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BAB I 

 PENDAHULUAN                                                                                                                                                                                                                                 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Keaksaraan awal adalah kemampuan setiap anak untuk mengenali huruf 

dan bunyi bahasa. Huruf vokal dan konsonan merupakan proses literasi pertama 

bagi anak-anak yang baru memasuki taman kanak-kanak, huruf vokal dan 

konsonan juga menjadi dasar untuk pengembangan keterampilan bahasa (Siti 

Nurjanah, Endah Nurrohmah, 2018: 397). 

  Menurut Permendikbud RI Tahun 2014 Nomor 137 tentang Standar 

Nasional PAUD salah satunya menjabarkan Standar Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak (STPPA) pada lingkup perkembangan bahasa salah satunya 

keaksaraan awal usia 5-6 tahun diantaranya : (1) menyebutkan simbol-simbol 

yang dikenal (2) mengenal suara hurf awal dari nama benda yang ada di 

sekitarnya (3) menyebutkan kelompok gambar dari huruf yang sama (4) 

memahami hubungan antara bentuk bunyi dan huruf (5) membaca nama sendiri 

(6) menulis nama sendiri (7) memahami cerita dan arti kata. (STPPA PAUD 

KURIKULUM., 2013: 4) 

  Bahasa merupakan salah satu aspek dalam perkembangan anak dan  perlu 

perhatian karena untuk berkomunikasi dengan orang lain penggunaan bahasa yang 

tepat akan mendorong perkembangan kemampuan bahasa anak (Kurniawan & 

Kurniawan, 2018:82), sehingga perkembangan bahasa merupakan salah satu 

aspek terpenting yang harus dikembangkan di Taman kanak – kanak.  

   Levy, Gong & Hessel et al., 2006 (dalam widyaning Hapsari, 2017: 178 ) 

menjelaskan bahwa pengalaman literasi anak di usia prasekolah diyakini akan 

membentuk fondasi yang kuat pada perkembangan membacanya. Pengetahuan 

ketrampilan dan sikap anak usia prasekolah yang menjadi dasar awal membaca 

dan menulis desebut dengan kemampuan literasi awal (Hapsari et al., 2017: 179). 

Menurut Schickedanz, A.J dalam.(Aisyah & Khotimah Paud et al., 2016: 6) 

menjelaskan pentingnya mendeteksi awal kemampuan literasi anak usia dini akan 

memberikan informasi terkait kesulitan membaca dan menulis, sehingga 



 

kemampuan keaksaraan awal anak perlu dideteksi sejak dini agar dapat 

memberikan stimulasi yang terbaik. Jangan sia – siakan masa bermain anak, 

karena stimulus yang diberikan dengan cara bermain, anak akan memperoleh 

kesenangan dan informasi melalui aktifitas bermain anak ,  sehingga tahap dasar 

perkembangan literasi keaksaraan berkembang sesuai dengan masa dan tahapan 

perkembangannya dikutip dari  . Pupung Puspa Ardini & . Anik Lestari Ningrum, 

n.d, 2018.) 

  Namun realita di lapangan,  pengamatan  yang dilakukan peneliti di 

Taman Kanak-kanak Pertiwi 2 terjadi kekakuan dalam mengajarkan keaksaraan 

awal anak, sehingga menciptakan keterpaksaan anak yang seharusnya dilakukan 

dengan bermain sambil belajar. Sekolah ini  pengajaranya klasikal, dengan 

menggunakan media papan tulis, buku tulis dan pensil serta meminta anak-anak 

untuk menyuruh membaca dipapan tulis yang telah ditulis guru, kemudian 

menyalinnya pada buku tulis.  

  Berdasarkan pengamatan yang terdiri dari 15 anak, yaitu 9 anak laki – laki 

dan 6 anak perempuan, didapatkan masih sulit membedakan simbol huruf - huruf 

mirip seperti b dan d, huruf m dan n. Peneliti juga melihat beberapa anak 

menangis tidak mau belajar, ada yang keluar memanggil ibunya untuk ditunggui,  

Peneliti juga melihat secara langsung, bahwa di TK Pertiwi 2 ini diperlakukan 

peraturan yaitu setiap pagi anak – anak mengantri membaca tanpa mengeja yang 

apabila lancar dinaikkan dan apabila tidak lancar disuruh mengulang hari esoknya, 

tutur kata  dari salah seorang guru kelompok B. 

