
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Anak pada jenjang usia 0-6 tahun merupakan masa pendidikan yang fundamental 

karena perkembangan anak dimasa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulus 

yang diberikan sejak usia dini. Permendikbud 146 tahun 2014 mengatakan bahwa anak 

dapat berkembang secara optimal perlu diperhatikan aspek-aspek seperti agama dan 

moral yang mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan dan agama, aspek fisik motorik 

yaitu perkembangan yang terjadi pada kematangan kinestetik motorik halus dan motorik 

kasar anak, aspek kognitif merupakan perkembangan yang terjadi pada kematangan 

proses berfikir, aspek bahasa merupakan kematangan yang terjadi dalam bahasa anak 

seperti pembendaharaan kata, aspek sosial emosional merupakan perkembangan 

kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta emosional, dan yang terakhir aspek seni 

perkembangan ini mengajarkan tentang eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seni. Dalam 

semua aspek ini dikembangkan sesuai dengan kurikulum untuk anak usia dini yaitu 

dalam konteks bermain.  

Terkait dengan aspek perkembangan anak dari sisi bahasa, diketahui bahwa 

bahasa menurut Otto (2015) merupakan hal pokok yang membentuk dasar persepsi, 

komunikasi, dan interaksi harian kita. Kurikulum anak usia dini perlu menyajikan 

pembelajaran yang berfokus pada perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa 

anak ada dua yaitu bahasa lisan dan bahsa tulis. Baik bahasa lisan maupun bahasa tulis 

memiliki bentuk ekspresif dan reseptif. Mendengarkan atau pemberian informasi secara 

lisan dan membaca atau pemberian informasi secara tertulis merupakan bentuk reseptif. 

Sebaliknya berbicara dan menulis merupakan bentuk ekspresif. 

Menurut Cochrane Efal dalam Muslitaryanti, (2012) tahap perkembangan 

membaca seorang anak antara lain tahap fantasi (magic stage), tahap pembentukan 

konsep diri (self concept stage), tahap membaca gambar (bridging reading stage), tahap 

pengenalan bacaan (take-off reader stage), dan tahap membaca lancar (independen 

reader stage). Berdasarkan tahapan tersebut anak usia 5-6 tahun seharusnya sudah bisa 



membaca gambar karena pada Permendikbud 146 Tahun 2014 yaitu anak mampu 

menunjukan keaksaraan awal dengan menunjukan bentuk-bentuk simbol (pra menulis) 

dan dapat membuat berbagai bentuk karya seperti membuat gambar dengan beberapa 

coretan atau tulisan yang sudah berbentuk huruf atau kata. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di TK Sion Blora diperoleh informasi 

bahwa “terdapat 12 anak dari 14 anak usia 5-6 tahun belum bisa mengenal huruf dengan 

benar”. Tidak hanya dengan wawancara namun peneliti juga melakukan observasi di TK 

Sion Blora. Observasi dilaksanakan pada saat pembelajaran dengan tema buah. Guru 

menggambarkan buah-buahan beserta namanya di papan tulis kemudian anak-anak 

menirukan gambar dan tulisan tersebut di buku masing-masing. Pada kegiatan ini 

ternyata penulis menemukan 2 anak dapat menggambar buah dan menuliskan nama buah 

dengan benar sedangkan 12 anak lainnya belum bisa, dari 12 anak tersebut 3 diantaranya 

belum dapat menuliskan sedangkan 9 anak lainnya bisa menuliskan namun masih ada 

huruf yang hilang dan huruf yang terbalik-balik. 

Permasalahan dalam pembelajaran mengenal huruf di TK Sion Blora adalah 

masih digunakannya cara-cara lama yang kurang efektif dan penggunaan media yang 

masih kurang. Proses ini terlihat dari pengenalan huruf dari majalah ( lembar kerja anak) 

dan juga papan tulis dan spidol. Oleh karena itu peneliti akan menggunakan metode 

bermain dengan kotak pintar sebagai media untuk meningkatkan kemampuan mengenal 

huruf.  

Metode bermain Menurut Conny R. Semiawan (2008) mengungkapkan bahwa 

bermain adalah berbagai kegiatan yang sebenarnya sengaja dirancang dengan maksud dan 

tujuan agar anak dapat meningkatkan kemampuan tertentu berdasarkan pengalaman 

belajar. Sedangkan kotak pintar menurut Harnanto (2016) merupakan suatu kotak kecil 

yang di dalamnya terdapat alat digunakan untuk belajar. Hal ini dilakukan peneliti karena 

TK Sion Blora belum pernah menggunakan metode bermain dengan media kotak pintar. 

Dengan menggunakan media kotak pintar akan menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan hasil belajar akan meningkat. Peneliti memilih metode dan media ini 

dikarenakan mendapat reverensi penelitian yang menggunakan metode bermain dapat 

meningkatkan kemampuan bahasa anak yaitu dalam pengenalan huruf. Penelitian ini 

dapat dilihat dari penelitian Waraningsih (2014) yang berjudul “Upaya Meningkatkan 



Mengenal Huruf Menggunakan Media Kartu Kata Di TK Sulthoni Ngaglik Sleman” dan 

penelitian dari Trisniwati (2014) yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Mengenal 

Huruf Melalui Metode Permainan Kartu Huruf Pada Kelompok B1 TK Aba 

Ketanggungan Wirobrajan Yogyakarta” dari kedua penelitian tersebut menghasilkan 

peningkatan kemampuan bahasa anak dalam pengenalan huruf. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Masih ada anak usia 5-6 tahun di TK Sion Blora yang belum mampu mengenal huruf 

dengan baik. 

2. Penggunaan metode di TK Sion blora yang menggunakan papan tulis sehingga kurang 

menarik. 

3. Penggunaan media yang kurang bervariasi. 

4. Penggunaan media yang kurang menarik. 

 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan pada identifikasi masalah, agar tidak terlalu melebar penelitian ini 

dibatasi pada masalah meningkatkan kemampuan mengenal huruf melalui metode 

bermain dengan media kotak pintar pada anak usia 5-6 tahun di TK Sion Blora. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalahnya adalah “ Apakah 

metode bermain dengan media kotak pintar dapat meningkatkan kemampuan 

menceritakan kembali pada anak usia 5-6 tahun di TK Sion Blora?” 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf 

melalui metode bermain dengan media kotak pintar pada anak usia 5-6 tahun di TK Sion 

Blora. 

 



F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Menambah wawasan pengetahuan di bidang pendidikan anak usia dini terutama untuk 

meningkatkan perkembangan aspek kognitif dan bahasa terlebih kemampuan 

mengenal huruf anak usia 5-6 tahun melalui metode bermain dengan media kotak 

pintar. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa: Kemampuan mengenal huruf anak usia 5-6 tahun semakin meningkat 

melalui metode bermain dengan media kotak pintar. 

b. Bagi guru: Guru dapat berinovasi mengembangkan metode pembelajaran dengan 

media yang bervariasi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya: Dapat menggunakan metode dan media yang lain untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal huruf. 

 

 


