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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

National Assosiation Education for Young Chlidren (NAEYC) 

menyatakan bahwa anak usia dini adalah sekelompok individu yang memiliki 

rentang usia 0-8 tahun dan berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 

yang paling pesat, oleh karena itu perlu diberikan stimulasi agar pertumbuhan dan 

perkembangannya dapat tumbuh optimal. Salah satu tempat pemberian stimulasi 

tersebut yaitu di Taman Kanak-kanak (Hartati, 2005).Pendidikan Taman Kanak-

kanak (TK) merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang berada 

pada jalur pendidikan formal, seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah 

nomor 27 Tahun 1990 (Depdiknas, 2007). 

TK merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, 

yaitu perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik 

halus dan kasar), kecerdasan atau kognitif (daya pikir, daya cipta), sosial 

emosional (sikap dan emosi), serta bahasa dan komunikasi (Permendiknas, 2009). 

Salah satu bidang pengembangan dasar yang penting untuk dikembangkan sejak 

usia dini adalah perkembangan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan hal 

yang penting karena dengan berbahasa, anak dapat memahami kata dan kalimat. 

Bahasa adalah bentuk komunikasi lisan, tertulis ataupun tanda yang didasarkan 

pada sistem simbol (Santrock, 2010). 
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Ada empat macam keterampilan berbahasa antara lain menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Membaca merupakan salah satu dari empat 

keterampilan yang harus dirangsang sejak usia dini karena dengan membaca 

menjadikan anak siap untuk belajar (Chilampikunnel, 2010). Montessori 

mengungkapkan bahwa mempersiapkan anak untuk belajar di usia dini diharapkan 

dapat memberikan hasil yang baik karena di usia 4 hingga 5 tahun anak lebih 

mudah belajar membaca dan mengerti angka (Hainstock, 2002). 

Doman (2005) menerangkan waktu terbaik untuk belajar membaca kira-

kira bersamaan waktunya dengan anak belajar bicara, dan masa peka belajar anak 

terjadi pada rentang usia 3 hingga 5 tahun (Sessiani, 2007). Chall juga 

mengungkapkan bahwa keahilan membaca berkembang melalui tahapan proses 

belajar tanpa adanya batasan usia, hal ini dikarenakan siswa belajar membaca 

sebelum masuk ke Sekolah Dasar (Santrock, 2010).  

Membaca permulaan merupakan suatu keterampilan awal yang harus 

dipelajari atau dikuasai agar sese orang bisa membaca. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 58 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 

2009 mengenai pencapaian perkembangan anak usia 5 hingga 6 tahun mengenai 

kemampuan membaca tercantum pada lingkup perkembangan keaksaraan yang 

mencakup pada menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, menyebutkan 

kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama, dan membaca 

nama sendiri (Permendiknas, 2009). 
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Membaca merupakan sarana yang tepar untuk mempromosikan suatu 

pembelajaran sepanjang hayat (life long learning). Mengajarkan membaca kepada 

anak berarti memberi anak tersebut sebuah masa depan, yaitu memberi teknik 

bagaimana cara mengeksplorasi “dunia” mana pun yang dia pilih dan memberikan 

kesempatan untuk mendapatkan tujuan hidupnya (Bowman, 1991). Neil Harvey 

(1994) dalam bukunya “Kids Who Start Ahead, Stay Ahead” melaporkan apa yang 

terjadi pada 314 anak usia 0-4 tahun yang diajarkan membaca, matematika, 

kegiatan fisik dan aktivitas sosial lainnya, hampir 35% dari anak-anak ini di 

sekolah dikategorikan sebagai anak unggul dalam berbagai bidang (Doman, 

2005). 

Penelitian di negara maju menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa lebih dari 

10% siswa sekolah mengalami kesulitan membaca yang kemudian menjadi 

penyebab utama kegagalan di sekolah (Yusuf, 2003). Melihat dampak yang 

dihasilkan dari kegagalan pengajaran membaca, dirasakan bahwa kemampuan 

membaca perlu dirangsang sejak usia dini, namun membaca bukanlah suatu 

kegiatan pembelajaran yang mudah karena terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan anak dalam membaca (Sugiarto, 2002). 

