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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) atau disebut juga prasekolah 

secara psikologis berada pada rentang usia 4-6 tahun. Periode ini merupakan 

bagian dari perkembangan manusia secara keseluruhan yang disebut juga 

golden age (masa emas). Para ahli percaya bahwa setiap individu akan 

memiliki kemampuan yang berbeda sesuai dengan stimulasi yang diberikan 

oleh lingkungan di sekitar anak. 

Kemampuan anak usia TK jika ditinjau dari berbagai aspek 

perkembangan seperti perkembangan fisik dan motorik berkembang dengan 

sangat pesat, Bredekamp & Copple dalam (Musfiroh, 2005: 40) 

mengemukakan bahwa perkembangan bahasa ditandai dengan anak banyak 

bertanya tentang sesuatu hal yang belum diketahui, kosa kata anak mencapai 

3000-5000 kata, senang meniru perbuatan orang lain, mencari perhatian, 

menceritakan kembali, perkembangan sosial anak mulai belajar mengenal 

lingkungan dengan cara bermain bersama ataupun membuat kelompok-

kelompok ketika bermain, perkembangan kognitif masih bersifat kongkrit dan 

memusat. Oleh karena itu pendidikan untuk anak usia prasekolah hendaknya 

beragam dengan kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan yang meliputi aspek kognitif, bahasa, sosial, emosi, 

kemandirian dan motorik. 
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Ebbeck dalam (Masitoh, 2004: 2.11) mengemukakan bahwa :  

“anak mulai berkembang pesat pada usia 3-6 tahun, dimana pada usia tersebut 
anak berada pada jenjang pendidikan prasekolah atau TK yang akan 
mengalami masa pertumbuhan yang paling hebat sekaligus paling sibuk, 
memiliki keterampilan dan kemampuan walaupun belum sempurna atau 
disebut juga sebagai fase fundamental yang akan menentukan kehidupan anak 
dimasa yang akan datang. 
 

Untuk meningkatkan kemampuan anak sesuai dengan tugas dan 

tahapan perkembangan anak seperti yang dikemukakan oleh Havighurst dalam 

(Riyanti Handoko, 2004: IX) adalah belajar berbicara dan belajar 

mempersiapkan diri untuk membaca. Kemampuan-kemampuan akademik 

dasar di atas dapat dikembangkan dengan cara-cara yang tidak memaksa, 

bahkan sebaliknya dapat menyenangkan anak. Cara tersebut dapat diperoleh 

melalui bernyanyi, bermain dan bercerita. 

 Penerapan cara-cara ini akan lebih menarik lagi bila didukung dengan 

media pembelajaran. Media yang dapat digunakan dalam mengajarkan 

membaca dini adalah dengan menggunakan media visual. Media visual 

dianggap mempunyai kontribusi yang positip terhadap proses pembelajaran. 

Pendapat diatas kemudian didukung oleh British yang dikutip oleh Hery 

Hernawan dalam (Badruzaman, et al, 2005: 4.6) bahwa kita belajar : 6 % 

melalui indera penciuman dan lidah, 6 % melalui indera perabaan dan 

sentuhan, 13 % melalui indera pendengaran dan 75 % melalui indera 

penglihatan. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bagaimana media 

pembelajaran melalui indera penglihatan dapat memberikan dampak yang 

positip terhadap keberhasilan pembelajaran yang cukup besar. 



3 
 

 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengemukakan bahwa, 

media dapat memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan 

media penunjangnya, seperti yang dikemukakan oleh Hery Hernawan dalam 

(Badruzaman, et al, 2005: 4.9) bahwa: “kegunaan media dapat menimbulkan 

kegairahan belajar, memungkinkan belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan siswa”. Penyajiannyapun dikemas menjadi permainan, suasana 

yang riang, ceria, menyenangkan, menarik dan mengasyikan (joyful learning), 

dan sebaliknya bukan pembelajaran yang penuh dengan tugas-tugas yang 

berat, apalagi dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan pembiasaan yang 

tidak sederhana lagi seperti paksaan untuk membaca, menulis dan berhitung 

dengan segala pekerjaan rumahnya yang melebihi kemampuan anak.  

