
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang Undang Pendidikan Nasional No.20 Th. 2003 Tentang 

Pendidikan Nasional pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa pendidikan anak 

usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 4) Oleh karena itu 

diperlukan stimulasi intensif dari lingkungan pendidikan agar dapat 

berkembang optimal dengan cara yang terrencana, holistic , intensif dan 

berdasar pada karakteristik perkembangan. Salah satu karakteristik cara 

belajar anak usia dini adalah  belajar melalui bermain. Tak terkecuali dalam 

pengenalan literasi awal  baca tulis hitung anak usia dini tersebut yang 

seringkali kita jumpai diberikan dengan cara yang salah, karena ketidaktahuan 

orang tua atau guru.  

Upaya ini cenderung mengabaikan kemampuan dan karakteristik anak 

usai dini yang lebih menekankan pengembangan minat di banding 

kemampuan. (Husnaini 2018:1) Literasi merupakan penyerapan informasi 

berbentuk ilmu pengetahuan dari teks ataupun lisan, untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan kognisi, melalui membaca dan menulis 

(Arsa 2019:2)  Menurut (Afnida 2020:1) literasi dimaknai dengan stimulasi 

perkembangan kemampuan bahasa anak yang menekankan pada pengetahuan 

huruf dan kesadaran fonologi, diantaranya: mengajak anak membaca buku, 

mengenal kosakata melalui kartu bergambar, menirukan bentuk tulisan dan 

kosakata, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan baca-tulis anak.  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 137 Tahun 2014 yang dituangkan dalam Standar Tingkat  

perkembangan anak ( STTPA ) percapaian anak usia 5-6 tahun diharapkan  
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sudah dapat : 1.) Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal 2.) Mengenal 

suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya 3). 

Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang 

sama.4.) Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf  5.) Membaca 

nama sendiri 6.) Menuliskan nama sendiri 7.) Memahami arti kata dalam cerita.  

Kenyataan di lapangan,  menurut data awal berdasarkan hasil observasi yang 

peneliti lakukan pada TK Dharma Wanita Desa Dresi Wetan  Kecamatan 

Kaliori dan TK Ringin Putra Kecamatan Pamotan   dan  TK Negeri 2 

Kecamatan Rembang. pada tanggal 25  Oktober sampai tanggal 6 November 

2021 didapatkan pengenalan literasi dalam hal membaca diberikan  dengan 

cara yang konvensional dengan mengeja, atau menggunakan buku “ Belajar 

Membaca” Guru belum melaksanakan kegiatan pembelajaran literasi melalui 

kegiatan yang menyenangkan, sebagian guru belum mengerti stimulasi apa 

yang harus diberikan kepada anak berkaitan dengan literasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru di TK tersebut,  

mereka tidak mempunyai bahan ajar berupa buku pedoman permainan  yang 

menjadi rujukan dalam pembelajaran pengenalan literasi melalui bermain dan 

permainan, sehingga banyak anak yang merasa bosan ,  sulit membedakan 

huruf vokal dan konsunan .  Peneliti juga mengadakan wawancara dengan 

orang tua / wali murid , didapatkan hasil, bahwa semua orang tua 

menghendaki anak – anak mereka bisa membaca sedini mungkin, bahkan 

mereka juga ada yang mendesak gurunya agar segera mengajarkan membaca 

pada anaknya, padahal  anak mereka baru duduk pada kelompok A . akibatnya 

anak akan mudah stres, merasa bosan, dan  ada yang merasa trauma, mereka 

stres karena orang tua di rumah sering memarahi akibat anak tidak mau belajar 

membaca, menulis berhitung, mereka lebih suka bermain sesukanya, yang 

dianggap orang tua tidak belajar. Sebenarnya, permasalahannya bukan pada 

boleh tidaknya membaca dan menulis, akan tetapi penggunaan motode, media 

dan pola pengenalan yang tepat, sesuai dengan perkembangan anak usia dini 

(Husnaini 2018:2) 
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Penelitian yang dilakukan oleh  Iis Basyiroh ( 2017 ) menyatakan 

bahwa di TK Negeri Centeh Kota Bandung memiliki program pengembangan 

kemampuan literasi yang berbeda dengan TK atau lembaga PAUD lainnya. 