Persoalan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung, memang 

merupakan fenomena tersendiri karena adanya pro dankontra dalam mengajarkan 

membaca, menulis, dan berhitung di TK, akan tetapi, kini menjadi semakin hangat 

dibicarakan para orang tua yang memiliki anak usia TK karena mereka khawatir 

anak-anaknya tidak mampu mengikuti pelajaran di pendidikan selanjutnya jika 

sedari awal belum dibekali keterampilan calistung. Kekhawatiran orang tua pun 
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makin mencuat ketika anak-anaknya belum bisa membaca menjelang  masuk 

Sekolah Dasar (Sari, 2013). 

Berdasarkan hasil amatan yang telah dilakukan di salah satu TK di 

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar pada tanggal 2 Oktober 2017 hingga 11 

Oktober 2017, terdapat sebanyak 13 orang siswa yang memiliki kemampuan 

membaca permulaan yang masih rendah. Hal ini terlihat pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung, yakni ketika guru menanyakan kata apa yang ditulis 

dipapan tulis, terlihat hanya beberapa orang siswa saja yang bisa membaca kata 

tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara pada guru di TK tersebut 

menunjukkan bahwa kebanyakan siswa masih belum bisa melafalkan dengan 

benar huruf b, d, e, k, l, m, p, s, t. Hal ini tentunya akan mempengaruhi prestasi 

akademik pada pendidikan selanjutnya, karena menurut Depdikbud (1986) huruf 

konsonan yang harus dilafalkan dengan benar untuk membaca permulaan adalah 

gabungan huruf vokal dan konsonan, diantaranya a, b, d, e, I, k, l, m, o, p, s, t, dan 

u. 

Pada hakikatnya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

perkembangan membaca pada anak. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (1997) 

membuktikan bahwa terdapat perbedaan bentuk latihan membaca permulaan 

karena disebabkan faktor guru, lingkungan sosial, latar belakang, serta sarana 

penunjang (Dewi, 2015). Penelitian lain yang dilakukan Connie Juel dan Cicilia 

Minden-cupp (1999) menyatakan bahwa kemampuan anak untuk mengenali kata 

saat membaca dipengaruhi juga oleh metode mengajar yang digunakan oleh guru 

(Ruhaena, 2008). 
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Membaca menurut Doman merupakan salah satu fungsi tertinggi otak 

manusia, dan dari semua makhluk di dunia hanya manusia yang dapat membaca, 

selanjutnya membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam 

hidup dan dapat dikatakan bahwa semua proses belajar didasarkan pada 

kemampuan membaca (Fitriyani, 2011). Selain itu, membaca menurut Montessori 

bukanlah sesuatu yang begitu rumit untuk diajarkan. Saat membaca akan terkait 

dengan pancaindera. Pancaindera merupakan pintu gerbang masuknya berbagai 

pengetahuan ke dalam otak anak. Karena itu, posisi pancaindera memiliki peran 

yang sangat strategis dalam mengembangkan berbagai potensi anak usia dini 

(Mutiah, 2010). 

Temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode belajar 

yang aktif dan merangsang semua alat indera lebih efektif bagi anak prasekolah 

karena sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik psikologis anak. Salah satu 

program membaca yang dapat dijadikan sebagai alternatif intervensi yang dapat 

digunakan dalam pengajaran membaca permulaan adalah metode multisensori 

(Ruhaena, 2015). 

Beberapa penelitian telah menunjukkan efektifitas penggunaan metode 

multisensori dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada berbagai 

kelompok subjek, antara lain: kelompok siswa Afrika-Amerika (Joshi dkk, 2002), 

siswa taman kanak-kanak (dalam Sessiani, 2007). Hasil penelitian Joshi, dkk 

menunjukkan bahwa kelompok yang menggunakan metode multisensori 

memperoleh nilai yang signifikan secara statistik dalam kesadaran fonologi, 
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dekoding dam pemahaman membaca sedangkan kelompok kontrol yang 

menggunakan metode lain hanya memperoleh nilai pada pemahaman membaca.  

Sistem pendidikan bagi anak yang mengalami kesulitan membaca telah 

mengembangkan suatu program remedial membaca yang mana salah satunya 

menggunakan metode multisensori. Metode multisensori menggunakan beberapa 

alat indera untuk memperkuat proses belajar diantaranya adalah visual 

(penglihatan), auditory (pendengaran), kinesthetic (gerakan) dan tactile (perabaan) 

yang sering disebut “VAKT”, dengan menstimulasi alat-alat indera anak untuk 

belajar membaca sehingga diharapkan anak dapat mengasah atau melatih sendiri 

kepekaan alat inderanya dalam mengenali huruf dan mengucapkannya (Yusuf, 

2003). 

