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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pola perkembangan dari setiap anak berbeda-beda. Sebagian anak mengalami 

perkembangan kemampuan motorik yang lebih cepat daripada kemampuan berbahasa, 

sementara sebagian anak lainnya mengalami perkembangan kemampuan bahasa yang lebih 

cepat daripada kemampuan motorik. Anak yang mengalami perkembangan motorik lebih 

cepat daripada kemampuan berbahasanya, misalnya terlihat ketika anak lebih dulu bisa 

berjalan sebelum berbicara, begitupun sebaliknya. Meskipun demikian, tahapan 

perkembangan yang dilalui oleh setiap anak relatif sama, dengan tugas perkembangan yang 

berbeda pada setiap tahapannya. Anak harus melewati setiap tahap perkembangan agar tidak 

terjadi masalah atau gangguan pada tahap perkembangan selanjutnya. Ini sejalan dengan 

pendapat Hall (Santrock, 2007) yang menyatakan bahwa perkembangan anak melalui 

tahapan-tahapan dengan motif dan kemampuan yang berbeda pada setiap tahapannya. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan bersama oleh  orangtua, pendidik dan pemerintah 

untuk mendukung perkembangan anak sejak usia dini adalah melalui pendidikan, baik 

pendidikan formal, nonformal maupun informal. Pendidikan formal dapat ditempuh anak di 

lembaga-lembaga pendidikan formal seperti lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD); 

pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

ditempuh anak melalui berbagai kursus dan ekstrakurikuler; sedangkan pendidikan informal 

bisa diperoleh anak di rumah (keluarga), lingkungan teman sebaya, dan di lingkungan 

masyarakat. Namun, sebagai orang dewasa yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap 

perkembangan anak, orangtua harus tetap menjadi filter (penyaring) terhadap apa pun yang 

anak peroleh, karena pada usia dini anak akan menyerap semua hal yang mereka lihat dan 

dengar tanpa bisa memilah antara yang baik dan buruk. Sangat dibutuhkan peran orangtua 

sebagai katalisator yang dapat menjaga anak dari berbagai bahaya baik dari dalam maupun 

dari luar lingkungan rumah. Orangtua perlu melindungi anak dari segala bentuk kekerasan 

baik kekerasan verbal, fisik, maupun mental. Anak pun perlu dibekali dengan pendidikan 

yang memadai agar memiliki pengetahuan yang cukup untuk masa depannya. Pendidikan 
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merupakan dimensi yang sangat penting dari kehidupan anak, karena pendidikan akan 

menentukan masa depan seorang anak nantinya (Morrison, 2006; Santrock, 2007). 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UURI No. 20/2003 tentang Sisdiknas), pendidikan anak usia dini 

(PAUD) merupakan upaya pembinaan 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. Lingkungan keluarga merupakan tempat awal anak belajar. Sejak anak lahir, 

pemberian stimulasi atau rangsangan pada anak dilakukan oleh orangtua dan keluarga inti 

anak. Orangtua yang aktif dan banyak memberikan stimulus kepada anak mendorong 

berlangsungnya perkembangan anak dengan sangat pesat. Anak yang memperoleh stimulus 

yang tepat dan cukup akan mempermudah tugas guru di sekolah saat anak memasuki usia 

sekolah.  

Kerjasama orangtua dan guru dalam perkembangan belajar anak harus terjalin. Di rumah 

orangtua mempersiapkan anak usia dini untuk masuk ke jenjang pendidikan pra sekolah, 

sementara di sekolah pendidik juga harus menyiapkan lingkungan yang menunjang anak 

untuk dapat belajar dengan nyaman dan aman. Santrock (2007) mengungkapkan bahwa 

lingkungan yang hangat, mendukung, aman dan merangsang akan membuat anak merasa 

aman dan memungkinkan anak untuk meraih potensi sepenuhnya. Adapun prinsip-prinsip 

yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran, untuk memaksimalkan pencapaian 

anak yang dirangkum dari beberapa sumber yaitu sebagai berikut: 1) memperhatikan tingkat 

perkembangan, kebutuhan, minat dan karakteristik anak, pembelajaran dilaksanakan melalui 

bermain; 2) kegiatan pembelajaran dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat 

pembiasaan; 3) proses pembelajaran bersifat aktif, kreatif, interaktif, efektif dan 

menyenangkan; 4) proses pembelajaran berpusat pada anak (Sujiono, 2013); dan 5) 

dibutuhkan kepekaan pendidik untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dialami 

anak (Mashar, 2010). Prinsip-prinsip tersebut perlu diperhatikan oleh pendidik dalam proses 

pembelajaran anak usia dini agar tujuan pendidikan bagi anak dapat tercapai dengan baik. 

