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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 latar Belakang Masalah   

 Peninggalan leluhur bangsa hanya mampu di turunkan melalui dunia 

pendidikan. Pendidikan menjadi wadah buat mewariskan kebudayaaan tentu tidak 

bisa dipisahkan dari nilai – nilai budaya. Oleh karena itu, suasana pendidikan 

wajib menunjang terlaksananya pewarisan budaya pada generasi berikutnya ( 

Hariyono dkk, 2017). Hal ini sinkron menggunakan konsep pendidikan di Undang 

– Undang Republik Indonesia Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional 

Bab tiga tentang Prinsip – prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 Ayat 3 

yang berbunyi pendidikan diselenggarakan menjadi suatu proses pembudayaan 

peserta didik. Penegasan yg sama tertuang pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 

ayat 16, bahwa pendidikan berbasis warga adalah penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan kepercayaan , sosial, budaya, aspirasi, serta potensi warga sebagai 

perwujudan pendidikan asal, sang, dan buat warga.  

  Satu aspek perkembangan yg perlu dikembangkan semenjak usia dini 

artinya aspek perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa menurut 

permendiknas angka 58 tahun 2009 meliputi indikator mendapatkan bahasa, 

berkata bahasa dan keaksaraan. Bahasa sebagai sarana bagi anak dalam 

mengembangkan baca serta tulis atau keaksaraan. Pendidikan anak usia dini ialah 

pendidikan awal yg fundamental. berdasarkan para ahli, sel otak anak semenjak 

usia 0 sampai 1 tahun pertama sel-sel otak anak atau neuron akan berkembang 

sangat pesat (Wibowo, 2013:2). 
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Asosiasi Teknologi serta Komunikasi Pendidikan (Association of 

Education and Communication Technology/ AECT ) membatasi media 

menjadi segala bentuk serta saluran yg digunakan orang buat menyalurkan 

pesan/informasi. dari Gagne menyatakan, bahwasannya media adalah 

aneka macam jenis komponen pada lingkungan peserta didik yg dapat 

merangsang siswa buat belajar (Sadiman & Raharjo dkk, 2012:6). Media 

pembelajaran pada PAUD terdiri atas 3 jenis yaitu (Rolina & Muhyidin, 

2014:148): lembar kerja anak (LKA), alat peraga pembelajaran (APP), 

indera permainan edukatif (APE), prosedur pengembangan media 

pembelajaran ini dilakukan melalui 3 tahapan pengembangan. 3 tahap 

pengembangan tersebut mencakup desain, prinsip-prinsip media 

pembelajaran, dan evaluasi (indah , Zulkhairina, Zubaidah, & Afandi, 

2013:157). Bigbook artinya galat satu wahana atau media penunjang 

pembelajaran buat anak usia dini. 

  Bigbook ialah sebuah media yg mempunyai karakteristik spesifik 

yg dibesarkan, baik teks juga gambarnya, dan memiliki ciri spesifik dalam 

segi bentuk gambar, warna. Agar pada proses pembelajaran, pada 

dalamnya terjadi kegiatan membaca bersama (shared reading) antara 

pengajar dan anak didik. pada media bigbook ini, di dalamnya mempunyai 

karakteristik khusus, mirip penuh dengan rona-warni, gambar yang 

menarik (Gunawan, 2015). Bigbook termasuk dalam kategori buku 

bergambar, penggunaan kitab bergambar/picture book memberikan 

manfaat yang akbar bagi pembelajaran anak-anak. dengan menggunakan 

buku bergambar, bisa dikatakan anak sudah melakukan permainan 

simbolik, yg mempunyai fungsi buat memberikan kesenangan serta 

autotelisme dan mirip gambaran mental pada upayanya yang meniru 

kenyataan (Piaget & Inhelder, 2010:72). Kitab bergambar adalah media 

yang sangat baik buat membantu mengenalkan keaksaraan pada anak usia 

dini , melatih anak buat mengekspresikan perasaan yang ada di cerita 

tersebut. Melalui pembacaan cerita, anak-anak dapat belajar lebih banyak 

tentang  
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pengetahuan dan ketrampilan emosional dengan mudah. Anak juga 

dengan cepat belajar tentang angka, huruf, dan kata dengan baik. 