Kelebihan pada metode multisensori adalah dapat melibatkan individu 

dengan berbagai gaya belajar misalnya beberapa orang dengan gaya belajar visual, 

auditori maupun kinestetik. Metode multisensori digunakan pada proses yang 

langsung dikaitkan dengan pengenalan huruf dan membaca, karena memang 

metode multisensori paling efektif digunakan bila dikaitkan dengan materi 

membaca (Dewi, 2015). 

Prinsip VAKT dalam praktiknya diterapkan dengan menggunakan alat 

bantu, yang mewakili fungsi dari masing-masing alat indera yang ada. 

Penggunaan berbagai alat bantu sebagai media pembelajaran diharapkan mampu 

membantu proses belajar. Dalam Arsyad (2006), Hamalik menuturkan bahwa 

pemakaian media dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi, memberikan rangsangan kegiatan 
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belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis pada anak. Media akan 

dapat menarik minat anak dan akhirnya anak akan berkonsentrasi untuk belajar 

dan memahami pelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“Efektivitas Metode Multisensori dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Permulaan pada Anak di TK”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah metode multisensoriefektif untuk meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan pada anak di TK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode 

multisensori efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada 

anak di TK. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang menggunakan metode 

multisensori untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak 

yang berada di TK. Penelitian yang terkait dengan penelitian penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sessiani (2007) dengan judul “Pengaruh 

Metode Multisensori dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Permulaan pada Anak di Taman Kanak-kanak”. Penelitian ini diterapkan 

pada anak di sekolah formal yang kurang menunjukkan peningkatan 
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kemampuan membaca. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode 

multisensori berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan pada anak di Taman Kanak-kanak. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian di atas adalah karakteristik subjek penelitian 

menggunakan siswa TK A usia 3-5 tahun sedangkan penulis menggunakan 

siswa usia 5-6 tahun. Selain itu, desain penelitian ini menggunakan 

pretest-posttestcontrol group design sedangkan penulis menggunakan 

nonequivalent control group design. Teknik analisis data pada penelitian 

ini menggunakan Wilcoxon Signed RanksTest sedangkan penulis 

menggunakan Uji Mann-Whitney Test.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) dengan judul “Pengaruh 

Metode Multisensori dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Permulaan pada Anak Kelas Awal Sekolah Dasar”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi (2015) menyajikan secara rinci perubahan subjek 

setelah mendapat intervensi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

menunjukkan terdapat peningkatan kemampuan anak dalam mengenal kata 

secara akurat walaupun tidak signifikan. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan kelompok subjek anak kelas awal sekolah dasar dan 

dilaksanakan pada tahun 2015. Sedangkan penelitian penulis dilakukan 

pada anak di Taman Kanak-kanak. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tutupoly, Siswati & Widodo (2013) 

dengan judul “Efektivitas Metode Multisensori Terhadap Kecakapan 

Mengingat Kosa Kata Bahasa Inggris Pada Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar”. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

keefektifan dari metode multisensori untuk meningkatkan kemampuan 

mengingat kosakata bahasa Inggris pada siswa kelas 1 Sekolah Dasar. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah pada variabel terikat yang digunakan, yaitu kecakapan 

mengingat kosa kata bahasa inggris. Selain itu, subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas 1 Sekolah Dasar. Sedangkan persamaannya adalah 

sama-sama menggunakan variabel bebas dan meneliti mengenai efektivitas 

dari metode multisensori. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wike (2016) dengan judul : “Efektivitas 

Media Flash Cards untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Permulaan Anak Taman Kanak-kanak”.  Penelitian yang dilakukan oleh 

Wike (2016) adalah meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada 

anak dengan menggunakan media Flash Cards. Sedangkan penelitian 

penulis dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

dengan menggunakan metode multisensori. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Ilmiah, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan data dan 

informasi dan sebagai salah satu acuan teoritis kepada berbagai pihak 

yang kompeten dalam penelitian kemampuan membaca permulaan 

pada anak usia dini dengan menggunakan metode multisensori. 
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2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi kepada orangtua, dan lembaga pendidikan 

untuk menerapkan metode multisensori sebagai salah satu metode 

pembelajaran membaca permulaan pada anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