Usia dini merupakan masa yang sangat penting bagi anak karena pada usia dini anak 

dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan aspek perkembangan jika diberikan 
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stimulus secara tepat. Stimulus yang diberikan oleh guru Taman Kanak-kanak (TK) sebagai 

salah satu lembaga PAUD hendaknya memperhatikan kebutuhan anak, bukan fokus pada 

keinginan orangtua, sekolah atau guru. Salah satu keterampilan yang dapat dikembangkan 

pada anak usia dini adalah keterampilan membaca permulaan. Membaca merupakan salah 

satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap individu, karena melalui keterampilan 

membaca setiap individu akan memperoleh berbagai informasi. DeVries & Yellin (2011) 

menyatakan bahwa perkembangan bahasa, sosial, psikologis dan emosional anak tidak dapat 

dipisahkan dari perkembangan kognitif dan perkembangan kemampuan membaca. Membaca 

memang perlu diajarkan kepada anak sedini mungkin untuk menumbuhkan minat baca pada 

anak. Namun, yang harus diperhatikan adalah pembelajaran membaca seperti apa yang perlu 

diajarkan pada anak.  

Namun, kecenderungan yang saat ini banyak terjadi di lembaga pendidikan Indonesia, 

khususnya lembaga pendidikan anak usia dini, adalah mengajarkan membaca pada anak usia 

dini dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Anak-anak pada lembaga pendidikan anak usia 

dini memiliki tuntutan yang cukup tinggi, yaitu mampu membaca dan kemampuan membaca 

akan menjadi salah satu syarat untuk dapat “lulus” dari PAUD. Padahal sesuai dengan tahap 

perkembangan kognitifnya, pada usia dini anak belum diharuskan memiliki kemampuan 

membaca dengan lancar. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah adanya tuntutan bahwa 

anak harus sudah memiliki kemampuan membaca. Guru tidak jarang masuk pada 

pembelajaran yang berorientasi pada akademik karena tuntutan dari orangtua yang ingin agar 

anak telah mampu membaca dengan lancar saat anak akan masuk ke Sekolah Dasar (SD). 

Musfiroh (2009) mengemukakan bahwa ada pertentangan dua kepentingan dalam praktek 

lembaga PAUD, yaitu kepentingan untuk melejitkan prestasi anak dan kepentingan untuk 

melindungi anak dari praktik-praktik pembelajaran yang merugikan dan melanggar hak asasi 

anak. Lembaga PAUD yang ideal adalah lembaga yang memperhatikan kebutuhan anak dan 

melindungi kepentingan serta hak-hak anak ketika menerapkan pembelajaran. Namun saat ini 

cukup sulit menemukan lembaga PAUD yang ideal dan berorientasi pada anak.  

Membaca permulaan merupakan hal yang penting untuk diajarkan pada anak sejak usia 

dini karena membaca permulaan merupakan pengenalan awal anak terhadap dunia literasi. 

Selain itu, dengan memiliki kemampuan membaca akan menunjang belajar anak di jenjang 
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pendidikan berikutnya. Epstein (2008) menjelaskan pentingnya mengajarkan literasi pada 

anak sejak usia tiga tahun. Ketika orang tua maupun guru keliru dalam memberikan 

pengenalan awal ini, maka akan mempengarui minat baca anak dikemudian hari. Namun jika 

pengenalan membaca diberikan secara tepat, maka anak akan mencintai dunia membaca yang 

berdampak pada luasnya pengetahuan jika dibandingkan dengan anak yang tidak dikenalkan 

dengan budaya membaca sejak usia dini. Pembelajaran membaca permulaan pada anak bisa 

dilakukan dengan pembiasaan dan pengulangan kegiatan sehingga anak dapat mengingat 

pembelajaran tanpa paksaan (Rahmawati & Rohita, 2014). 

Pada usia dini seorang anak ikut membentuk pengetahuan yang dimilikinya. Dalam 

proses tumbuh kembangnya, anak bukanlah objek perkembangan melainkan subjek 

perkembangan karena anak sendiri berperan dalam proses perkembangannya. Anak sebagai 

subjek perkembangan bersifat aktif terhadap proses tumbuh kembangnya. Sejalan dengan 

yang diungkapkan oleh Erickson (Santrock, 2007) bahwa pada usia prasekolah (3-5 tahun) 

anak berada pada tahap ketiga perkembangan psikososial, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. 