Berdasarkan pertumbuhan dan kemampuan anak-anak pada usia 

prasekolah maka sebenarnya hanya ada tiga tujuan pendidikan dasar di TK 

yaitu membentuk dan mengembangkan jiwa ekploratif, membentuk dan 

mengembangkan kepribadian yang intergral. 

Sejalan dengan pernyataan di atas dalam UU No 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan usia prasekolah adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun 
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dan mengembangkan 
berbagai potensi yang dimilikinya baik itu fisik maupun psikis yang meliputi 
sosial, moral, nilai-nilai keagamaan, emosi, kognisi, bahasa, psikomotorik, 
kemandirian dan seni. 

 
Berdasarkan hasil observasi awal di TK Ashfiya ditemukan opini 

bahwa   untuk  beberapa anak mengalami  kesulitan untuk   mengingat  simbol  
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huruf, pemahaman guru tentang pembelajaranpun masih rendah, peran guru 

dalam proses pembelajaran masih kurang komunikatif dengan anak, 

pemahaman anak tentang membaca masih abstrak, dalam membaca huruf 

masih suka tertukar serta peran guru dalam menggunakan media yang ada 

masih kurang optimal, penggunaan media masih jarang terutama untuk media 

yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca 

dini pada anak. Padahal media flashcard selain untuk mengenalkan kosa kata 

kepada anak juga dapat digunakan sebagai media untuk mengenalkan simbol 

tulisan yang dapat membantu mengajarkan membaca dini pada anak. 

Membaca dini dianggap penting bagi anak usia prasekolah karena 

dengan membaca kreativitas anak menjadi bertambah, pengetahuan anak 

menjadi lebih berkembang dan memperoleh pengetahuan baru serta yang 

terpenting membaca pada saat ini menjadi salah satu syarat untuk masuk di 

Sekolah Dasar (SD). 

Meningkatkan kemampuan membaca dini terutama anak usia 

prasekolah diperlukan suatu kesungguhan dan kesabaran dari pihak guru 

ataupun orang tua. Mengenalkan sesuatu yang baru pada anak tidaklah mudah, 

oleh karena itu diperlukan suatu metode yang disenangi oleh anak dan yang 

terpenting harus sesuai dengan karakteristik dan perkembangan anak. 

Metode yang dipandang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan 

anak yaitu metode bercerita karena sebagian besar anak menyukai bercerita. 

Seperti yang dikemukakan oleh Musfiroh (2005: 19) bahwa “manfaat metode 
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bercerita bagi perkembangan anak seperti mengasah imajinasi anak, 

mengembangkan kemampuan berbahasa, mengembangkan aspek sosial dan 

moral, mengembangkan aspek emosi, menumbuhkan semangat berprestasi, 

melatih konsentrasi anak dan mengembangkan kesadaran beragama. 

Pendapat di atas kemudian didukung oleh Setiati (2006: 6) yang 

mengemukakan bahwa “ The fower of story telling seperti fun dalam 

menyampaikan materi, menumbuhkan emosi positip, memotivasi anak 

menjadi problem solver, sesuai dengan cara berpikir anak, sesuai dengan 

tingkat kesulitan anak dan menarik hati ”. 

Metode bercerita dianggap dapat mengembangkan kemampuan 

membaca dini seperti yang dikemukakan oleh Musfiroh (2008: 20) bercerita 

merupakan metode dan materi yang dapat diintegrasikan dengan dasar 

keterampilan lain, yaitu berbicara, membaca, menulis dan menyimak, tidak 

terkecuali untuk anak usia prasekolah. 

Penggunaan metode bercerita dapat juga diintegrasikan dengan 

menggunakan media flashcard. Seperti yang dikemukakan oleh Doman dalam 

(Admin, 2008: 2) untuk mengenalkan anak prasekolah membaca dini, 

diperlukan kartu-kartu kata yang tercetak cukup besar dan ditunjukkan secara 

cepat kepada anak dalam bentuk kartu-kartu. Kegiatan membaca ini dapat 

diberikan secara diulang-ulang beberapa kali, lalu kartu yang lama ditukar 

dengan kartu yang baru. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode bercerita 

dengan menggunakan media flashcard dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

meningkatkan pembelajaran membaca dini pada anak usia Taman Kanak-

kanak. Semua tergantung guru dalam memanfaatkan metode bercerita dengan 

media flashcard sebagai sarana pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran 

membaca di TK tergantung pada peran guru sebagai fasilitator, motivator dan 

pembimbing . 

