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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Kemampuan dalam akademik khususnya membaca sangat diperlukan untuk 
perkembangan pengetahuan anak. Dalam era yang serba modern seperti saat ini, 
banyak anak usia prasekolah sudah dituntut untuk bisa membaca sebelum memasuki 
sekolah dasar. Karena kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai 
berbagai bidang studi. Jika anak pada usia permulaan tidak segera memiliki 
kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam 
mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Oleh karena itu, 
Lerner (dalam Abdurrahman, 2003) menyatakan anak harus belajar membaca agar ia 
dapat membaca untuk belajar.  

Meskipun membaca merupakan suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan, 
tetapi ternyata tidak mudah untuk menjelaskan hakikat membaca. Broto (dalam 
Abdurrahman, 2003) mengemukakan bahwa membaca bukan hanya mengucapkan 
bahasa tulisan atau lambang bunyi bahasa, melainkan juga menanggapi dan 
memahami isi bahasa tulisan. Dengan demikian membaca pada hakikatnya 
merupakan suatu bentuk komunikasi tulis.  

Kemampuan membaca bukan hanya diperoleh dari ketekunan anak belajar, 
melainkan stimulasi oleh para orangtua dan lingkungan juga cukup menentukan, 
dalam hal ini peran orangtua diharapkan mengenalkan simbol-simbol bahasa tulisan 
sejak dini sehingga anak terbiasa mengenal simbol tulisan. Sama halnya yang pernah 
diungkapkan oleh Bond (dalam Abdurrahman, 2003) bahwa membaca merupakan 
pengenalan simbol-simbol bahasa tulisan yang merupakan stimulus yang membantu 
proses mengingat tentang apa yang dibaca, untuk membangun suatu pengertian 
melalui pengalaman yang telah dimiliki. 

Setiap orangtua tentu menginginkan anaknya pandai di bidang akademiknya. 
Dan langkah awalnya bisa diawali dengan mempersiapkan kemampuan anak dalam 
membaca. Namun seringkali orangtua tidak mengetahui cara menstimulasi otak anak. 
Dengan kata lain anak seringkali tidak dibekali dengan stimulus yang dapat 
mengembangkan otaknya menjadi otak yang berbakat. Padahal otak anak pada usia 
prasekolah didominasi oleh otak kanan yang banyak berfungsi untuk mempelajari 
bahasa dengan mudah. 
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Dalam tahap perkembangan membaca yang dikemukakan oleh Haris seperti 

dikutip oleh Mercer (dalam Abdurrahman, 2003) ada lima tahap perkembangan 

membaca diantaranya kesiapan membaca, membaca permulaan, keterampilan 

membaca cepat, membaca Luas, dan membaca yang sesungguhnya. Dalam tahapan 

membaca anak usia prasekolah masuk dalam tahap kesiapan membaca karena dalam 

tahap ini kesiapan membaca dimulai dari rentang waktu dari lahir hingga pelajaran 

membaca diberikan. Hal ini didukung oleh kurikulum taman kanak-kanak tahun 

ajaran 2011/2012 menyatakan hal yang senada, yakni dalam kurikulum taman kanak-

kanak tahun ajaran 2011/2012, anak usia prasekolah di taman kanak-kanak kelas A 

& B akan mempelajari tentang pengenalan simbol-simbol huruf yang dikenal 

contohnya menyebutkan huruf abjad, mengenal suatu huruf awal dari nama benda-

benda yang ada disekitarnya seperti pintu yang diawali dengan huru P, selain itu 

dapat menyebutkan kelompok gambar yang memiliki huruf/bunyi awal yang sama. 

Ahli membaca Steve Stahl (dalam Hurlock, 2008) berargumen bahwa tiga 

tujuan utama dari pengajaran membaca adalah harus dapat membantu murid untuk 

(1) secara otomatis mengenali kata-kata, (2) memahami teks, serta (3) menjadi 

termotivasi untuk membaca dan menghargai aktivitas membaca. tujuan-tujuan ini 

saling berkaitan. Jika anak-anak tidak dapat mengenali kata-kata secara otomatis, 

maka pemahaman mereka menjadi buruk. Jika mereka tidak dapat memahami teks, 

mereka mungkin tidak akan termotivasi untuk membacanya. 

 Pengalaman membaca anak sejak dini sangat penting untuk mengembangkan 

kemampuan membaca di kemudian hari. Menurut penelitian dari University of 

Leicester (seperti yang disebut Olivia & Ariani, 2010) Usia saat seseorang belajar 

kata-kata adalah kunci untuk memahami bagaimana seseorang mampu membaca di 

kemudian hari. Menurut Dr. Tessa Webb dari School of Psychology di University of 

Leicester, anak-anak membaca dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa. 