Jika anak didorong dan dipercaya untuk melakukan aktivitas dan berhasil maka anak akan 

memiliki inisiatif dan dapat berkembang dengan kepercayaan diri. Sebaliknya jika orang 

dewasa kurang memberikan kepercayaan dan senantiasa memberikan bantuan kepada anak 

dalam aktivitasnya maka inisiatif pada anak tidak akan tumbuh, bahkan anak dapat 

mengembangkan rasa bersalah dan kurang percaya diri. Demikian pula dalam pembelajaran 

membaca permulaan pada anak, jika guru memberikan stimulus secara tepat, maka anak juga 

akan berkembang pesat dalam pembelajaran membacanya. 

Guru sebagai pengajar seharusnya mengetahui metode yang tepat untuk diterapkan pada 

anak usia dini dalam pengenalan membaca pada anak. Metode yang ideal digunakan dalam 

pembelajaran membaca permulaan bagi anak usia dini adalah metode yang berfokus pada 

kebutuhan anak. Kurang tepatnya penerapan metode pengenalan membaca permulaan pada 

anak akan menyebabkan anak mogok belajar, tidak bisa memahami pembelajaran, dan bahkan 

efek jangka panjang dari metode pembelajaran yang salah adalah kejenuhan belajar yang 

terjadi pada tingkatan pendidikan selanjutnya. Seperti yang dikemukakan oleh Agustin 

(2009), banyak anak mengalami kejenuhan belajar dan mogok belajar pada saat melanjutkan 

studi pada jenjang selanjutnya. 
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Permasalahan lain yang ada di Indonesia pada umumnya adalah masih adanya pro dan 

kontra tentang boleh tidaknya membaca permulaan diajarkan pada anak sejak usia dini, 

padahal membaca adalah proses berkesinambungan yang tidak bisa secara instant diajarkan 

pada anak-anak. Pembelajaran membaca dimulai sejak anak mulai bisa mendengar dan akan 

terus berlanjut sampai anak mampu membaca secara lancar. Pengamatan yang peneliti 

lakukan di beberapa TK di kota Bandung menunjukkan sekolah memiliki fokus agar anak 

sudah mampu membaca saat anak “lulus” dari TK. Bahkan ada sekolah yang menjadikan 

keterampilan membaca sebagai salah satu aspek yang menentukan lulus tidaknya anak dari 

TK, padahal menurut UURI No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang berkaitan dengan PAUD 

pada pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak 

sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti 

pendidikan dasar. Dengan kata lain, PAUD merupakan dasar pembelajaran bagi anak usia dini 

dan tidak dapat dijadikan tolak ukur apakah seorang anak bisa masuk ke jenjang pendidikan 

dasar atau tidak. Penelitian yang dilakukan oleh Suggate, dkk (2012) menunjukkan hasil anak 

yang baru mulai belajar membaca pada usia tujuh tahun memiliki kemampuan membaca 

secara umum yang lebih baik dibandingkan anak yang telah mulai membaca sejak usia 5 

tahun. Penelitian lain Suggate (2013) memberikan hasil yang tidak jauh berbeda yaitu anak 

yang belajar membaca lebih cepat tidak memberikan hasil yang lebih baik bagi perkembangan 

membaca dalam jangka waktu yang lama. 

Selain melakukan pengamatan di beberapa TK di kota Bandung, peneliti juga melakukan 

pengamatan di dua TK di Kecamatan Cimahi Selatan. Ketika melakukan pengamatan di TK 

Kartika X-8 dan TK Makedonia, anak-anak terlihat antusias dan bersemangat mengikuti 

pembelajaran membaca. Bahkan dari pengamatan singkat yang dilakukan, beberapa anak 

bahkan sudah mampu membaca dengan lancar. Melalui pengamatan awal tersebut, peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang proses pembelajaran membaca permulaan yang 

dilakukan di kedua TK tersebut. 

Pada dasarnya mengajarkan membaca bukan merupakan hal yang dilarang bagi anak, 

namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar metode yang digunakan dalam 

pembelajaran membaca sesuai dengan perkembangan dan cara belajar anak. Selain itu, guru 

juga harus mengetahui dengan pasti tahapan yang harus dilalui anak dalam pembelajaran 
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membaca permulaan. Penelitian Guswarni (2012) menemukan bahwa tidak jarang guru 

mengajarkan membaca permulaan dengan cara yang kurang tepat, yaitu anak langsung 

dikenalkan pada huruf dan bunyi huruf padahal ada tahapan yang harus dilalui sebelum anak 

belajar mengenal huruf. 

