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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan membaca anak yang masih kurang, 

sehingga hasil belajar anak juga rendah. Permasalahn penelitian ini adalah “ Apakah 

penggunaan media papan kata dalam pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan 

membaca anak?”. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek penelitian 

anak kelompok A PAUD PKK Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediridan 

dilaksanakan dalam 3 siklus. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan membaca melalui media papan kata. 

Dari hasil pengamatan dan analisi serta perbaikan pembelajaran diketahui bahwa 

kemampuan membaca anak meningkat, hal ini tampak pada jumlah anak yang mencapai 

ketuntasan pada siklus I sebesar 45%, siklus II meningkat sebesar 65%, dan pada siklus III 

meningkat sebesar 85%, sehingga hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat diterima. 

Kata Kunci : Kemampuan Membaca, Media Papan Kata. 

 



I. Pendahuluan  

Kemampuan membaca 

memegang peranan penting dalam 

aktivitas komunikasi tertulis. 

Aktivitas membaca menjadi bagian 

dari kebutuhan aktivitas 

keseharian. Aktivitas membaca 

dilakukan untuk berbagai 

keperluan, mulai dari sekedar 

untuk kepentingan pemenuhan 

kebutuhan perolehan informasi 

secara umum, untuk kepentingan 

hiburan, atau untuk kepentingan 

perolehan informasi secara khusus, 

hingga untuk kepentingan studi dan 

pendalaman disiplin ilmu.  

Taman Kanak-Kanak 

sebagai lembaga pendidikan 

prasekolah mempunyai peran yang 

penting dalam memberikan 

stimulasi/ rangsangan dalam 

kegiatan membaca permulaan (pra 

membaca) untuk menumbuhkan 

minat membaca anak, namun 

pembelajarannya harus disesuaikan 

dengan kurikulum dan metode 

pembelajaran bermain sambil 

belajar. Bermain sambil belajar 

merupakan slogan yang harus 

dimaknai sebagai satu kesatuan, 

yakni belajar yang dilakukan anak 

melalui bermain. Aktivitas-

aktivitas anak lebih ditekankan 

pada ciri-ciri bermain. Porsi 

bermain tampak lebih menonjol 

daripada belajar. Melalui bermain 

itulah anak memperoleh berbagai 

kemampuan seperti, kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan 

berbahasa, kemampuan 

bersosialisasi. Kemampuan 

memanajemen emosi dan 

kemampuan berpikir logis 

matematis. Menurut Solehudin 

(2000:29), bermain adalah dunia 

sekaligus sarana belajar anak. 

Memberikan kesempatan kepada 

anak untuk bermain berarti 

memberikan kesempatan kepada 

mereka untuk belajar. Memberikan 

kesempatan kepada anak untuk 

belajar dengan cara-cara yang 

dapat dikategorikan sebagai 

bermain berarti telah berusaha 

membuat pengalaman belajar itu 

dirasakan dan dipersepsikan secara 

alami oleh anak yang bersangkutan 

sehingga menjadi bermakna 

baginya. 

Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti sewaktu 

melaksanakan penelitian kegiatan 

pembelajaran membaca di PAUD 

PKK Selopanggung Kecamatan 

Semen Kabupaten Kediri, 

terungkap bahwa dari 20 anak, 12 

anak diantaranya kemampuan 

membacanya masih dalam kategori 

belum berkembang. 

Belum berkembangnya 

kemampuan membaca pada anak 

kelompok A  PAUD PKK 

Selopanggung Kecamatan Semen 

Kabupaten Kediri merupakan 

masalah yang harus dipecahkan. 

Untuk itu guru kelas kelompok A 

PAUD PKK Selopanggung 

bermaksud memecahkan masalah 

tersebut melalui penelitian tindakan 

kelas dengan judul 

“Mengembangkan Kemampuan 

Membaca Permulaan Melalui 

Media Papan Kata Pada Anak 

Kelompok A PAUD PKK 

Selopanggung Kecamatan Semen 

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

 



 

II. Kajian Pustaka 

A. Kajian Teori  

1. Pengertian Kemampuan Membaca 

Membaca merupkan ketrampilan 

bahasa tulis yang bersifat reseptif. 

Kemampuan membaca termasuk 

kegiatan yang kompleks dan 

melibatkan berbagai ketrampilan. 

Membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, 

yang hendak disampaikan oleh 

penulis melalui kata-kata atau 

bahasa tulis. Sedangkan 

kemampuan membaca adalah 

kemampuan orang dalam 

memahami isi bacaan yang diukur 

dengan tes yang disediakan, dan 

kemampuan membaca teknis 

adalah kemampuan dalam 

mengekspresikari bacaan sehingga 

enak untuk didengar yang diukur 

dengan merekam teks yang 

disediakan. 

Jadi, kegiatan membaca merupakan 

suatu kesatuan kegiatan yang 

terpadu yang mencakup beberapa 

kegiatan seperti mengenali huruf 

dan kata-kata, menghubungkan 

dengan bunyi, maknanya serta 

menarik kesimpulan mengenai 

maksud bacaan.  

2. Tujuan Membaca 

Salah satu tujuan membaca ialah 

untuk mendapatkan informasi. 

Informasi yang dimaksud di sini 

mencakup informasi tentang fakta 

dan kejadian sehari-hari sampai 

informasi tingkat tinggi tentang 

teori-teori serta penemuan dan 

temuan ilmiah canggih. Tujuan ini 

mungkin berkaitan dengan 

keinginan pembaca untuk 

mengembalikan diri. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca. 

Dhieni (2008:519) mengemukakan 

faktor motivasi, lingkungan, 

keluarga dan guru sebagai faktor 

yang sangat berpengaruh. Untuk 

lebih rincinya lagi,dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Motivasi 

Faktor motivasi akan menjadi 

pendorong semangat anak untuk 

membaca. Motivasi merupakan 

faktor yang cukup besar 

pengaruhnya terhadap 

kemampuan membaca dalam 

situasi untuk membaca dapat 

dibedakan berdasarkan 

sumbernya. Dalam hal ini ada 

motivasi intrinsik, yaitu yang 

bersumber pada pembaca itu 

sendiri dan motivasi ekstrinsik, 

yang sumbernya terletak diluar 

membaca itu. Seorang yang 

memiliki motivasi tinggi atau 

kuat, tanpa didorong atau 

disuruh membaca, giat belajar 

membaca, sedangkan yang tidak 

bermotivasi atau motivasinya 

rendah tentunya enggan 

membaca. 

2) Lingkungan Keluarga 

Dalam keluarga, orang tua atau 

orang yang lebih tua berperan 

sebagai model pelaku budaya 

membaca. Sehingga sejak kecil 

anak telah dilibatkan dalam 

kegiatan baca tulis. Keteladanan 

itu harus sesering mungkin 

ditunjukkan kepada anak oleh 

orang tua. Kemudian seperti 

yang dialaminya dengan 

menunjukkan perilaku membaca 



sesering mungkin pada anak, 

membuat anak gemar membaca. 

Seperti kita ketahui bahwa anak-

anak memiliki potensi untuk 

meniru secara naluriah. 

1) Bahan Bacaan 

Minat baca serta kemampuan 

membaca seseorang juga 

dipengaruhi oleh bahan bacaan. 

Bahan bacaan yang terlalu sulit 

untuk seseorang dapat 

mematikan selera untuk 

membaca. Sehubungan dengan 

bahan bacaan ini ada beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan 

yaitu topik atau isi bacaan dan 

keterbacaan bahan. Anak harus 

dikenalkan dengan bermacam-

macam topik bacaan sehingga 

dapat menambah wawasan anak 

namun topik itu harus menarik 

bagi anak baik secara segi isi 

maupun dari segi penyajiannya. 

Faktor keterbacaan merupakan 

faktor yang sangat penting 

dalam pemilihan bahan bacaan. 

4. Metode Pengembangan Kemampuan 

Membaca 

Menurut Dhieni (2008: 524) Ada 

beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam mengembangkan 

kemampuan membaca pada anak 

usia dini yaitu: 

1) Pendekatan Pengalaman 

Membaca 

Dalam pendekatan ini guru 

menggunakan kata-kata anak 

sendiri untuk membantunya 

belajar membaca. Kata-kata itu 

dapat berupa penjelasan suatu 

gambar atau suatu cerita pendek 

yang dimasukkan ke dalam 

suatu buku. 

