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PENDAHULUAN 

 

 
 

A. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini memegang peran yang sangat penting dalam 

perkembangan anak, karena merupakan pondasi dasar dalam kepribadian 

anak. Anak yang berusia 5-6 tahun memiliki masa perkembangan 

kecerdasan yang sangat pesat, sehingga masa ini disebut golden age (masa 

emas). Masa ini merupakan masa dasar pertama dalam mengembangkan 

berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan potensi anak sejak usia 

dini. Pada masa ini anak belajar mengenal dunia yang luas selain 

lingkungan keluarganya. Karena anak usia dini memiliki rentang usia yang 

sangat berharga dibandingkan dengan usia-usia selanjutnya karena 

perkembangan kecerdasannya sangat luar biasa. Golden age yang hanya 

datang sekali dan tidak dapat diulangi, yang sangat menentukan untuk 

mengembangkan kualitas manusia. Periode ini hanya berlangsung pada 

saat anak dalam kandungan hingga usia dini, yaitu 0-6 tahun. 

Namun, masa bayi dalam kandungan hingga lahir, sampai usia 4 tahun 

adalah masa-masa yang paling menentukan bukti-bukti bahwa seorang 

anak tidak dilahirkan dengan perlengkapan yang sempurna. Dengan 

sendirinya pola-pola berjalan, berbicara, merasakan, berpikir atau 

pembentukan pengalaman harus dipelajari. Adanya minat yang bersifat 

tidak alami, akan tetapi adanya dorongan-dorongan potensi tertentu akan 

membentuk dasar-dasar dari minat apa saja yang dikembangkan anak di 

lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. 

Untuk dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya anak usia 

golden age ini, maka orang tua harus lebih memberikan dukungan penuh, 

agar anak dapat meningkatkan kreatifitas dan mengembangkan bakat yang 

dimiliki oleh anak. Dukungan yang dapat diberikan kepada anak yaitu 

 

 

waktu, dorongan, sarana, lingkungan, hubungan yang harmonis dalam 

keluarga, cara mendidik yang baik, serta kesempatan untuk memperoleh 

pengetahuan, (Indrawati, 2017). Potensi yang tidak kalah pentingnya bagi 

perkembangan kecerdasan anak yaitu pengembangan keaksaraan pada 

anak usia dini. 

Adanya pengenalan keaksaraan awal tidak sejalan dengan aturan dan 



 

 

tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Banyak orangtua 

menuntut sudah harus bisa membaca, menulis dan berhitung. Bahkan 

dibeberapa sekolah yang ada di Salatiga, sekolah dasar mengajukan 

persyaratan tes calistung untuk penerimaan siswa baru. Hal ini menjadi 

kekhawatiran orangtua sehingga timbul keinginan untuk cenderung 

memaksakan anak untuk bisa calistung setelah lulus dari TK (Farikhah & 

Ariestina, 2020). Meski banyak pro kontra mengenai Calistung, 

pengenalan literasi pada anak usia dini sebenarnya boleh dilakukan 

asalkan sesuai dengan lingkup STTPA anak dan memperhatikan cara 

belajar anak, agar pengenalan literasi ini tidak sampai pada kesalahan 

penggunaan prinsip pembelajaran anak usia dini. (Novita, 2020) 

Merujuk peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 

tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam 

pasal 5 dimuat bahwa struktur kurikulum PAUD membuat program- 

program pengembangan yang mencakup: nilai agama dan moral, fisik 

motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. Serta Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 

tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, pasal 10 

berbunyi ‘keaksaraan, mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk 

dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dan cerita’. 

