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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

pendidikan prasekolah merupakan bentuk pendidikan anak, yang berada di jalur untuk 

menyediakan program untuk pendidikan formal pertama untuk anak-anak 4-6 tahun sebelum 

masuk ke siswa sekolah dasar. TK sebagai bagian dari pendidikan anak usia dini, pendidikan 

formal memiliki tugas yang sangat penting dalam mengembangkan potensi siswa dengan 

memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan dan sebagainya intelektual 

yang anak-anak dapat beradaptasi dengan kegiatan belajar yang sebenarnya di sekolah dasar.  

prasekolah dianggap penting untuk mendidik anak-anak untuk usia emas (Golden Age), 

yang pada usia ini adalah periode sensitif dalam kehidupan seorang anak. periode sensitif adalah 

periode yang membutuhkan bantuan yang tulus untuk saat ini hanya sekali dalam hidup untuk 

hidup. Seperti hadis  di bawah ini; 

وَك ُّ لُك  ُْ ْو  ٍ ُ و ك  ْلك ى ل ع ُْ   ِ ْو َل ُو ِأ ك ِ  ْ   َ ولهلك ُ ه وِ  ل ْا ِولهلك ْ ووك ُ ه   ِ س  ولهلك ْ ووك ُ ه نال نال ث للك ُ ه  ْلك ُّ ه  هه  ُوَ هل ُوك ُ هوت ن ك ِ ْ كِ هه  ْ لوك َ هل ت   ِ ووك ُلهه   ُ   ْ  ى  ء ك

 “Semuaك anakك yangك dilahirkanك atasك kesucianك sampaiك lisannyaك dapatك menerangkanك maksudnya,ك

kemudianكorangtuanyaكyangكmembuatnyaكjadiكYahudi,كNasrani,كatauكMajusi”كRiwayatكAbuكYa’la,ك

al-thabrani, dan al-Baihaqi, dari Aswad ibn Sari.  

Setiap anak dilahirkan dengan potensi keuntungan dan kerugian dari masing-masing. 

Untuk mewujudkan potensi penuh dari anak untuk kemudian menjadi seluruh manusia sesuai 

dengan filosofi bangsa, anak-anak membutuhkan lingkungan yang dapat memungkinkan mereka 

untuk tumbuh dengan optimal. Karena dunia anak merupakan dunia bermain, maka pendidikan di 

Taman Kanak-kanakكmempunyaiكprinsipك“BelajarكSambilكBermain,كBermainكSerayaكBelajar”.ك 

Salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan pada anak adalah aspek 

perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. 

Hal ini mencakup semua cara untuk berkomunikasi, menyebutkan pikiran, dan perasaan yang 
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dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian 

dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. 

Bahasa adalah salah satu aspek yang paling penting dari pembangunan. Karena bahasa 

adalah dasar bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan orang lain meskipun aspek-aspek umum 

mempengaruhi satu sama lain. Anak-anak yang memiliki kemampuan bahasa yang baik mampu 

mendengar. Berbicara, bernegosiasi, mengekpresikan perasaan melalui kata-kata baik tulisan 

maupun lisan. 

Salah satu indikator dari capaian perkembangan bahasa yaitu (keaksaraan) yang tertera 

dalamك kurikulumك ك2010 adalahك “menghubungkanك danك menyebutkanك tulisanك sederhanaك denganك

simbolكyangكmelambangkannya”.كKegiatan belajar dapat mengambil anak-anak melalui kegiatan 

bermain menggunakan berbagai alat atau media. Fungsi dari alat atau media untuk merangsang 

kemampuan berpikir anak-anak sehingga anak-anak dapat mengenal berbagai pengetahuan. Dalam 

membangun pengetahuan untuk anak-anak itu tidak terlepas dari peran guru, guru sebagai model, 

teman bermain, sebagai motivator dan fasilitator. Untuk mempelajari nasib tercapai, guru perlu 

profesional dan kreatif. 

Pemilihan judul penelitian didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di 

TK Darma Bakti Surade Sukabumi. Kemampuan mengenal keaksaraan pada anak di kelompok B 

awalnya masih kurang berkembang sesuai dengan harapan, hal ini terlihat dari banyaknya anak 

yang masih kesulitan dalam membedakan huruf yang memiliki bunyi ataupun bentuk yang mirip. 