Hasil studi pendahuluan di TK Negeri Centeh kota Bandung, di dinding-

dinding memperlihatkan hasil karya anak-anak yang mendukung 

perkembangan literasi. Ketika mengenalkan suku kata, guru memberi dadu 

kata dan anak-anak menulis kembali kata yang keluar setelah dadu tersebut 

dilempar sehingga anak-anak belajar sambil bermain atau bermain seraya 

belajar, lingkungan kelas yang kaya akan literasi serta dilengkapi 

perpustakaan yang menyediakan buku cerita dan buku pengetahuan lainnya. 

(Basyiroh 2017:4) Kemampuan literasi anak tumbuh dengan  baik dengan 

proses bermain dan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kirjan Nahdi dan Dika Yunitasari ( 2020) 

Pengembangan literasi berhasil dikarenakan proses pembelajaran yang aktif 

dengan menggunakan strategi bermain “ Dia Tampan”  yang membuat anak-

anak menemukan hal yang baru dan lebih terlihat kesempatan berkomunikasi 

sesama temannya karena kecenderungan anak usia dini dalam belajar , salah 

satunya adalah dengan bermain.(Nahdi and Yunitasari 2020:3). Atas dasar 

karakteristik tersebut maka dalam pembelajaran untuk anak usia dini berlaku 

prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain.  . Bermain pada 

dasarnya penting untuk belajar keterampilan abad ke-21, seperti sebagai 

pemecahan masalah, kolaborasi, kreativitas, yang membutuhkan keterampilan 

fungsi eksekutif yang penting untuk kesuksesan orang dewasa. (Yogman et al. 

2018:4).  Lingkungan, juga mempengaruhi literasi anak usia dini, (van Bergen 

et al. 2017:8) . 

Jika merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 

1839/C.C2/TU/2009 Tanggal 25 April 2009 Perihal Penyelenggaraan 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar, 

menyatakan bahwa Pengenalan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) 

dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak 
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(Surat Edaran Sisdiknas, 2009). Kontraversi membaca untuk anak usia dini 

sering menjadi perdebatan. Boleh atau tidaknya diberikan pembelajaran 

membaca pada anak usia dini membuat para guru anak usia dini bingung dan 

takut untuk memberikan pembelajaran membaca pada peserta didik. 

Pengenalan literasi awal dengan kegiatan membaca  diberikan pada anak usia 

dini bukanlah menjadi topik perdebatan lagi namun yang harus diperhatikan 

adalah pembelajaran membaca diberikan dengan cara yang menarik, kreatif, 

menyenangkan dan tanpa paksaan. Satu hal yang harus diperhatikan oleh guru 

adalah kesiapan anak dalam membaca. Guru harus membantu anak agar siap 

membaca dengan memberikan kegiatan yang dapat membuat anak siap 

membaca.  maka perlu dikembangkan bahan ajar  Fun reading . Dalam buku 

itu disajikan bagaimana membaca dengan cara bermain yang menyenangkan, 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak dengan tahap – 

tahap mengenalkan keaksaraan mulai yang mudah ke tahap yang lebih 

kompleks.. Melalui permainan Fun Reading, anak diajak mengenal bentuk 

huruf, mengenal suku kata , atau bahkan mengenal kalimat sederhana dengan 

cara yang menyenangkan. Konsep huruf dan angka ditanamkan dengan tidak 

terasa, anak akan dengan senang hati bermain, berlari – lari atau  dengan 

bermain kelompok, dengan memberikan  kesempatan kepada untuk 

bereksplorasi, dan bergerak. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat  

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Pembelajaran pengenalan literasi awal anak masih konvensional 

1.2.2 Tuntutan dan ambisi  Orang Tua yang terlalu tinggi terhadap anak agar 

bisa membaca sedini mungkin.padahal tingkat keatangannya berbeda. 