Akan tetapi saat anak tumbuh besar, mereka akan mengembangkan pola membaca 

yang sama dengan orang dewasa. Ketika orang dewasa membaca kata-kata yang 

pernah mereka pelajari ketika masih kecil, maka mereka akan mampu mengenalinya 

secara lebih cepat dan lebih akurat dibanding orang dewasa yang baru mempelajari 

kata di saat usia mereka lebih tua. Hal ini senada dengan tahap kesiapan membaca, 

dimana kesiapan membaca menunjuk pada taraf perkembangan yang diperlukan 

untuk belajar membaca secara efisien.  
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Kesiapan membaca sendiri adalah rentang waktu usia sejak dilahirkan hingga 

pelajaran membaca diberikan. Pelajaran membaca biasa diberikan saat anak masuk 

sekolah dasar. Kesiapan membaca dalam hal ini adalah pengenalan simbol baca 

karena anak usia prasekolah termasuk rentang usia dalam kesiapan membaca dengan 

target pembelajaran menggunakan acuan kurikulum taman kanak-kanak 2011/2012. 

Kesiapan membaca sendiri memiliki peran cukup penting untuk kegiatan membaca 

sebenarnya. Karena dengan membekali anak dengan pengenalan simbol baca, anak 

akan lebih cepat untuk mengenali simbol-simbol bahasa tulisan yang merupakan 

stimulus yang membantu proses membaca. Merujuk pada penelitian dari University 

of Leicester seperti yang di uraikan di atas, Pengalaman membaca anak sejak dini 

sangat penting untuk mengembangkan kemampuan membaca di kemudian hari. Usia 

saat seseorang belajar kata-kata adalah kunci untuk memahami bagaimana seseorang 

mampu membaca di kemudian hari. Sehingga mutlak kesiapan membaca dibutuhkan 

anak untuk mempermudah belajar membaca. 

Mengajar membaca sebenarnya mudah dan sederhana, namun sayangnya 

orangtua sering mengabaikannya. Mereka lebih terkesan menuntut anak untuk bisa 

membaca dengan baik tanpa memperhatikan proses pembelajarannya sehingga anak 

akan merasa tertekan dan bisa saja akan menimbulkan mogok belajar karena sistem 

pembelajaran yang tidak tepat. Sering kita jumpai para orangtua yang kurang 

bijaksana dalam memandang aktivitas bermain pada anak. Seringkali orangtua 

melarang anak untuk bermain karena mereka menganggap bahwa banyak bermain 

mengakibatkan anak menjadi bodoh. Padahal banyak penelitian yang 

mengungkapkan manfaat bermain bagi anak-anak. Bahkan pentingnya bermain telah 

dijelaskan oleh Sutton-Smith (seperti yang disebut Hurlock, 1978) sebagai berikut “ 

bermain bagi anak terdiri atas empat mode dasar yang membuat kita mengetahui 

tentang dunia – meniru, eksplorasi, menguji dan membangun “.. Hal ini sejalan 

dengan yang dikemukakan Sujiono & Sujiono (2010) bahwa anak membangun 

pengetahuannya sendiri, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa 

dan anak-anak lainnya, anak belajar melalui bermain, minat anak dan rasa keingin 

tahuannya memotivasinya untuk belajar sambil bermain, serta terdapat variasi 

individual dalam perkembangan dan belajar. 
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Banyak metode yang bisa diterapkan untuk membantu meningkatkan 

kesiapan membaca pada anak usia prasekolah. Salah satu diantaranya adalah dengan 

menggunakan metode bermain. Pengertian bermain sendiri adalah suatu kegiatan 

yang menyenangkan yang dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan itu sendiri sesuai 

yang dinyatakan oleh Santrock (1995). Karena dengan bermain anak tidak merasa 

tertekan dalam belajar. Seperti halnya yang telah dikemukakan oleh Hurlock (1978.) 

yaitu bermain sebagai sumber belajar yang memberi kesempatan untuk mempelajari 

berbagai hal- melalui buku, televisi, atau menjelajah lingkungan- yang tidak 

diperoleh anak dari belajar di sekolah atau rumah. Dengan metode belajar sambil 

bermain maka anak dapat melakukan beberapa aktivitas sekaligus yakni dengan 

bermain anak telah memenuhi masa perkembangannya sambil belajar dari permainan 

yang digunakan. Manfaat bermain tidaklah sedikit terutama bagi anak-anak. Baik 

dari segi kognitif maupun dari segi perkembangan sosialnya. 