Jadi dapat dikatakan bahwa anak usia dini perlu untuk dapat memahami 

komponen-komponen keaksaraan yang berupa kosa kata, memahami suatu 

cerita dan dimungkinkan adanya kegiatan bermain yang dapat 

menstimulusi kemampuan membuat goresan huruf sebagai wujud 

perkembangan aspek keaksaraan. Pada prinsipnya harus adanya dorongan 

 
 

pengembangan optimal untuk potensi peserta didik melalui pengalaman 

belajar bermakna, agar mereka memiliki kesiapan menempuh jenjang 

pendidikan selanjutnya. Salah satu yang dapat menjadi dorongan dalam 

optimalisasi potensi perkembangan kebahasaan anak yakni ketika adanya 

integrasi hal yang kreatif, inovatif dan menarik seperti teknologi. Salah 

satu yang berkembang hari-hari ini adalah teknologi pembelajaran virtual 

yang bisa dilakukan jarak jauh maupun penggunaan media pembelajaran 

virtual dnegan visualisasi yang menarik ketika belajar di rumah 

(Musabikhah & Usman, 2021). Banyak yang menafsirkan kesiapan 

menempuh jenjang pendidikan selanjutnya dengan kemampuan baca, tulis 

dan hitung sehingga sampai saat ini tetap ada orang tua yang 

menganjurkan anaknya kursus membaca, menulis dan berhitung. Hal ini 

dinilai kurang tepat khususnya jika anak belum memiliki kesiapan terkait 



 

 

hal tersebut dan belum adanya dukungan pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif untuk membuat pembelajaran bahasa terasa menyenangkan 

(Yulaelawati, 2016). 

Pada usia 4-6 tahun, kemampuan berbahasa anak akan berkembang 

sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusiasnya yang tinggi. 

Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan dari anak dengan kemampuan 

bahasanya. Kemampuan berbahasa juga akan terus berkembang sejalan 

dengan intensitas berkomunikasi dalam pergaulan anak dengan teman 

sebayanya, karena anak akan belajar tentang bagaimana berinteraksi 

dengan oranglain. Dan dengan memperlihatkan suatu minat anak yang 

meningkat terhadap aspek-aspek bahasa tulis/baca, ia senang mengenal 

kata-kata yang menarik baginya dan mencoba menulis kata yang sering 

ditemukan. Anak juga senang belajar menulis namanya sendiri atau kata- 

kata yang berhubungan dengan suatu yang bermakna baginya. Anak usia 

4-5 tahun kalimat yang dimiliki sudah terdiri dari empat sampai lima kata, 

mereka juga mampu menggunakan kata depan seperti ‘di bawah’, ‘di 

dalam’, ‘di atas’ dan ‘di samping’. Sedangkan pada usia 5-6 tahun, kalimat 

anak sudah terdiri dari enam sampai delapan kata. Mereka juga Sudah 

 

 

dapat menjelaskan arti kata yang sederhana dan juga mengetahui lawan 

kata. Juga dapat menggunakan kata penghubung (Syaodih, 2019). 

Keaksaraan awal merupakan tanda bahwa anak sudah berproses untuk 

menjadi aksarawan. Ini yang harus ditumbuhkan, yaitu proses untuk 

menjadi aksarawan, bukan untuk menjadi anak pintar calistung. 

Keaksaraan awal merupakan tatanan pondasi untuk menguasai 

kemampuan membaca dan menulis serta berhitung yang menyenangkan. 

Keadaan keaksaraan awal ini harus dikembangkan dengan baik dan tidak 

dialihkan dengan penguasaan keaksaraan konvensional yang akan 

melelahkan anak dan menimbulkan pengalaman negatif terhadap membaca 

dan menulis. Keaksaraan awal dapat dibangun sejak dini melalui peran 

serta orang dewasa dalam kegiatan bermakna yang melibatkan berbicara 

dan aksara. 