Anak dalam kehidupan sehari-hari selalu berinteraksi dengan membaca 

baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah itu dalam bentuk pamflet 

yang dipasang di jalan-jalan, merek makanan atau minuman yang dimakan 

anak ataupun hal-hal lain yang berada di lingkungan anak. Disisi lain, realita 

menunjukkan bahwa banyak anak yang memandang bahwa membaca itu 

merupakan sesuatu hal yang sulit dan tidak menyenangkan, akibatnya anak 

tidak mempelajari membaca secara optimal. Untuk menghindari hal tersebut, 

pemilihan metode dan media yang tepat merupakan salah satu upaya 

membantu tercapainya pengembangan dan pembelajaran membaca dini secara 

optimal. 

Melalui pemilihan metode dan media yang tepat, anak memiliki 

kesempatan untuk berekplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, 

belajar dengan menyenangkan. Begitu juga dengan pembelajaran membaca 

dini akan lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak jika disampaikan 

dengan metode dan media yang tepat. 
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Menurut Doman dalam (Admin, 2008: 2), saat mengenalkan membaca 

dini, anak maupun guru harus dalam kondisi mood yang baik dan suasana 

menyenangkan, durasi membaca harus cepat, suasana pembelajaran membaca 

harus penuh dengan keramahan dan kehangatan. 

Tedjasaputra (2001: 65) mengemukakan bahwa secara psikologis 

membaca mempunyai arti positif yaitu membuat anak lebih percaya diri dan 

lebih mandiri, tidak perlu menggantungkan diri pada orang lain untuk 

memperoleh hiburan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, 

serta berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak dikemudian hari. 

Dari kegiatan semacam ini, anak bukan hanya memperoleh kesenangan dan 

sikap positif terhadap kegiatan membaca, tapi juga dapat menambah keahlian 

membaca yang merupakan modal berharga terhadap bidang studi yang akan 

ditekuni anak dikemudian hari dan belajar untuk memecahkan masalah 

sederhana. 

Membaca dianggap penting bagi kehidupan anak, maka sepantasnya 

pembelajaran dan stimulasinya diberikan sejak dini. Moore dalam (Riyanto 

dan Handoko, 2004: 16) meyakini bahwa kehidupan tahun-tahun awal 

merupakan tahun yang paling kreatif dan produktif bagi anak-anak. Pada usia 

3-5 tahun, anak-anak diajari menulis, membaca, dikte sambil mengetik apakah 

itu dengan menggunakan mesin tik ataupun komputer. Sambil mengetik anak-

anak belajar mengeja, menulis dan membaca. Ada sebuah penelitian di 

Amerika yang menyimpulkan bahwa “ pada kenyataannya anak-anak dapat 
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belajar membaca sebelum usia 6 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada sekitar 2 % anak yang sudah belajar dan mampu membaca pada 

usia 3 tahun, 6 % pada usia 4 tahun, dan sekitar 20 % pada usia 5 tahun 

bahkan terbukti bahwa pengalaman belajar di TK dengan kemampuan belajar 

membaca yang memadai akan sangat menunjang kemampuan belajar pada 

tahun-tahun berikutnya”. 

Doman dalam (Yulia, 2005: 96) mengemukakan hasil penelitiannya 

yaitu “Balita bisa menyerap informasi secara luar biasa, bahkan semakin muda 

anak, semakin besar daya serapnya terhadap informasi baru. Mengajar usia 5 

tahun membaca lebih mudah dari pada umur 6 tahun. Intinya semakin kecil 

anak semakin mudah belajar membaca atau ilmu apapun juga karena 

sebenarnya setiap anak itu jenius “. 

Uraian dalam latar belakang masalah merupakan sebagian dari 

gambaran yang perlu diteliti kebenarannya sehingga mendapatkan perubahan 

ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul  “ MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

MEMBACA DINI DENGAN METODE BERCERITA 

MENGGUNAKAN MEDIA FLASHCARD “ 

 

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan pokok yang dipaparkan akan dirumuskan kedalam beberapa 
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pertanyaan sebagai berikut. “ Bagaimana meningkatkan Kemampuan 

Membaca Dini dengan Metode Bercerita menggunakan Media Flashcard” 

1. Bagaimana kondisi objektif pembelajaran membaca dini di TK Ashfiya? 

2. Bagaimana mempersiapkan metode bercerita dengan menggunakan media 

flashcard untuk meningkatkan kemampuan membaca dini? 