1.2.3 Perlu Pengembangan Buku Panduan  permainan  Fun Reading   berupa 

buku  dalam pengenalan  literasi  pada anak usia dini. 
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1.3 Cakupan Masalah 

Cakupan Masalah dalam penelitian ini fokus pada  pengembangan 

bahan ajar permainan Fun Reading yang menjadi pedoman guru dalam 

pengenalan  literasi yang menyenangkan untuk  anak usia dini. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan cakupan masalah tersebut  di atas, maka  

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimana analisis kebutuhan pengembangan Buku Panduan  permainan  

fun Reading dalam Pengenalan Literasi Awal Untuk Anak Usia Dini di 

Kabupaten Rembang? 

1.4.2 Bagaimana desain  Buku Panduan  permainan Fun Reading dalam  

pengenalan  literasi awal untuk  anak usia dini ? 

1.4.3 Bagaimana kelayakan Buku Panduan  permainan Fun Reading  dalam 

Pengenalan Literasi Awal Untuk Anak Usia Dini di Kabupaten Rembang? 

1.4.4 Bagaimanakah efektifitas Buku Panduan  permainan  Fun Reading dalam  

pengenalan  literasi awal untuk  anak usia dini ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka  tujuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Menganalisis kebutuhan pengembangan Buku Panduan  permainan fun 

Reading dalam Pengenalan Literasi Awal Untuk Anak Usia Dini di 

Kabupaten Rembang 

1.5.2 Menghasilkan  desain pengembangan Buku Panduan  permainan fun 

Reading dalam Pengenalan Literasi Awal Untuk Anak Usia Dini di 

Kabupaten Rembang 

1.5.3 Mengetahui kelayakan elemen Buku Panduan  permainan Fun Reading 

dalam Pengenalan Literasi Awal Untuk Anak Usia Dini di Kabupaten 

Rembang berdasarkan validasi ahli 
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1.5.4 Mengetahui keefektifan Buku Panduan  permainan Fun Reading dalam 

Pengenalan Literasi Awal Untuk Anak Usia Dini di Kabupaten Rembang 

 

1.6  Manfaat Hasil Penelitian 

1.6.1   Secara Teoritis 

Menambah khasanah pengetahuan guru PAUD dalam pengenalan  literasi 

untuk anak usia dini 

1.6.2 Secara Praktis 

1.6.2.1 Bagi Pembaca 

Sebagai bahan bacaan yang dapat  menambah wawasan tentang 

permainan pengenalan literasi untuk anak usia dini. 

1.6.2.2 Bagi anak didik 

Dengan adanya Buku Panduan  permainan  Fun reading,  kemampuan 

literasi anak meningkat 

1.6.2.3 Bagi Guru 

Sebagai pedoman dalam memberikan stimulasi pembelajaran 

pengenalan literasi untuk anak usia dini dan merupakan bahan inspirasi 

bagi guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi 

pembelajaran 

1.6.2.4 Bagi  Sekolah 

Menjadi bahan bacaan di perpustakaan sekolah dan dengan 

diterapkannya isi bahan ajar permainan Fun Reading  ini kepada anak, 

maka mempengaruhi mutu lulusan dari lembaga TK tersebut dan 

akhirnya kepercayaan masyarakat akan meningkat. 

1.6.2.5 Bagi Orang Tua 

Membantu orang tua dalam pembelajaran anak mereka dalam 

membaca/ meningkatkan literasi awal. 
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1.7   Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

Rancangan spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah berupa Buku Panduan  permainan Permainan 

Fun Reading  berupa buku ajar permainan Literasi untuk Anak Usia Dini 

mencakup: 

1.7.1 Format Modul   

Adapun format dan prosedur penggunaan Buku Panduan  

permainan Permainan Fun Reading yang layak  adalah sebagai berikut  : 