2) Fonik 

Metode ini mengandalkan pada 

pelajaran alfabet yang diberikan 

terlebih dahulu kepada anak-

anak, mempelajari nama-nama 

huruf dan bunyinya. Setelah 

mempelajari bunyi huruf mereka 

mulai merangkum beberapa 

huruf tertentu untuk membentuk 

kata-kata. 

3) Lihat dan Katakan 

Dalam metode ini anak-anak 

belajar mengenali kata-kata atau 

kalimat-kalimat keseluruhan, 

bukannya bunyi-bunyi individu. 

Mereka memandang kata-kata, 

mereka mendengar kata itu 

diucapkan, dan kemudian 

mereka mengulangi ucapan itu. 

4) Metode Pendukung Konteks 

Bila anak-anak sedang belajar 
membaca, sangatlah penting 
bahwa mereka menggunakan 
buku yang benar-benar menarik 
bagi mereka. Meskipun 
demikian mereka tidak dapat 
menangani terlalu banyak kata 
baru, dan sukar untuk menulis 
cerita yang menarik dengan 
kata-kata yang terbatas 
banyaknya. 

5. Media untuk Mengembangkan 

Kemampuan Membaca 

Pada umumnya banyak sekali 

media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran membaca, 

diantaranya yaitu menggunakan 

media flash card,pohon baca,papan 

flanel,kartu kata bergambar dadu 

huruf , dan masih banyak lagi yang 

lainnya. Namun disini penulis 

mencoba menggunakan media 

papan kata untuk diterapkan pada 

pembelajaran membaca. Dimana 

dengan media papan kata ini anak 



dapat belajar membaca kata-kata 

sederhana dan mencocokkan kata 

dengan gambar melalui gambar 

yang ada pada kartu yang terdapat 

pada papan kata tersebut.  

6. Pengertian Media Papan Kata 

Media papan kata adalah media 

yang terdiri dari papan yang terbuat 

dari triplek beserta kartu kata dan 

gambar yang nantinya akan 

digantungkan pada papan. 

Penggunaan media ini dapat 

menggunakan indera penglihatan 

dan peraba untuk mempelajari 

pesan atau informasi yang terdapat 

di dalam media ini. Penggunaan 

media papan kata ini sangat 

menarik perhatian anak dan sangat 

mudah di gunakan dalam 

pengajaran untuk meningkatkan 

kemampuan membaca. 

 
 

B. Kerangka Berpikir  

Peran media dalam pembelajaran anak 

usia dini sangat penting. Media adalah 

sebagai saluran penyampai pesan dari 

guru kepada anak didik agar 

pesan/informasi tersebut dapat diterima 

atau diserap anak dengan baik. Melihat 

kegunaan dan keuntungan yang 

dimiliki oleh media papan kata pada 

kegiatan pembelajaran, maka media 

papan kata merupakan salah satu 

media yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pada anak usia 

dini. Media papan kata adalah media 

visual yang efektif untuk merangsang 

kemampuan membaca anak. Media 

papan kata ini mudah untuk dibuat 

sendiri oleh guru sehingga lebih 

efisien. Gambar-gambar yang akan 

disajikan dapat dipasang dan 

dilepaskan dengan mudah, serta dapat 

diganti dengan gambar-gambar lain 

sesuai dengan tema pembelajaran.  

Dengan begitu dapat dipakai berkali-

kali dalam berbagai tema 

pembelajaran. Media papan kata 

adalah salah satu alternativ media 

untuk diterapkan pada kegiatan 

membaca, karena media ini 

tampilannya menarik dan dilengkapi 

pula dengan berbagai gambar-gambar 

yang dapat menunjang proses belajar 

anak. Dengan begitu anak tidak akan 

merasa bosan saat belajar membaca. 

Sehingga dengan menggunakan media 

papan kata ini kemampuan membaca 

anak dapat berkembang sesuai dengan 

harapan. 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Subjek atau Setting Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 

anak Kelompok A PAUD PKK 

Selopanggung Kecamatan Semen 

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 

2014-2015 yang berjumlah 20 

anak. 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini 

menggunakan desain model 

Kemmis dan Taggart yang terdiri 

dari 3 siklus diantaranya, 1) 

Perencanaan, 2) Tindakan, 3) 

Pengamatan, 4) Refleksi. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen Pengumpulan Data 

(Alat Penilaian Perkembangan Anak) 



1

. 

Subjek 

yang 

dinilai 

Anak Kelompok A 

PAUD PKK 

SELOPANGGUNG 

Kecamatan Semen 

Kabupaten Kediri 

2

. 