3. Bagaimana kemampuan membaca dini anak di TK Ashfiya setelah 

menggunakan metode bercerita dengan menggunakan media flashcard ? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui  kondisi objektif pembelajaran membaca dini di TK 

Ashfiya. 

2. Untuk mengetahui tentang apa saja yang harus dipersiapkan pada saat 

pelaksanaan metode bercerita dengan media flashcard di TK Ashfiya. 

3. Untuk mengetahui kemampuan membaca anak setelah diberikan metode 

bercerita dengan media  flashcard di TK Ashfiya. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi 

semua pihak baik bagi guru, lembaga pendidikan, orang tua dan bagi peneliti 

selanjutnya. Untuk lebih spesifik penelitian ini mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 
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1. Bagi guru 

• Guru lebih mudah mengenalkan membaca dini , karena lebih menarik 

perhatian anak, bentuknya sederhana, mudah diingat anak, biayanya 

murah dan dapat dibuat sendiri. 

• Mengenalkan metode yang baru yang bisa digunakan unuk 

meningkatkan kemampuan membaca dini. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih kepada 

seluruh lembaga pendidikan pada umumnya, dan khususnya bagi TK 

Ashfiya dalam rangka meningkatkan kwalitas belajar terutama 

kemampuan membaca. 

3. Bagi Orang tua 

 Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif dalam meningkatkan 

kemampuan membaca dengan mudah yang dapat dilaksanakan di rumah 

oleh orangtua sebagai bentuk kerjasama antara orang tua, guru dan pihak 

sekolah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

 Dapat dijadikan bahan acuan untuk kajian penelitian berikutnya yang 

lebih mendalam. 
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E.  Asumsi 

1. Metode bercerita bisa menjadi metode yang menyenangkan, selain itu 

mengandung aspek hiburan (entertaint), cerita juga menjadi metode 

pembelajaran yang tidak terkesan mengurui dan fleksibel, dimana anak- 

anak dapat menjumpai suasana menggembirakan dan dapat mengembangkan 

kemampuan berbahasa, yaitu melalui perbendaharaan kosa kata yang sering 

didengarnya. Semakin banyak kosa kata yang didengarnya maka akan 

semakin banyak pula konsep yang dikenalnya Musfiroh ( 2005 : 83).  

2. Musfiroh (2008: 20) mengemukakan bahwa “ Bercerita memberikan  

daya tarik bersekolah bagi anak kerena di dalam bercerita ada efek 

rekreatif, imajinatif dan memberikan ruang lingkup yang bebas pada 

anak untuk mengembangkan berbagai keterampilan dan merupakan 

metode yang dapat diintegrasikan dengan keterampilan lain seperti 

berbicara, membaca dan menulis”. 

3. Kemampuan membaca merupakan fungsi tertinggi dari otak manusia 

yang dapat di stimulasi dan di optimalkan. Sebagai alat bantu dapat di 

gunakan adalah kartu - kartu berukuran besar atau sering disebut dengan 

flashcard. Penggunaannya dengan cara di perlihatkan secara bergantian 

dan cepat, sambil di ucapkan  dengan suara dan mimik muka yang 

menarik, secara tidak langsung membuat anak menjadi lebih menarik.     

(Glenn Doman, 2008: 1) 
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F.  Definisi Operasional 

 Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan konsep-

konsep yang di gunakan dalam penelitian ini, maka di perlukan definisi yang 

lebih operasional terhadap permasalahan yang menjadi fokus telaah dalam 

penelitian ini. 

a. Kemampuan Membaca  

 Membaca adalah aktivitas komplek yang memerlukan sejumlah 

besar tindakan yang mencakup kemampuan dalam penguasaan pengertian, 

khayalan, pengamatan, ingatan dan merupakan sebuah aktivitas konstruktif 

dalam proses membuat makna. Carter dalam ( Endang, 2003: 12) menyebutnya 

sebagai proses berpikir yang meliputi proses mengartikan, menafsirkan arti, 

dan menerapkan ide-ide dari lambang.  