Secara umum, tampilan  Buku Panduan  pada Cover didesain dengan 

format full colour, warna didominasi warna cerah  dan terdapat gambar 

anak dan berbagai bermainan literasi  yang melambangkan muatan isi 

modul. Desain cover modul  ini berukuran B5 (25,7cm x 18,2cm) dan font 

penulisan arial dengan ukuran tulisan 12 supaya lebih jelas dan efektif 

digunakan oleh guru dalam memberikan stimulasi pembelajaran 

pengenalan literasi anak usia dini 

1.7.2 Isi buku  

Adapun isi judul  Buku Panduan   Permainan Fun Reading dalam 

Pengenalan  Literasi Awal  untuk Anak Usia Dini di Kabupaten Rembang  

mencakup: 

1.7.2.1 Kata Pengantar 

Bagian ini berisi tentang penyampaian terimakasih kepada pihak 

yang membantu dalam menyelesaikan buku ajar 

1.7.2.2 Daftar isi.  

Bagian ini menjelaskan tentang daftar halaman masing-masing isi 

bab dalam buku ajar. 

1.7.2.3 Bagian I  

Pendahuluan 

Menyajikan urgensi kebutuhan atas Buku Panduan   Permainan Fun 

Reading dalam Pengenalan  Literasi Awal untuk Anak Usia Dini di 

Kabupaten Rembang , analisis Kurikulum 13 dan Skenario pembelajaran. 
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1.7.2.4 Untuk bagian III 

 Inti berisi materi dan cara bermain antara lain (1) Permainan Flash 

Domino (2) Permainan Cocok Kata/Bolak-Balik (3) Permainan Kata Aneh 

(4) Permainan Siapa Cepat Siapa Dapat (5) Permainan Berburu / Temukan 

Aku (6) Permainan Kata Cerita/Tunjuk Kata/Gambar (7) Permainan 

Kata/Gambar Hilang (8) Permainan Lubang Ajaib (9) Permainan Kejar 

Aku (10) Permainan Petak Gunung (11) Estafet Card (12) Payung Huruf  

( 13) Loncat batu (14) Bermain Suwal ( Suku Kata Awal )  (15) Bermain 

Sukir ( Suku Kata Akhir)  (16) Kartu Berpindah ( 17) kartu Sama ( 18) 

Lompat Kartu ( 19) Payung Ceria (20) Ayo bergabung 

1.7.2.5 Bagian  IV  

  ( 1 ) Daftar Pustaka   

Bagian ini berisi tentang sumber literatur yang digunakan dalam membuat 

buku ajar   ini.  

(2) Biografi Penulis, berisi tentang sedikit riwayat hidup penulis. . 

 

1.7.3 Asumsi  Penelitian Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian pengembangan ini,  ini untuk menjawab  atas 

kebutuhan pemenuhan pedoman pembelajaran literasi untuk guru PAUD  

 ( TK) di Kabupaten Rembang, mengingat keadaan di lapangan 

pembelajaran keaksaraan awal banyak dilakukan dengan metode drill, 

dengan buku belajar membaca, yang tidak sesuai dengan prinsip 

pembelajaran anak usia dini yaitu belajar melalui  bermain,    

 

1.7.4 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

     Pengujian keefektifan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada  3 

(tiga) Lembaga yang ada di kabupaten Rembang  yaitu TK Dharma 

Wanita Desa Dresi Wetan,  TK Ringin Putra  Kecamatan Pamotan  dan 

TK Negeri 2 Rembang. Hasil pengembangan ini hanya terkait dalam 

pengembangan   Modul  Permainan Fun Reading dalam Pengenalan  

Literasi Awal untuk Anak Usia Dini di Kabupaten Rembang   
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1.7.4.1 Keterbatasan lainnya, uji keefektifan di laksanakan dalam waku singkat 

karena terjadinya pandemi Covid 2019 di Indonesian yang menyebabkan 

dampak pada subjek penelitian dan pembelajaran di sekolah yang tidak 

efektif terkait penetapan PPKM 

1.7.4.2 Buku Panduan  ini  masih  perlu penyempurnaan di kemudian hari, 

mengingat keterbatasan pengetahuan peneliti 

 