Fakta dan permasalahan yang terjadi di lapangan harus menjadi acuan bagi para guru 

untuk menemukan dan menerapkan metode pengenalan membaca awal pada anak usia dini 

yang ramah anak dan sesuai dengan perkembangan anak. Faktor kesiapan belajar anak juga 

perlu diperhatikan mengingat perkembangan setiap anak yang berbeda. Dengan demikian, 

guru juga harus menggunakan metode pengenalan membaca yang didasari oleh kesiapan 

belajar setiap anak. Karena keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh 

berbagai aspek pembelajaran yang mendukung diantaranya pengaturan lingkungan belajar 

yang kondusif, fasilitator pembelajaran yang dapat menjalankan fungsinya secara tepat, dan 

model pembelajaran yang digunakan. Melihat berbagai permasalahan yang telah dipaparkan 

di atas, peneliti ingin menganalisis lebih jauh tentang bagaimana upaya guru dalam 

menumbuhkan kemampuan membaca permulaan pada anak usia dini dan disesuaikan dengan 

perkembangan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pokok permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti adalah “Bagaimana cara guru 

mengajarkan membaca permulaan pada anak usia dini?” Lebih lanjut, pertanyaan pokok 

tersebut dirinci dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah tujuan pembelajaran membaca permulaan pada anak usia dini? 

2. Materi apa saja yang diajarkan dalam pembelajaran membaca permulaan pada anak usia 

dini? 

3. Metode apa yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran membaca permulaan pada anak 

usia dini? 

4. Media apa yang digunakan dalam proses pembelajaran membaca permulaan pada anak usia 

dini? 
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5. Bagaimana evaluasi pembelajaran membaca permulaan pada anak usia dini yang telah 

dilakukan? 

6. Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran membaca permulaan pada anak 

usia dini? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara yang digunakan oleh guru untuk 

mengajarkan membaca permulaan pada anak usia dini, sedangkan tujuan khususnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis tujuan pembelajaran membaca permulaan pada anak usia dini. 

2. Menganalisis materi pembelajaran membaca permulaan yang diajarkan oleh guru. 

3. Menganalisis metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan 

membaca permulaan pada anak usia dini. 

4. Menganalisis media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran membaca 

permulaan pada anak usia dini. 

5. Menganalisis penilaian pembelajaran membaca permulaan pada anak usia dini yang telah 

dilakukan. 

6. Menganalisis kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran membaca permulaan pada 

anak usia dini. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan yang telah dipaparkan di atas, ada pula manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pandangan baru bagi guru, orangtua, 

pengasuh maupun semua pihak yang terlibat dalam pendidikan anak usia dini  tentang 

pentingnya mengajarkan membaca permulaan pada anak usia dini dengan cara yang tepat 

serta apa saja pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengajarkan membaca pada anak 

usia dini. 
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2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan, khususnya 

bagaimana orangtua, guru dan pendamping anak usia dini memanfaatkan sumber-sumber 

dan sarana yang ada untuk pembelajaran membaca permulaan dan pengembangan bidang 

literasi bagi anak usia dini sehingga dapat memperkaya wawasan semua pihak yang 

bergerak di bidang pendidikan anak usia dini. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya tentang literasi 

secara umum dan membaca secara khusus. Melalui penelitian ini juga peneliti selanjutnya 

dapat mengetahui konflik tentang pembelajaran membaca yang terjadi di lapangan. 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Penelitian tentang “Pembelajaran Membaca Permulaan pada Anak Usia Dini (Studi 

Kasus pada Dua Taman Kanak-kanak di Kecamatan Cimahi Selatan)” ini akan terdiri dari 

lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Bab I membahas tentang latar belakang dipilihnya topic membaca permulaan pada anak 

usia dini, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. Bab ini juga akan menunjukkan kesenjangan yang terjadi di lapangan dengan 

bagaimana pendidikan yang ideal bagi anak usia dini. 

2. Bab II membahas tentang teori-teori yang digunakan didalam penelitian ini, termasuk 

penelitian terdahulu dan jurnal yang mendukung penelitian ini. 

3. Bab III membahas tentang metodologi penelitian, mulai dari lokasi dan subyek penelitian, 

pelaksanaan penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, proses analisis 

data. 

4. Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, termasuk temuan-temuan 

baru yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. 

5. Bab V membahas tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan pada berbagai pihak 

terkait tentang hasil dari penelitian ini. 

 