Yang dimaksud dengan membaca dini ialah membaca yang di ajarkan secara 

terprogram (secara formal) kepada anak prasekolah dengan menggunakan 

media yang sudah di persiapkan sebelumnya. Durkin dalam (Endrianti, 2007: 

47) menyatakan bahwa tidak ada efek negatif pada anak-anak yang telah 

belajar membaca sebelum masuk Sekolah Dasar (SD) pada umumnya lebih 

maju di sekolah di bandingkan dengan anak-anak yang belum pernah 

memperoleh membaca dini. Membaca dini merupakan suatu aspek yang sangat 

penting, karena hasilnya akan menjadi landasan dan dasar bagi kegiatan belajar 

pada semua bidang studi. 
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Kemampuan membaca meliputi: (1) kemampuan dalam melakukan koordinasi 

gerakan visual dan koodinasi gerakan motorik, (2) kemampuan dasar membaca 

dapat di lihat dari kemampuan anak dalam melakukan diskriminasi secara 

visual seperti kemampuan untuk membedakan bentuk, (3) kemampuan untuk 

membedakan kosa kata, (4) kemampuan auditori atau kemampuan 

membedakan suara yang didengar. 

b. Metode Bercerita 

 Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar 

bagi anak dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan 

(Moeslichatoen, 2004 : 157). Metode bercerita yang dibacakan pendidik (tutor) 

pada proses pembelajaran di TK yang dapat membantu meningkatkan 

kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan baik, membentuk karakter 

anak, spontanitas anak dan mengembangkan kemampuan dalam berbicara dan 

bercerita. Metode ini pada saat penyajiannya di padukan degan menggunakan 

media flashcard yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca 

dini. 

 

c. Media Flashcard 

 Flashcard adalah sejenis kartu yang di pergunakan untuk membantu 

memperkenalkan kata-kata kepada anak. Flashcard ini biasanya terbuat dari 

kertas karton foster dan ukurannya sangat variatif di sesuaikan dengan 

kebutuhan dan perkembangan anak. 
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Media flashcard dalam penelitian ini adalah media bergambar dalam bentuk 

kartu bergambar ataupun tulisan. Kartu tersebut dibuat dengan menggunakan 

tangan, print ataupun menggunakan media yang banyak terdapat di pasaran. 

Media yang digunakan adalah media yang di persiapkan dan di desain secara 

secara khusus untuk meningkatkan kemampuan membaca dini. 

 Media flashcard ini di pilih karena bentuknya sangat sederhana dan dapat 

diperoleh dengan mudah, tulisannya pendek, mudah diingat anak, mudah di 

bawa-bawa, menyenangkan dan praktis. Bahan-bahan yang disusun dengan 

memperhatikan kenyataan bahwa membaca adalah membantu mengembangkan 

fungsi otak, memperhatikan kemampuan dan keterbatasan penglihatan seorang 

anak usia dini untuk menyusunnya sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan visual dari yang kasar sampai yang halus, dari fungsi otak sampai 

cara otak belajar (Glenn Doman, 1998: 98). 

 

G. Metode Penelitian 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan 

kualitas pembelajaran membaca dini melalui penggunaan metode bercerita dengan 

media flashcard. Permasalahan ini sesuai dengan hasil observasi awal di lapangan 

yang menemukan bahwa belajar membaca itu sulit dan tidak meyenangkan, 

pemahaman anak tentang membaca dini masih rendah, penggunaan media pada 

saat pembelajaran dan stimulasi membaca dini masih kurang optimal. 
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 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Dalam bahasa inggris penelitian tindakan kelas disebut sebagai 

Classroom Action Research (CAR), yaitu suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki 

dan meningkatkan proses belajar mengajar secara optimal. Pelaksanaan PTK 

dilakukan melalui siklus yang terdiri atas tahap Perencanaan (Planing), Tindakan 

(Acting), Pengamatan (Observing), Refleksi (Reflecting). Penelitian ini di pilih 

karena di anggap dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca dini dan 

sekaligus memperbaiki proses pembelajaran dan mengoptimalkan penggunaan 

media yang sudah tersedia. 

 