Kemampu

an yang 

dinilai  

Kemampuan 

Membaca  

3

. 

Indikator  Menghubungkan 

gambar/benda 

dengan kata 

4

. 

Teknik 

Penilaian 

Unjuk Kerja 

5

. 

Prosedur  a) Guru menyiapkan 

media Papan 

Kata. 

b) Guru 

memperkenalkan 

media kepada 

anak. 

c) Guru mengajak 

anak untuk 

memainkan 

media. 

d) Guru memberi 

tugas kepada 

anak untuk 

mencocokkan 

gambar dengan 

kata. 

e) Anak 

melaksanakan 

perintah dari 

guru. 

6

. 

Kriteria 

Penilaian 

a) Anak mendapat 

bintang empat 

Jika anak berani 

mencocokkan 

gambar dengan 

kata secara tepat. 

b) Anak mendapat 

bintang tiga Jika 

anak berani 

mencocokkan 

gambar dengan 

kata walaupun 

masih belum 

tepat. 

c) Anak mendapat 

bintang dua Jika 

anak berani 

mencocokkan 

gambar dengan 

kata secara tepat 

walaupun dengan 

bantuan. 

d) Anak mendapat 

bintang satu Jika 

anak tidak berani 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data untuk 

menguji hipotesis tindakan adalah 

teknik deskriptif kuantitatif dengan 

membandingkan ketuntasan belajar 

(prosentase yang memperoleh 

bintang 3 dan bintang 4) antara 

waktu sebelum dilakukan tindakan, 



tindakan siklus I, tindakan siklus II, 

dan tindakan siklus III. 

Langkah-langkah analisis data 

sebagai berikut. 

1. Menghitung prosentase anak 

yang mendapatkan bintang 1, 

bintang 2, bintang 3, dan 

bintang 4 dengan rumus : 

P = 
�

�
× 100 % 

Keterangan : 

P : Prosentase anak yang 

mendapatkan bintang tertentu. 

f  : jumlah anak yang 

mendapatkan bintang tertentu. 

N : jumlah anak keseluruhan. 

2. Membandingkan ketuntasan 

belajar (jumlah prosentase anak 

yang mendapat bintang 3 dan 

bintang 4) antara waktu 

sebelum tindakan dilakukan 

dengan setelah dilakukan 

tindakan siklus I, tindakan 

siklus II, dan tindakan siklus 

III. 

Kriteria keberhasilan 

tindakan adalah terjadinya 

kenaikan ketuntasan belajar 

(setelah tindakan siklus III 

ketuntasan belajar mencapai 

sekurang-kurangnya 75 %). 

E. Rencana Jadwal Penelitian 

Alokasi penulisan skripsi dan 

pelaksanaan penelitian mulai bulan 

September 2014 s/d Februari 2014 

tahun pelajaran 2014/2015. 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Selintas Setting 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas yang 

terdiri dari tiga siklus, setiap 

siklus terdapat empat tahap 

yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan 

refleksi (Arikunto, 2006: 16). 

Pada siklus I, siklus II, dan 

siklus III, subjek penelitiannya 

yaitu anak kelompok A yang 

berjumlah 20 anak yang terdiri 

dari 9 anak laki-laki dan 11 

anak perempuan.  

Sedangkan daftar anak sebagai 

subjek penelitian pada anak 

kelompok A dinyatakan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar Anak Didik Kelompok A 

PAUD PKK SELOPANGGUNG 

Kecamatan Semen Kabupaten 

Kediri Tahun Pelajaran 2014-2015 

NO NAMA 

ANAK 

KET 

1. Defi P 

2. Silfia P 

3. Hafidz L 

4. Lisa P 

5. Linda P 

6. Alinne P 

7. Ari L 

8. Nabila P 

9. Salva P 

10. Radit L 

11. Rio L 

12. Yahya  L 

13. Azis L 

14. Akun L 

15. Naya  P 

16. Kia  P 

17. Chiko  L 

18. Anisa  P 



19. Keysa  P 

20. Rama  L 

 
B. Deskripsi Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil 

pengamatan pada permasalahan 

yang dihadapi oleh anak dalam 

kegiatan pengembangan 

kemampuan 

membaca,sebagaimana telah 

diuraikan pada bagian 

pendahuluan,peneliti melakukan 

serangkaian tindakan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 

1. Kondisi Pra Tindakan 

Pada kondisi sebelum 

dilakukan tindakan, 

kemampuan membaca anak 

kelompok A PAUD PKK 

SELOPANGGUNG 

Kecamatan Semen Kabupaten 

Kediri Tahun Pelajaran 2014-

2015 masih rendah. Hal ini 

tampak ketika dalam proses 

pembelajaran membaca, masih 

ada banyak anak yang belum 

mampu membaca dengan tepat 

dan lancar. 