Berdasarkan macam-macam permainan Hurlock (1978.) membagi permainan 

menjadi beberapa bagian. Yaitu bermain aktif dan bermain pasif atau biasa disebut 

juga hiburan. Bermain pasif yakni anak memperoleh kegembiraan dengan usaha 

minimum dari kegiatan orang lain. Sebagai contoh, apabila anak menganggap 

membaca itu sulit, mereka meminta seseorang untuk membaca baginya atau 

menghibur diri dengan melihat gambar yang menyertai teks sesuai yang 

dikemukakan oleh Hurlock (1978.). Selain itu bermain pasif bisa berupa menonton 

televisi baik dilakukan sendiri maupun bersama teman sebaya. Tetapi kebanyakan 

hiburan dilakukan sendiri. Dan kurangnya hubungan sosial tidak menghilangkan 

kegembiraan yang diperoleh anak dari hiburan sebagaimana bermain aktif.  

Sedangkan bermain aktif adalah bermain yang kegembiraannya timbul dari 

apa yang dilakukan anak itu sendiri. Dari bermain aktif banyak waktu yang akan 

digunakan dan banyak kegembiraan yang akan diperoleh dari setiap permainan. 

Variasi itu sendiri bisa disebabkan berbagai faktor, yakni yang pertama adalah faktor 

kesehatan, kedua, bernain aktif membutuhkan teman bermain, ketiga, tingkat 

intelegensi anak mempengaruhi variasi permainan. Dan keempat, anak perempuan 

sebagai suatu kelompok sering kurang terlibat dalam bermain aktif ketimbang anak 

laki-laki, hal ini disebabkan oleh peran jenis kelamin. Kelima, kebanyakan bermain 

aktif membutuhkan beberapa peralatan untuk merangsangnya. Seperti bermain 

dengan menggunakan puzzle, balok, alat tulis dan masih banyak lagi. Selain itu, 



5 

lingkungan anak tumbuh mempengaruhi jenis dan jumlah bermain aktif yang 

dilakukan.  

Jenis permainan aktif seperti yang telah diuraikan di atas, akan merangsang 

perkembangan anak baik dari segi motorik, sosial, serta kognitif. Melalui kegiatan 

bermain tertentu dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan bermain di 

sekolah, hal ini sesuai yang telah dikemukakan oleh Patmonodewo (2003) dimana 

anak akan belajar dengan kondisi yang menyenangkan. Sehingga anak tidak merasa 

ditekan dan dituntut.  

Melalui bermain aktif anak akan lebih mampu meningkatkan kesiapan 

membacanya. Suasana bermain yang membuat anak merasa nyaman akan membantu 

mempermudah anak untuk menyerap pengetahuan. Dengan bermain aktif, yang mana 

permainan ini melibatkan secara langsung motorik dan kognitif anak yang akan 

membuat anak lebih bisa memahami apa yang ia lakukan daripada anak hanya 

mendengar dan melihat. Sehingga kesiapan membaca anak dapat mengalami 

peningkatan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berfokus pada kesiapan membaca, dimana pengenalan huruf diberikan pada 

saat anak berusia prasekolah yang ditujukan untuk mempermudah anak belajar 

membaca di tahap selanjutya. Pembelajaran tersebut akan diberikan melalui bermain 

aktif, yang mana bentuk bermain aktif sendiri memiliki banyak variasi, tetapi yang 

tidak boleh terlewat adalah anak harus melakukan kegiatan bermain itu sendiri 

karena ciri utama dari bermain aktif adalah anak memperoleh kesenangan dari apa 

yang ia lakukan sendiri. Pembelajaran membaca akan disisipkan melalui permainan 

anak-anak contohnya seperti dengan bermain puzzle, balok, berlari, serta temple 

menempel. Maka judul penelitian ini adalah “Meningkatkan Kesiapan Membaca 

Pada Anak Prasekolah melalui Bermain Aktif “,  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah ada peningkatan kesiapan membaca pada anak usia prasekolah 

melalui bermain aktif?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bermain aktif dapat 

meningkatkan kesiapan membaca pada anak usia prasekolah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran tentang adanya 

peningkatan kesiapan membaca melalui bermain sebagai media pembelajaran 

pada anak usia prasekolah. Sehingga dapat memberikan manfaat terhadap 

psikologi perkembangan khususnya perkembangan anak. 

2. Sebagai salah satu metode pengajaran alternatif guna meningkatkan kesiapan 

membaca sebagai pendukung utama untuk mempelajari ilmu pengetahuan 

baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.  

3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa meredam anggapan atau opini 

negatif terutama bagi orangtua tentang bermain bagi anak-anak. Sehingga 

orangtua bisa memahami bahwa dengan bermain anak bisa mempelajari 

banyak hal tak terkecuali belajar mengenal huruf yang nantinya bisa 

mendukung kemampuan anak dalam membaca. 

4. Memanfaatkan media bermain untuk belajar sehingga anak tidak merasa 

tertekan dan proses belajar menjadi menyenangkan bagi anak. 

 