Dari Nasional Assosiation in Education for Young Children 

(NAEYC) (Rolina & Muhyidin, 2014, p.18) anak usia dini 

merupakan anak yang berada di usia lahir sampai menggunakan usia 

8 tahun. Anak usia dini memiliki potensi genetik serta siap buat 

dikembangkan melalui hadiah berbagai rangsangan. Marrison (2012, 

p.93) beropini, pendidikan anak usia dini berada dan dibatasi mulai 

usia 0-8 tahun. menurut pengertian anak usia dini di atas, bisa 

disimpulkan anak usia dini merupakan anak yang berada di usia 0-6 

tahun dan ada jua yang mengatakan 0-8 tahun. yg selalu mengalami 

pertumbuhan serta perkembangan yg sangat luar biasa, sehingga 

memuculkan berbagai keunikan di anak. Pertumbuhan serta 

perkembangan mempunyai makna yg berbeda.  

Menurut penerangan berasal beberapa pakar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, perkembangan artinya perubahan yang dialami 

untuk menuju taraf kedewasaan atau kematangan yang berlangsung 

secara sistematis. Perkembangan di anak seharusnya dilakukan 

secara menyeluruh (keseluruhan) sebagai akibatnya anak bisa 

berkembang secara maksimal , sebagai akibatnya anak mempunyai 

kepribadian yang baik, sehat dan imbang. oleh sebab itu, peneliti 

anak melakukan penelitian Research and Development 

menggunakan judul “ Pengembangan Media Bigbook Berbasis 

Kearifan Lokal kudus Gusjigang buat Mengenalkan Keaksaraan 

pada anak Usia Dini grup A pada RA Al Falah Rejosari Dawe , RA 

Al Khurriyah 01 Gebog dan RA Matholi‟ul Hija Margorejo Dawe 

suci” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, dapat 

diidentifikasi diantaranya menjadi sebagai berikut: 

1. Aktivitas pembelajaran masih berpusat pada pengajar serta 

lembar kerja anak yg materinya kurang sesuai dengan 

kebutuhan anak. 

2. Anak usia dini belum mengenal kearifan lokal pada wilayah 

kawasan tinggalnya. 

3. Aktivitas pembelajaran sebagian besar masih dilakukan secara 

monoton sebagai akibatnya membentuk siswa mengalami 

kejenuhan dikarenakan proses belajar mengajar yang 

membosankan; 

4. Proses pembelajaran yang dilakukan pendidik kurang menarik 

untuk anak guna mengenalkan kemampuan keaksaraan awal 

anak yang dapat dikembangkan melalui media bigbook 

berbasis kearifan lokal kota Kabupaten Kudus; 

5. Di Raudhatul Athfal belum adanya pengembangan Media 

media bigbook berbasis kearifan lokal kabupaten kudus untuk 

mengenalkan keaksaraan Anak Usia Dini; 

6. Pendidik belum mengembangkan media bigbook berbasis 

kearifan lokal kabupaten kudus yang dapat mengenalkan  

kemampuan keaksaraan awal anak usia dini. 

 

1.3   Batasan Masalah  

  Dalam penelitian ini, beberapa batasan masalah yang 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Media Bigbook berbasis kearifan lokal Kudus yang 

dikembangkan adalah Media atau modul berupa buku besar 

yang dibuat menggunakan bahan kain warna warni flannel  

sebagai pendamping bahan ajar bagi guru. 
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2. Media Bigbook berbasis kearifan lokal kudus yang dikembangan 

guna mengenalkan berbagai macam kearifan lokal kudus 

melalui media gambar, angka dan huruf yang dibuat 

menggunakan kain flannel yang tentunya menarik bagi anak 

usia dini.  