Dari 20 anak hanya 2 

anak yang sudah memperoleh 

bintang 4, dan 6 anak yang 

memperoleh bintang 3, 

sedangkan 12 anak lainnya 

masih membutuhkan 

bimbingan lagi. Hal ini dapat 

dilihat dari Tabel 4.2 sebagai 

berikut: 
 

Hasil Penilaian Kemampuan Membaca Anak Pra 

Tindakan 

 
Berdasarkan hasil 

analisa perhitungan 

kemampuan membaca anak 

pada pra tindakan masih rendah 

yaitu dengan rata-rata 

prosentase kemampuan 

membaca sebasar 40% dari 

kriteria ketuntasan minimal 

yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75%. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pembelajaran Siklus I 

Siklus I dilaksanakan selama 1 

hari pertemuan yaitu tanggal 26 

Januari 2014 dengan tema 

Rekreasi dan sub tema 

Perlengkapan Rekreasi, aspek 

yang akan dikembangkan 

adalah aspek bahasa khususnya 

kemampuan membaca pada 

indikator Menghubungkan 

gambar/benda dengan kata. 

Siklus I yang dilaksanakan satu 

kali pertemuan ini dihadiri oleh 

20 anak dan satu observer yaitu 

teman sejawat.  



Hasil Penilaian Kemampuan Membaca Anak 

Melalui Media Papan Kata Pada Anak Kelompok 

A PAUD PKK Selopanggung Kecamatan Semen 

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2014-2015 

Siklus I 

 
Berdasarkan hasil analisa 

perhitungan kemampuan 

membaca anak pada siklus I 

masih dalam kategori kurang 

meningkat atau masih rendah 

yaitu dengan prosentase 

kemampuan membaca sebesar 

45% dari kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan 

yaitu sebesar 75%. 

3. Pelaksanaan Tindakan 

Pembelajaran Siklus II 

Sesuai dengan hasil perolehan 

prosentase pada pelaksanaan 

tindakan siklus I dimana 

kemampuan membaca anak 

masih belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal 75% dan 

masih ada beberapa kendala, 

maka perlu dilaksanakan 

tindakan pembelajaran siklus II 

guna mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yang telah 

ditentukan.  

Hal tersebut membuat peneliti 

berusaha melakukan perbaikan 

melalui kegiatan pada siklus II. 

Hasil Penilaian Kemampuan Membaca Anak 

Melalui Media Papan Kata Pada Anak Kelompok 

A PAUD PKK Selopanggung Kecamatan Semen 

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2014-2015 

Siklus II 

 
 

 Hasil analisa perhitungan 

kemampuan membaca anak 

pada siklus II telah 

menunjukkan kategori 

meningkat dengan prosentase 

kemampuan membaca sebesar 

65%, namun masih kurang dari 

kriteria ketuntasan minimal 

yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75%. 

4. Pelaksanaan Tindakan 

Pembelajaran Siklus III 

Pelaksanaan tindaka 

pembelajaran siklus II masih 

belum mampu mencapai 

kriteria ketuntasan minimal 

75% dan masih ada beberapa 

kendala, maka perlu 

dilaksanakan tindakan 



pembelajaran siklus III guna 

mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditentukan. 

Hasil Penilaian Kemampuan Membaca Anak 
Kelompok A PAUD PKK Selopanggung 

Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Tahun 
Pelajaran 2014-2015  

Siklus III 

 
 

Hasil analisa perhitungan 

kemampuan membaca anak 

pada siklus III telah 

menunjukkan kategori sangat 

meningkat dengan prosentase 

kemampuan membaca sebesar 

85%, melebihi dari kriteria 

ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 75%. 