Pengenalan keaksaraan sangat bermanfaat untuk meningkatkan 

generasi gemar membaca, dari kegemaran membaca ini nantinya anak akan 

memiliki rasa kebahasaan yang tinggi sesuai yang diungkapkan oleh 

Montessori dan Hainstock, bahwa anak usia dini dapat diberikan 

pengajaran mengenai membaca dan menulis. Anak-anak yang 

menunjukkan kemampuan literasi berupa membaca sejak dini akan 

menjadi pembaca yang sukses, praktik literasi pada pembelajaran anak 



 

 

usia dini akan berpengaruh juga pada kemampuan awal anak dan juga 

akan memberikan efek yang longitudional bagi perkembangan 

kemampuan berbahasa anak (Novita, 2020). 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan seseorang dalam 

berinteraksi atau berhubungan dengan orang lainnya. Bahasa sebagai alat 

komunikasi, menjadi efektik jika seorang individu berkomunikasi dengan 

orang lain. Menurut (Gunarti, 2018), Bahasa adalah alat komunikasi 

antarmanusia yang berbentuk lisan, tulisan atau isyarat. Dan juga menurut 

(Nurlaeni, 2020) menjelasakan bahwa Bahasa merupakan ungkapan 

pikiran dan perasaan yang dilakukan secara baik, karena dengan Bahasa 

orang dapat mengenal kebutuhannya dengan baik. Tanpa Bahasa 

 

 

seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian 

dapat dipahami bahwa Bahasa menjadi aspek yang sangat penting bagi 

manusia untuk melakukan kontak antara satu dengan lainnya sebagai 

tujuan tertentu. 

Bahasa merupakan simbol-simbol yang disepakati dalm suatu 

komunitas masyarakat dan digunakan oleh semua orang tidak terkecuali 

anak usia dini. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan 

intelektual, sosial dan emosional anak. Pembelajaran Bahasa diharapkan 

dapat membantu anak mengenal dirinya, budayanya, budaya oranglain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat 

serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginative yang ada dalam 

dirinya (Rosaliana, 2011). Dari pernyataan ini memberi penegasan bahwa 

anak perlu dibekali dengan kemampuan Bahasa sejak dini agar dengan 

kemmapuan Bahasa yang dimiliki anak dapat mengembangkan aspek- 

aspek perkembangan lainnya. Dengan demikian guru perlu mengetahui 

tahap-tahap perkembangan Bahasa anak usia dini sehingga dapat memberi 

stimulasi edukatif yang bermakna guna mengoptimalkan aspek-aspek 

perkembangan Bahasa pada anak (Dhiu, 2021). Perkembangan Bahasa 

pada anak merupakan pendeteksian gejala-gejala yang terjadi pada anak 

dalam proses pengembangnnya. Dengan mengetahui tahap-tahap 

perkembangan Bahasa anak diharapkan guru dapat mengetahui kebutuhan 

perkembangan anak dan cara stimulasinya sesuai dengan tahapan usia 

anak. 

Di masa pandemi COVID19 memberikan dampak dan pengaruh pada 

keberlangsungan layanan dilembaga pendidikan, terutama Pendidikan 

anak usia dini. Adanya risiko jangka panjang akibat pandemi covid19 ini 

yaitu alat belajar nondigital yang saat ini sudah tidak dapat digunakan 



 

 

secara optimal karena sarana dan prasarana yang diberikan oleh orangtua 

tidak seperti yang diberikan oleh guru kepada murid saat pembelajaran 

normal disekolah, lalu alat peraga edukatif yang tidak bisa di permainkan 

karena hanya tersedia atau dimainkan di sekolah, yang tidak 

 

 