\  Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2020 : 388) menunjukan 

bahwa kemampuan keaksaraan awal mengenal huruf dapat ditingkatkan melalui 

permainan kartu huruf. Anak-anak diajak bermain kartu huruf, menyebutkan huruf 

yang ada pada kartu, menyebutkan gambar benda kemudian menyebutkan huruf 

depannya. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Aisyah & Khotimah 

(Paud et al., 2016 ) mengatakan bahwa alat permainan  JUMAFON dapat 

meningkatkan keaksaraan awal anak usia 4-6 tahun dengan cara mengenal simbol-

simbol menulis,  mengucapkan huruf a-z, mencari hewan  yang memiliki huruf 

yang sama dan menggolongkan huruf fokal beserta konsonan .  
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  Wawancara dengan Guru TK Gugus Utari  Kecamatan sarang Kabupaten 

Rembang, pembelajaran keaksaraan awal  mereka menggunakan papan tulis 

kemudian menyebutkan bunyi huruf sambil menunjuk huruf di papan tulis, 

selanjutnya  meminta anak untuk menirukan bunyi huruf tersebut. Guru setiap 

harinya menerapkan membaca  menggunakan  buku dengan judul ayo membaca 

tanpa mengeja. Hampir 80 %   lembaga- lembaga TK Gugus Utari memfasilitasi 

membaca dengan buku tersebut, akibatnya anak cepat bosen dan tidak berminat 

untuk mengikuti pembelajaran keaksaraan. Peneliti berharap agar potensi dan 

kemampuan keaksaraan awal  anak  tumbuh secara optimal diberikan stimulus 

pendidikan  dengan  pendekatan bermain.   

  Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) lebih 

didominasi oleh kegiatan yang menyenangkan dan menggembirakan bagi anak, 

pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran dimana interaksi antar guru 

dan peserta didik, lingkungan fisik, dan suasana memberikan peluang terciptanya 

kondisi yang kondusif untuk belajar (Masyah, 2017:101–106). Belajar dilakukan  

dengan menyenangkan, bukan dipaksakan sehingga  Si anak tidak akan merasa  

terbebani‟ 

  Salah satu tindakan yang relefan dengan rekomendasi- rekomendasi diatas   

adalah melalui penggunaan produk permainan bowling huruf yang telah dilakukan 

peneliti, yaitu keunikan pada alat permainan bowling diharapkan memberikan 

kesempatan  kepada anak mengenal konsep huruf dengan cepat, karena anak juga 

diberi tantangan untuk dapat mencari kartu  yang awal  hurufnya sama pada pin 

yang jatuh. Media pembelajaran literasi berbasis permainan bowling  memberikan 

motivasi anak untuk lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan dalam 

mengenal konsep huruf,  sehingga peneliti berharap produk tersebut layak  

dikembangkan untuk meningkatkan  keaksaraan awal  anak usia 5-6 tahun 

   Oleh karena itu, peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

Pengembangan Media Pembelajaran Literasi Keaksaraan Berbasis Permainan 

Bowling Huruf untuk Meningkatkan Keaksaraan  Awal Anak Usia Dini di 

Kabupaten Rembang. 

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

   Identifikasi masalah dalam penelitian ini:  

1. Media pembelajaran yang tidak memperhatikan karakteristik anak  usia 5-

6 tahun  

2. Pembelajaran keaksaraan awal anak usia  5– 6 tahun menggunakan metode 

konvensional yaitu  penerapkan membaca dan menulis dengan media 

papan tulis. 

3. Pengelolaan kelas rata – rata disetting klasikal 

4. Anak merasa dipaksa untuk belajar mengidentifikasi huruf  a-z 

5. Pembelajaran keaksaraan awal tidak menggunakan alat peraga sehingga 

anak bosan  

6. Cara belajar untuk meningkatkan keaksaraan awal anak usia 5-6 monoton, 

tidak memperhatikan prinsip belajar sambil bermain. 

7. Suasana kelas tegang dan anak merasa takut.    

8. Anak belum bisa mandiri masih meminta ibunya untuk mendampingi. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

  Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kebutuhan pengembangkan media pembelajaran literasi aksara berbasis 

permainan bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan  

awal anak usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang 

2. Desain pengembangan media pembelajaran literasi aksara berbasis 

permainan bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan  

awal anak usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang 

3. Kelayakan pengembangan media pembelajaran lieterasi aksara berbasis 

permainan bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan 

awal anak usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang 

4. Keefektifas pengembangan media pembelajaran literasi aksara berbasis 

permainan bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan 

awal anak usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang 
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1.4 Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebaga berikut: 

1. Bagaimana kebutuhan media pembelajaran literasi eaksara berbasis 

permainan bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan  

awal anak usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang ?  

