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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003 fungsi

dan tujuan pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mencerdasarkan kehidupan

bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta

bertanggungjawab.1

Dari pernyataan tersebut berarti bahwa dalam usaha membangun bangsa dan

Negara, subyek yang harus dibangun adalah sumber daya manusia, dengan

pembangunan tersebut, Negara Indonesia akan menjadi Negara maju dan bermartabat

apabila sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berkarakter. Dalam rangka

pembentukan sumber daya manusia dan berkarakter dilaksanakan dengan sebuah

upaya yaitu pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat,  bangsa dan Negara.2

Tujuan Pendidikan Nasional akan berhasil apabila pelaksanaan pendidikan

dilakukan sejak usia dini, dimana pendidikan usia dini dilakukan digolongkan dalam

1Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005),
h.

2Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Sistim Pendidikan Nasional,
(Jakarta:Departemen Agama RI, 2003), h. 34.



pendidikan Prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan pondasi bagi keberhasilan

pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya,yaitu pendidikan dasar di Sekolah

Dasar, karena perkembangan kepribadian, sikap mental dan intelektual dibentuk pada

usia dini.

Kualitas pendidikan masa kanak-kanak atau masa prasekolah menjadi cermin

kualitas bangsa yang akan dating. Hal itu dikarenakan masa kanak-kanak merupakan

masa “emas” atau masa yang tepat untuk memulai memberikan berbagai stimulus

untuk merangsang agar dapat berkembang secara optimal.

Pendidikan Prasekolah merupakan pendidikan yang bermakna

untukmemberikan seluruh potensi yang dimiliki anak tanpa merusak kondisi fisik

psikisnya.Hal ini seperti disebutkan dalam Dokumen Standar Kompetensi Taman

Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal adalah membantu anak didik mengembangkan

potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, social

emosional, kognitif, bahasa fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap  memasuki

pendidikan dasar.3

Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan yang

menyediakan pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan

Dasar. Usia 4-6 tahun merupakan masa peka bagi anak. Masa peka merupakan masa

terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siapmerespon stimulasi dari

lingkunngan untuk meletakan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan

fisik, kognitif, bahasa, social-emosional, seni, kemandirian  agar pertumbuhan dan

pertumbuhan anak  lebih terarah. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan tersebut

dapat mencapai tujuan tersebut dapat optimal maka perlu adanya perencanaan

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di TK yang meliputi bagaimana memilih

3Kurikulum 2004 Standar Kompetensi  Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal, Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional, 2004), h. 5.



bahan/media, sumber belajardan metode/teknik kegiatan yang tepat, sehingga guru

dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan bermakna.

Fakta selama ini, pembelajaran di Taman Kanak-Kanak pada umumnya masih

bersifat tradisional.Penyampaian materi yang dilakukan oleh pendidik biasanya hanya

dilaksanakan dengan metode ceramah atau bercakap-cakap saja, sehingga dalam

menerima materi, minat anak sangat kurang. Kurangnya minat anak dalam mengikuti

pembelajaran ini akan mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai secara

optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu cara yang dilakukan dalam

pembelajaran dengan menggunakan permainan, karena pada hakekatnya semua anak

suka bermain. Dalam kehidupan anak, bermain mempunyai arti yang sangat

penting.Setiap anak yang sehat selalu mempunyai dorongan untuk bermain sehingga

dapat dipastikan bahwa anak yang tidak bermain-main umumnya sedang dalam

keadaan sakit baik jasmani maupun rohaninya.Kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dan

rohaniah anak yang mendasar sebagian besar dipenuhi melalui bermain, baik bermain

sendiri maupun bersama-sama dengan teman dalam suatu kelompok.Jadi bermain

merupakan kebutuhan anak.

Usia prasekolah merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan potensi

yang dimilki anak. Salah satu kemampuan anak yang perlu dikembangkan adalah

kemampuan dasar bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur’an. Pada anak usia prasekolah

kemampuan bahasa Arab ditekankan pada pengenalan huruf-huruf hijaiyah, dengan

media yang tepat agar stimuli yang diberikan   dapat terekam pada ingatan anak

dengan baik.