memungkinkan anak untuk datang kesekolah atau dibawa pulang 

menjadikan APE tersebut tidak terpakai dengan optimal. Hal lain yang 

menjadi dampak yakni adanya ketidakseimbangan capaian pembelajaran 

karena dengan adanya Covid-19 menjadikan capaian pembelajaran dan 

juga kompetensi pembelajaran dan indikator perkembangan yang sudah 

ditetapkan oleh lembaga sekolah tidak sepenuhnya tercapai, karena ada 

komponen tertentu yang sulit untuk dikerjakan. Misalnya dalam 

perkembangan anak, selama belajar dari rumah guru hanya bisa memantau 

lewat video atau foto yang dikirimkan oleh orangtua, dan orang tua juga 

mencacatkan hasil perkembangan ke dalam lembar observasi orangtua, 

terkadang orangtua mengisinya perkembangan anak tersebut tercapai 

supaya anaknya terlihat baik dalam perkembangannya atau gengsi 

terhadap orangtua murid lainnya (Arifa, 2020). Lalu tidak ada akses 

kegiatan pendukung pembelajaran. Sedangkan saat ini pelaksanaannya, 

pembelajaran rumah dengan metode yang berupa pemberian worksheet 

tidaklah efektif, karena kebanyakan orangtua yang mengerjakan. Faktor 

kurang semangat anak dan penerapan metode pembiasaan juga memiliki 

andil dalam hal ini. Dari suasana hati dan emosi anak yang seringkali 

berubah secara tiba-tiba membuat orangtua merasa bingung dan 

kewalahan. Tidak semua orangtua paham bagaimana menghadapi anak 

yang berperilaku tidak sesuai harapan. Dalam situasi ini, tidak jarang 

orangtua gagal dalam membentuk komunikasi dengan anak. Alih-alih 

memahami perilaku anak, justru orangtua malah lebih sering marah dan 

membentak anak. Oleh karena itu, penambahan unsur pembelajaran yang 

memotivasi anak diperlukan khususnya media yang mampu membuat anak 

tertarik untuk belajar dan melakukan pembiasaan-pembiasaan 

pembelaajaran yang akan mestimulasi perkembangan bahasanya (Yemima, 

Wijayaningsih, & Kurniawan, 2019). 

Proses pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh 

idedalnya tetap dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa untuk 

mengembangkan bakat dan minat sesuai jenjang pendidikannya. Untuk 

 

 

mewujudkan hal ini diperlukan kesiapan pendidik, kurikulum yang sesuai, 



 

 

ketersediaan sumber belajar, serta dukungan perangkat dan jaringan yang 

stabil sehingga komunikasi antar peserta didik dan pendidik dapat berjalan 

dengan baik. Kondisi pembelajaran jarak jauh saat ini belum dapat 

dikatakan ideal karena masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. 

Hambatan tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh mengingat pembelajaran jarak jauh merupakan keharusan agar 

kegiatan Pendidikan tetap dapat terselenggara di tengah darurat pendemi 

Covid-19 yang terjadi saat ini. Hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh salah satunya adalah keterbatasan 

sarana dan prasarana, juga dukungan teknologi (Arifa, 2020). 

Terdapat berbagai alternatif pembelajaran dimasa pandemi saat ini yaitu 

online learning. Menurut (Vijayani, 2013), seiring dengan kemajuan 

system teknologi informasi, dunia pendidikan akan bergerak secara 

dinamis dalam menciptakan media, metode dan materi pembelajaran yang 

lebih menarik, interaktif dan komprehensif. Oleh karena itu dunia 

pendidikan harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mengembangkan system pendidikan. 

Melihat hal ini, tidak di pungkiri dunia informatika mengalami 

perkembangan sangat pesat dikarenakan tuntutan belajar harus maksimal 

demi sukses dan tercapainya tujuan Pendidikan. Saat ini layanan 

Pendidikan banyak dilakukan melalui jaringan atau yang sering dikenal 

dengan Daring. Dari berbagai aplikasi salah satunya virtual Zoom Meeting. 

Pembelajaran virtual dengan aplikasi Zoom Meeting dapat dilaksanakan 

untuk anak usia dini. Pertemuan zoom merupakan media pembelajaran 

yang efektif digunakan untuk meningkatkan kemmapuan keaksaraan anak. 

Adanya kesempatan untuk berinteraksi jarak jauh pada anak sangat 

membantu guru untuk meningkatkan kompetensi keaksaraan sebagai bekal 

untuk menempuh jenjang Pendidikan selanjutnya. Dan adanya 

pembelajaran virtual dapat melatih kemampuan anak dalam menggunakan 

teknologi guna dalam menghadapi revolusi industry (Usman, 2021). 