3. Pengembangan model pembelajaran yang dikembangkan berupa 

pedoman model pembelajaran melalui media bigbook yang 

isinya sesuai tema dan pembelajaran berbasis kearifan lokal 

kabupaten kudus; 

4. Pembelajaran yang dikembangkan menggunakan media bigbook 

berbasis kearifan lokal kabupaten kudus yang diharapkan dapat 

dikenalkan keaksaraan awal kepada anak usia dini; 

5. Desain pembelajaran dengan media bigbook berbasis kearifan 

lokal kabupaten kudus untuk mengenalkan keaksaraan awal 

pada anak usia dini. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah diatas dapat maka rumusan 

masalah yang dapat dikembangkan, yaitu : 

1. Bagaimana kebutuhan media pembelajaran dengan media 

bigbook berbasis kearifan lokal Kabupaten Kudus untuk 

mengenalkan keaksaraan awal kepada anak usia dini di RA Al 

Falah Kudus? 

2. Bagaimana desain media pada anak usia dini terhadap 

pengembangan media bigbook berbasis kearifan lokal 

Kabupaten Kudus gusjigang untuk mengenalkan keaksaraan 

awal anak usia dini kelompok A RA di kudus? 

3. Bagaimana kelayakan model untuk pengembangan media 

bigbook berbasis kearifan lokal Kabupaten Kudus untuk 
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mengenalkan keaksaraan pada anak usia dini dapat di 

aplikasikan dengan baik di RA kelompok A di Kudus? 

4. Bagaimana efektifitas pengembangan media bigbook berbasis 

kearifan lokal Kabupaten Kudus untuk mengenalkaan 

keaksaraan pada anak usia dini di RA Kudus? 

 

1.5 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

  Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Analisis kebutuhan pengembangan media bigbook berbasis 

kearifan lokal Kabupaten Kudus untuk mengenalkan keaksaraan 

awal pada anak usia dini di RA Al Falah Rejosari Dawe Kudus. 

2. Merumuskan desain pengembangan media bigbook berbasis 

keaarifan lokal kudus untuk mengenalkan keaksaraan pada anak 

usia dini di RA Al Falah Rejosari Dawe Kudus.  

3. Menganalisis kelayakan pengembangan bahan media bigbook 

berbasis kearifan lokal Kudus agar layak digunakan sebagai 

media pembelajaran bagi anak usia dini tentunya di bidang 

pengenalan keaksaraan pada anak usia dini di RA Kelompok A 

di Kudus. 

4. Menganalisis Kelayakan efektifitas pengembangan bahan media 

bigbook berbasis kearifan lokal Kudus Gusjigang  agar layak 

digunakan sebagai media pembelajaran bagi anak usia dini 

tentunya di bidang pengenalan keaksaraan pada anak usia dini di 

Raudlatul Athfal Kudus. 
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1.6 Manfaat Penelitian Pengembangan  

       Pengembangan Media Bigbook ini dilakukan untuk 

mengenalkan keaksaraan dalam proses pembelajaran anak usia 

dini supaya mencapai hasil yang diinginkan.  

1. Secara teoritis, penelitian ini dibutuhkan bisa dipakai menjadi 

referensi atau bahan kajian pada pengembangan penelitian 

selanjutnya, khususnya pada pengembangan dilembaga 

pendidikan.  

2. Secara praktis, output penelitian ini dibutuhkan bisa berguna 

buat: 

a. Bagi Kepala Madrasah 

Dapat dijadikan acuan buat merumuskan kebijakan 

pendidikan yang berkaitan menggunakan proses 

pembelajaran. Serta menjadi bahan pertimbangan pada 

memperbaiki sistem pembelajaran yang akan datang.  

b. Bagi pendidik  

Memberikan motivasi kepada pendidik-pendidik lain 

untuk mengembangkan bahan ajar dalam rangka 

memperbaiki proses pembelajaran.  

c. Bagi peserta didik 

 Dapat sebagai keliru satu tolak ukur buat mengikuti 

aktivitas pembelajran yang lebih konseptual pada 

menciptakan pemikiran yang matematis. Serta menaruh 

pengalaman baru pada proses pembelajaran. 