Pada dasarnya, daya ingat anak usia dini adalah daya ingat yang sangat

mendasar. Penalaran anak usia dini maih sangat sederhana dan sangat peka terhadap



wujud benda dan warna. Oleh karena itu dalam usaha mengenalkan huruf hijaiyyah

pada anak usia dini tidak boleh menuntut penalaran anak akan huruf demi huruf,

melainkan penalaran hafalan anak terhadap huruf hijaiyyah itu dengan fariasi bentuk

dan warna yang akan mudah meresap kedalam memori ingatan mereka. Dengan

demikian, dalam usaha mengenalkan huruf hijaiyyah pada anak usia dini,salah satu

metode yang dapat dilaksanakan adalah dengan menggunakan media gambar-gambar

yang bervariasi, baik gambar foto, lukisan, gambar cetak dan sejenisnya.

Dengan adanya media gambar yang berwarna warni, anak akan lebih tertarik

mempelajari huruf-huruf hijaiyah,karena anak akan merasakan suasana pembelajaran

tersebut seolah-olah menjadi kegiatan bermain,sehingga anak akan lebih mudah

dalammenerima pelajaran bahasa Arab.

Berdasarkan keadaan di atas, peneliti terdorong untuk mengadakan pnelitian

tentang proses pembelajaran untukmengenalkan huruf hijaiyyah dengan menggunakan

media gambar pada siswa kelompok A Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota

Baubau tahun 2015/2016.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dipaparkan di muka, maka

dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kemampuan mengenal huruf anak kelompok A di TK Negeri Pembina

Kota Baubau.

2. Kurangnya cara mengenalkan huruf hijaiyyah dengan media yang menyenangkan

pada anak kelompok A di TK Negeri Pembina Kota Baubau.

3. Belum digunakannya media kartu huruf dalam pembelajaran di TK Negeri

Pembina Kota Baubau.



4. Kurangnya stimulasi pada anak untuk mengembangkan kemampuan mengenal

huruf hijaiyyah di TK Negeri Pembina Kota Baubau.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, dibatasi pada permasalahan penggunaan media kartu

kata untuk mengenalkan huruf pada anak Kelompok  A di TK Negeri Pembina Kota

Baubau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah :

1. Bagaiamana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengenalan huruf

hijaiyyah melalui media gambar siswa kelompok A di Taman Kanak-Kanak Negeri

Pembina Kota Baubau tahun 2015/2016 ?

2. Bagaimana hasil yang dicapai dengan menerapkan media gambar untuk

mengenalkan huruf hijaiyyah siswa kelompok A Taman Kanak-Kanak Negeri

Pembina Kota Baubau tahun 2015/2016 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, penulis menentukan tujuan penelitian sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan  pengenalan huruf

hijaiyah melalui media gambar siswa kelompok A Taman kanak-Kanak Negeri

Pembina Kota Baubau.

2. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dengan menerapkan media gambar

untukmegenalkan huruf hijaiyah siswa kelompok A Taman Kanak-Kanak Negeri

Pembina Kota Baubau.

F. Kegunaan Penelitian



1. Segi teori

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pada bidang

pendidikan, khususnya pendidikan di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota

Baubau tahun 2015/2016, agar khasanah dunia pendidikan untuk anak usia dini

menjadi luas.

2. Segi  Praktikal

a. Bagi Pendidik

Dengan media gambar, pendidik dapat menarik dan minat siswa untuk

mengikuti pembelajaran pengenalan huruf hijaiyyah.

b. Bagi siswa

Untuk meningkatkan kemampuan siswa mengenal huruf hijaiyah melalui

metode pengajaran yang menarik dan menyenangkan

c. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para orang tua

untuk lebih berperan pada pendidikan anak, karena dari orang tualah pendidikan

yang pertama dan utama itu diperoleh.

F. Sistimatika Pembahasan

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah,  pembatasan

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian  dan kegunaan  penelitian serta

sistimatika pembahasan

Bab II kajian teori terdiri dari kemampuan mengenal huruf, media

pembelajaran, media kartu kata, penelitian yang relevan, kerangka pikir, hipotesis

tindakan.



Bab III metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, setting penelitian,

tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, variabel dan definisi operasional

penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik

analisis data, kriteria keberhasilan.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari lokasi penelitian, kondisi

awal kemampuan mengenal huruf, hasil penelitian kemampuan mengenal huruf,

proses pembelajaran  siklus pertama pertemuan pertama.

Bab V penutup  yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi penelitian


