukan berbagai masalah

khususnya dalam kemampuan membaca di antaranya dalam membaca huruf

hijaiyah. Ditandai dengan data yang ada yaitu peserta didik kelompok B

dengan jumlah 20 peserta didik yang terdiri dari 9 peserta didik laki – laki

dan 11 peserta didik perempuan. 6 siswa atau 30% anak berkembang sesuai

harapan, dan 6 siswa atau 30% anak mulai berkembang, sedangkan 8 siswa

atau 40% anak belum berkembang. Hal ini berarti anak yang belum

berkembang sesuai dengan harapan sebanyak 14 orang atau sebesar 70%.

Ketidakmampuan anak ditandai dengan kondisi sebagai berikut :

1. Pada saat guru meminta anak untuk membaca huruf hijaiyah dari 20 anak

yang dapat menjawab hanya 10 anak.
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2. Ketika istirahat guru mengajak bermain menganal huruf hijaiyah dengan

mengenal huruf kapital ada beberapa anak yang mengikuti permainan

tersebut.

3. Pembelajaran  di sekolah tersebut monoton dalam mengenalkan huruf

hijaiyah sehingga anak merasa bosan sehingga anak tidak dapat

mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu’’ Apakah dengan menggunakan media pohon huruf dapat

meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak didik

kelompok B TK PGRI 2 Karangsari Kecamatan Punggelan Kabupaten

Banjarnegara semester genap tahun ajaran 2013 – 2014.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan

membaca huruf hijaiyah pada anak didik kelompok B TK PGRI 2 Karangsari

Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara semester genap tahun ajaran

2013 – 2014.  melalui media pohon huruf.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Siswa

1. Siswa dapat memahami huruf hijaiyah dengan mambaca huruf kapital

2. Dapat meningkatkan minat dalam kegiatan pembelajaran membaca.
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3. Memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak

membosankan bagi anak dengan pembelajaran media pohon huruf.

b. Bagi Guru

1. Memberikan motivasi dalam meningkatkan profesionalisme.

2. Mendorong Guru agar lebih kreatif dengan menggunakan media pohon

huruf.

c. Bagi Sekolah

1. Dapat memberiakn kepercayaan bagi masyarakat.

2. Sebagai bahan petimbangan dalam menyusun program pembelajaran

serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk

meningkatkan kemampuan membaca anak usia dini.
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