Hasil dari kegiatan pada saat pembelajaran maupun saat les membaca, dari 24 anak yang 

diobservasi di kelompok B1 terdapat 15 anak yang belum mampu membedakan hurup dengan 

bunyiكatauكbentukكyangكmirip,كmisalك“d”كdenganك“b”,“f”كdenganك“v”,”m”denganك”n”.danكsebagaiك

nyaكmisalkanكpadaكkataك“bola”كanakكmasihكkebingunganكmengejaكatauكmembedakanكhuruf depan 

nya.antaraك“b”كsamaك“d”sehinggaكanakكseringكsalahكdalamكmengeja,ك juga terdapat 15 orang anak 

yang belum mengenal sebagian huruf konsonan yang masih jarang digunakan misal nya 

“f,j,q,x,v,w,x,y,z.  
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Salah satu alat yang Anda dapat bermain game dari anak-anak dalam proses pengembangan 

literasi awal adalah kemampuan untuk mengetahui melalui flipchart Media (kata dan gambar 

kartu). Sebelum anak ke permainan menggunakan kartu kata dan gambar, guru harus memberikan 

konsep hubungan antara bahasa tertulis atau simbol yang menunjukkan (pra-membaca) aktivitas 

memperkenalkan keaksaraan pertama dari langkah yang signifikan lisan dan lebih menyenangkan 

bagi anak-anak dalam mengenali literasi awal. Guru harus masukkan huruf dalam kata-kata, 

bersama dengan gambar dari kata-kata, dan kemudian guru memperkenalkan bagian-bagian dari 

surat-surat yang terkandung dalam kata.  

Flip chart merupakan susunan gambar-gambar yang digantung pada suatu tiang gantungan 

kecil yang berukuran 21×16 cm, cara menunjukannya dengan dibalik satu per satu. Pada tiap 

lembar papan balik berisi tentang materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Keunggulan 

flip chard mampu mengikat daya tarik peserta didik untuk mau belajar khusunya dalam mengenal 

kata. 

Selain itu kekurangan tenaga pengajar serta cara mengajar guru menjadi faktor kurangnya 

kemampuan anak dalam membedakan huruf yang memiliki bunyi ataupun bentuk yang mirip. 

Kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam proses awal pengenalan keaksaraan awal 

dikarenakan sebagian besar pengajar masih mengutamakan penggunaan LKA untuk menebalkan 

huruf dan buku tulis untuk menulis huruf, sehingga menyebabkan anak bosan. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukanك penelitianك tentangك “Efektivitas 

Penggunaan Media Flip Chart Dalam Mengenal Huruf Anak Usia 5-6كTahun”ك.ك 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang muncul dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi objektif kemampuan mengenal huruf  anak  didik di TK Darma Bakti 

Surade Kab Sukabumi ? 
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2. Apakah penggunaan media flip chart secara efektivitas dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal huruf anak didik di TK Darma Bakti Surade Kab Sukabumi ?  

 

C. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perlu difokuskan masalah. Hal ini dilaksanakan 

agar hasil penelitian sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada 

penggunaan media flip chart untuk mengembangkan kemampuan anak dalam belajar mengenal 

keaksaraan awal.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penulisan penelitian, tujuan penelitian harus dirumuskan agar penelitian 

yang dilakukan menjadi terarah dan fokus, sehingga tercapainya tujuan penelitian dengan akurat, 

demikian halnya dengan penelitian ini, penulis menetukan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi objektif kemampuan mengenal huruf anak didik di TK Darma Bakti 

Surade Kab Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan media flip chart dalam meningkatkan kemampuan 

mengenal huruf anak didik di TK Darma Bakti Surade Kab Sukabumi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis, tentu diharapkan agar dapat 

memberikan manfaat kepada diri penulis sendiri dan orang lain. Pada penelitian ini penulis 

mengkhususkan agar dapat bermanfaat bagi. 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengajar sehingga pembelajaran 

lebih menarik 

2. Bagi Sekolah 



5 
 

Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan menggunakan media flip chart 

3. Bagi Pembaca Lainnya  

a. Sebagai referensi penelitian di bidang pendidikan anak usia dini, khususnya penggunaan 

media flip chart  untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. 

b. Sebagai referensi pada penelitian penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

peningkatan kemampuan  membaca permulaan menggunakan media flip chart pada anak 

usia dini serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 