 

 

Perkembangan teknologi saat ini sangat mendukung proses 

pembelajaran yang modern, salah satunya Augmented Reality, yaitu 

penggabungan antara dua dunia, dunia maya ke dunia nyata. Dengan kata 

lain benda dalam dunia maya dapat ditampilkan ke dunia nyata 

(Yaoyuneyong, 2011). Metode Augmented Reality ini memiliki kelebihan 

dari sisi interaktif, yaitu pembuat dapat menampilkan objek 3D dari buku 

2D dengan cara mengarahkan AR kamera ke dalam obyek buku tertentu. 

Selain itu penerapan konsep yang akan digunakan diharapkan dapat 



 

 

meningkatkan daya nalar pemahaman anak mengenai buah atau sayuran 

dalam bahasa Indonesia maupun Bahasa inggris dan daya imajinasi anak 

untuk menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Augmented Reality dalam Pendidikan tidak hanya dapat meningkatkan 

efektivitas keaktifan belajar anak, tetapi juga mendorong meningkatkan 

perkembangan pemahaman buah-buahan dan atau sayuran dalam dua 

bahasa, berpikir kritis, perkembangan emosional, kecerdasan dan imajinasi 

anak dengan melihat benda-benda nyata menjadi lebih interaktif (Ozarslan, 

2012). Media pembelajaran ini nantinya dapat di akses dengan gadget 

dalam memainkannya. Dan dengan adanya media pembelajaran berbasis 

AR ini dapat mengatasi kebosanan belajar anak, karena didalamnya 

terdapat macam-macam permainan yang berasal dari buku ditransferkan ke 

dalam bentuk nyata (3D). 

Harapannya, dengan adanya pembelajaran berbasis Augmented Reality 

ini, dapat meningkatkan pengembangan aspek keaksaraan anak usia dini 

dalam berbahasa, dan juga meningkatkan kreativitas berbahasa melalui 

Augmented Reality bagi anak usia dini dalam mempersiapkan pendidikan 

selanjutnya. Dan juga membantu orangtua dalam menemani belajar anak 

dari rumah yang saat ini membutuhkan media pembelajaran yang menarik 

yang bisa dikerjakan di rumah juga fleksible yang bisa dibawa kemana 

saja. 

Dengan adanya teknologi akan menjadikan pembelajaran lebih optimal 

dan juga kreatif sehingga menjadikan pembelajaran yang berfungsi 

 

 

merangsang berkembangnya daya pikir, kreativitas dan bahasa dalam 

rangka menumbuhkan sikap, mentalitas dan moral yang baik. Selain itu 

juga membantu meningkatkan kualitas pembelajaran anak dalam berbagai 

aspek perkembangan (Yemima, Wijayaningsih, & Kurniawan, 2019). 

 
1. Identifikasi Masalah 

a. Cara orangtua dalam menangani masalah anak belajar dirumah 

yang masih belum optimal. 

b. Penggunaan smartphone yang masih belum maksimal karena 

terbatas hanya pada foto hasil karya dan video. 

 

 

2. Rumusan Masalah 

Pengembangan buku literasi berbasis Augmented Reality sebagai 

media pendukung pembelajaran aspek keaksaraan berbahasa anak usia 



 

 

dini. 

 
3. Tujuan Penelitian 

Mengembangkan buku literasi berbasis augmented reality sebagai 

media pendukung pembelajaran pada aspek keaksaraan anak usia dini. 

 

 

4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan ilmiah 

dan juga pengembangan bahasa pada anak usia dini di sekolah TK 

Salatiga 

b. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik pada 

anak, guru, maupun orangtua 

- Bagi Anak : bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas 

keaksaraan melalui AR. 

- Bagi Orangtua : bermanfaat menolong orangtua dalam 

menangani belajar anak selama dirumah. 

- Bagi Guru : bermanfaat sebagai pedoman bagi guru TK 

yang ada di Salatiga. 
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