2. Bagaimana Pengembangan desain media pembelajaran literasi aksara 

berbasis permainan bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan 

keaksaraan awal anak usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang ? 

3. Bagaimana kelayakan media pembelajaran lieterasi aksara berbasis 

permainan bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan 

awal anak usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang? 

4. Bagaimana keefektifan media pembelajaran literasi aksara berbasis 

permainan bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan 

awal anak usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan 

mengembangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menganalisis kebutuhan media pembelajaran literasi aksara berbasis 

permainan bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksareaan 

awal anak usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang 

2. Menyusun desain media  pembelajaran literasi aksara berbasis permainan 

bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksareaan awal anak 

usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang 

3. Menganalisis kelayakan media pembelajaran literasi aksara berbasis 

permainan bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan 

awal anak usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang.  

4. Menganalisis keefektifan media pembelajaran literasi aksara berbasis 

permainan bowling huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan 

awal anak usia 5-6 tahun di Gugus Utari Sarang Rembang. 

 



 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bermanfaat secara 

teoritis maupun secara praktis. 

 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan media pembelajaran literasi aksara 

berbasis permainan bowling untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan awal 

anak usia 5-6 tahun.  

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Peserta didik 

Penelitian ini dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik akan media 

pembelajaran literasi aksara berbasis permaina bowling untuk meningkatkan 

kemampuan keaksaraan awal anak usia dini usia 5-6 tahun 

2. Guru 

Menjadi bahan informasi bagi guru lembaga  tentang salah satu pilihan media 

pembelajaran literasi aksara berbasis permainan bowling untuk meningkatkan 

keaksaraan awal anak usia dini 5-6 tahun 

 

1.7 Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah buku panduan  

permainan bowling huruf dan alat bermainan bowling huruf untuk meningkatkan 

keaksaraan awal usia 5-6 tahun. Dengan adanya produk ini diharapakan dapat 

berguna bagi guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Produk yang 

dihasilkan dari pengembangan model pembelajaran ini sebagai berikut: 

1. Buku Panduan Permainan Bowling 

Faktor-faktor yang diperhatikan dalam buku panduan antara lain kepraktisan 

penggunaan, jenis informasi yang disampaikan, saran pembaca, kesukaan 

pembaca, biaya produksi, dann efisiensi penggunaan, bahan produksi seperti 
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kertas dan tinta. Ukuran buku yang digunakan adalah A5 yaitu 21 cm x 14,8 

cm. 

2. Deskripsi Bahasa 

Dari segi bahasa buku panduan ini (1) memilih kata-kata yang sederhana, (2) 

tidak menggunakan kata-kata asing, (3) tidak menggunakan kata-kata yang 

jorok, dan (4) menggunakan kata-kata yang komunikatif yakni komunikasi 

langsung dengan pembaca, (5) ditambahkan kalimat-kalimat motivasi agar 

dapat memotivasi peserta didik menjadi lebih  senang dalam bermain bowling 

huruf. 

3. Deskripsi Isi 

Penyajian buku panduan ini terdiri atas (1) pendahuluan, (2) tata cara rmain 

(3) kesimpulan (4) penutup. 

a. Pendahuluan: Meliputi latar belakang, deskripsi singkat, manfaat 

serta tujuan . 

b. Tata cara main  

c. Kesimpulan 

d. Penutup  

4.  Desain Permainan Bowling Huruf 

Desain permainan ini memiliki konsep pembelajaran literasi aksara. Produk 

ini memberikan pengetahuan tentang keaksaraan awal anak usia 5-6 tahun 

untuk mengatahui huruf alfabet (a-z). Pembelajaran dilakukan dengan cara  

yang menyanangkan yaitu dalam permainan, dimulai dari desain yang 

menarik, warna yang menarik dan dari setiap bowling kalengnya berkarakter 

binatang. Dalam mainan ini akan membuat anak bergerak lebih aktif . 

Untuk ukuran produk 

a. Pin bowling huruf:  

1. Tinggi kaleng  : 10 cm  

2. diuameter  lingkaran     : 4 cm 

3.  Setiker huruf  a – z dan dimodifikasi dengan karakter binatang  

b. Bola bowling  bola pres diameter lingkaran  7 cm 

c. Kartu tantangan  dengan ukuran 9 cm x 11 cm 