 

C. Pembahasan dan 

Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan hasil yang dicapai 

pada pratindakan siklus I, ada 

beberapa hal yang menjadi 

catatan peneliti, baik positif 

maupun negatif sebagai 

konsekuensi dari diterapkannya 

strategi pembelajaran ini. 

Beberapa catatan negatif yang 

belum teratasi pada siklus I dan 

II, telah dilakukan perbaikan 

pada siklus III. 

Kemampuan membaca anak 

kelompok A PAUD PKK 

Selopanggung Kecamatan 

Semen Kabupaten Kediri 

tergolong masih rendah, maka 

dari itu peneliti melakukan 

tindakan pengembangan 

kemampuan membaca melalui 

media papan kata. Dalam 

kegiatan pengemabangan 

kemampuan membaca dengan 

menggunakan media papan 

kata, anak-anak terlihat sangat 

antusias. 

Penggunaan media papan kata 

ini merupakan salah satu dari 

banyak cara untuk 

meningkatkan kemampuan 

membaca anak.  

 

 
 

Hasil Penilaian Kemampuan Membaca Anak 

Melalui Media Papan Kata Pratindakan Sampai 

dengan Pelaksanaan Siklus III 

 
 

Seperti yang dijelaskan diatas 
bahwa peningkatan prosentase 
kemampuan membaca anak 
melalui media papan kata 
meningkat dari pra tindakan 
sebesar 40%, siklus I sebesar 
45%, siklus II sebesar 65%, 



dan siklus III sebesar 85% 
dengan nilai peningkatan 
antara siklus I dan siklus III 
sebesar 40%.Keberhasilan 
terjadi pada siklus III dengan 
diperoleh data prosentase 
kemampuan membaca anak 
sebesar 85%. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa kegiatan 
berjalan dengan baik karena 
prosentase yang diperoleh 
sudah melebihi kriteria 
ketuntasan minimal sebesar 
75%. Berarti tindakan guru 
dalam Mengembangkan 
Kemampuan Membaca 
Permulaan Melalui Media 
Papan Kata Pada Anak 
Kelompok A PAUD PKK 
Selopanggung Kecamatan 
Semen Kabupaten Kediri 
Tahun Pelajaran 2014-2015 
berhasil, dengan demikian 
hipotesis tindakan diterima. 
 
 
 
 

D. Kendala dan Keterbatasan 

Kendala yang ditemukan dari 

penelitian yang berjudul 

Mengembangkan Kemampuan 

Membaca Permulaan Melalui 

Media Papan Kata Pada Anak 

Kelompok A PAUD PKK 

Selopanggung Kecamatan 

Semen Kabupaten Kediri 

Tahun Pelajaran 2014-2015 ini 

yakni mengenai biaya dalam 

pembuatan media. Selain itu, 

kendala yang ditemukan pada 

saat proses pembelajaran siklus 

I yakni kondisi anak yang sulit 

dikendalikan berebut ingin 

memainkan media. Namun 

semua iti dapat diatasi pada 

pelaksanaan siklus II. 

 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan masalah yang 

ada di PAUD PKK 

Selopanggung Kecamatan 

Semen Kabupaten Kediri, maka 

dapat disimpulkan bahwa 

tindakan guru dalam penerapan 

Media Papan Kata dalam 

pembelajaran terbukti dapat 

mengembangkan kemampuan 

membaca permulaan pada anak 

kelompok A PAUD PKK 

Selopanggung Kecamatan 

Semen Kabupaten Kediri 

Tahun Pelajaran 2014-2015. 

 

 

 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan latar belakang 

masalah dan kesimpulan 

selanjutnya disampaikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Untuk Guru  

Untuk maksud yang sama 

yaitu sebagai upaya 

pengembangan kemampuan 

membaca, apa yang sudah 

peneliti lakukan yakni 

menerapkan media papan kata 

dalam pembelajaran membaca 

dapat dijadikan alternatif 

tindakan bagi guru-guru paud 

untuk diterapkan di 

lembaganya masing-masing. 

2. Untuk Sekolah 



Hendaknya sekolah 

menyediakan media yang dapat 

digunakan dalam menunjang 

kegiatan membaca anak seperti 

halnya media papan kata seperti 

yang diterapkan oleh peneliti. 

3. Untuk Orang Tua 

Hendaknya orang tua juga 

menyediakan media yang sama 

untuk dipelajari anak di rumah 

sehingga kemampuan membaca 

anak dapat berkembang secara 

optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