d. Bagi sekolah  

Khususnya penyelenggara pendidikan, bisa menaruh 

model terhadap kebijakan sekolah pada pengembangan 

sekolah guna menerapkan metode pembelajaran dengan 

media bigbook. 
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e. Bagi peneliti  

Menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan 

tentang penelitian pengembangan (research and 

development) dan pengembangan bahan ajar 

1.7 Spesifikasi Produk  

   Media pembelajaran yang dimaksud salah satunya media 

yang digunakan adalah bigbook sebagai media atau alat 

pembelajaran. Bigbook merupakan buku cerita yang berkarakteristik 

khusus yang dibesarkan baik teks maupun gambar sehingga 

memungkinkan terjadi kegiatan bersama antara guru dan siswa ( 

Solehuddin 2009:7). 

  Spesifikasi produk yg dikembangkan, lebih jelasnya perihal 

bagaimana sesuatu dirancang. Produk yang dikembangkan pada 

penelitian merupakan media bigbook. Media bigbook yg 

dikembangkan serta disusun buat membantu anak usia dini buat 

mengenal dan mengetahui keaksaraan pada anak usia dini. Bigbook 

ini dibuat menggunakan semenarik mungkin supaya siswa tertarik 

dan praktis dalam mempelajarinya serta muatan materi disesuaikan 

menggunakan kebutuhan peserta didik, (Sugiyono 2015:401). 

Spesifikasi produk yang diharapkan dihasilkan dalam penelitian 

berupa modul pembelajaran dengan media bigbook ini adalah: 

1) Pedoman pembelajaran media bigbook berbasis kearifan 

lokal gusjigang sebagai media pembelajaran 

2) Pedoman  dikembangkan mengacu pada : 

Kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai tema meluputi 

kognitif, seni dan bahasa 

3) Pedoman media pembelajaran dilakukan di lingkungan 

sekitar dan sesuai tema serta menggunakan media bigbook.  

4) Deskripsi modul pembelajaran dengan media bigbook 

berbasis kearifan lokal kudus gusjigang meliputi: 
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a) Kegiatan awal anak diajak untuk berdoa awal 

pembelajaran didalam kelas kemudian diajak berbaris 

diluar kelas dan berdoa sebelum kegiatan. 

b) Kegiatan inti anak dikenalkan apa yang ada di dalam 

bigbook dan melakukan pembelajaran berbasis kearifan 

lokal gusjigang yang ada di dalam media bigbook 

c) Kegiatan akhir anak ditanya evaluasi hasil pembelajaran 

yang dilakukan anak pada hari tersebut. 

d) Media bigbook disusun untuk memudahkan siswa dalam 

mengenal aksara serta memudahkan guru untuk 

menyampaikan materi. 

e) Media bigbook dibuat secara manual dan menggunakan 

bantuan kain flannel dan kain bekas. 

f) Didalam media terdapat gambar dan alfabet . Terkait 

menggunakan cerita disesuaikan dengan tingkat berfikir 

peserta didik kemudian, gambar yg terdapat pada media 

yang telah dibuat semenarik mungkin sehingga, 

memudahkan siswa dalam belajar 

Produk pengembangan yang akan dihasilkan berupa modul 

peserta didik dengan tema “Keaksaraan” dan subtema “ Kearifan 

Lokal Kudus Gusjigang. Produk yang dihasilkan dari pengembangan 

bahan ajar ini berupa modul dan media bigbook yang memiliki 

spesifikasi sebagai berikut: 

1. Bagian sampul depan ( cover ) menggunakan warna, angka, 

huruf dan gambar yang menarik 

2. Bagian isi disertai dengan gambar , huruf , dan angka yang 

menarik 

3. Bentuk huruf mudah dibaca dengan ukuran standart anak  

4. Panjang buku 19cm lebar 12 cm  

5. Terbuat dari bahan flannel  
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