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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi dari 

hasil pengamatan dan pengalaman peneliti 

bahwa: kemampuan anak dalam membaca 

pada anak kelompok B Paud Queen 

Alaafin Baitussholikhin masih rendah, hal 

ini disebabkan karena beberapa faktor 

diantaranya faktor orang tua dan guru. 

Dengan  memotivasi belajar anak melalui 

penggunaan media dapat meningkatkan 

kemampuan membaca pada anak. 

Penelitian ini secara umum bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan 

membaca pada anak melalui penggunaan 

media gelas alfabet pada anak kelompok B 

sebagai bekal untuk memasuki pendidikan 

selanjutnya. Dengan pembelajaran yang 

menyenangkan dapat memotivasi anak 

untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam 

belajar membaca. 

Permasalahan penelitian ini adalah 

apakah melalui media gelas alfabet dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pada 

anak kelompok B Paud Queen Alaafin 

Baitussholikhin Desa Jabon Kecamatan 

Banyakan Kabupaten Kediri tahun 

2014/2015, yang berjumlah 16 anak didik  

terdiri dari 8 anak laki-laki dan 8 anak 

perempuan. 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dengan subyek penelitian anak 

kelompok B PAUD Queen Alaafin 

Baitussholkihin Jabon Kecamatan 

Kabupaten Kediri. Penelitian ini 
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dilaksanakan melalui tiga siklus dengan 

prosedur umum meliputi tahapan 1) 

Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) 

Pengamatan, 4) refleksi. 

Kesimpulan hasil penelitian ini 

adalah Media gelas alfabet dapat 

digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pada anak 

kelompok B dapat dibuktikan bahwa 

melalui media ini kemampuan anak dalam 

membaca mengalami peningkatan yang 

signifikan dari hasil siklus I (50%), siklus 

II(62%) dan siklus III meningkat menjadi 

(88%) melebihi dari apa yang diharapkan 

oleh peneliti yaitu 75%. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, 

direkomendasikan dalam upaya 

meningkatkan metode mengajar, guru 

harus lebih kreatif dalam membuat alat 

peraga. Sehingga pengajaran dapat lebih 

menarik bagi anak, tidak selalu monoton 

dan tercapainya target kurikulum yang 

sudah diprogramkan. Kreativitas guru 

sangat membantu dalam pembelajaran. 

Pemanfaatan barang-barang bekas harus 

dilakukan oleh guru. Selain murah dan 

mudah didapat juga dapat menambah 

perbendaharaan alat peraga di sekolah, dan 

dapat memudahkan guru dalam proses 

pembelajaran. 

  

Kata kunci: Membaca, media, gelas, 

alfabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Membaca merupakan keterampilan bahasa yang bersifat reseptif. Kemampuan membaca 

termasuk kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai keterampilan yang merupakan 

satu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali 

huruf dan kata-kata, menghubungkan dengan bunyi, maknanya serta menarik kesimpulan 

mengenai maksud dari bacaan. Pengenalan membaca sangatlah penting kita kenalkan pada 

anak sejak usia dini, karena pada usia dini anak akan lebih mudah menyerap informasi yang 

diberikan oleh orang tua atau guru.  

Di PAUD Queen Alaafin Baitussholikhin kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri 

peneliti menemukan ada masalah pada anak kelompok B yaitu kemampuan membacanya 

masih rendah. Pembelajaran dengan menggunakan media yang kurang menarik bagi anak 
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kelompok B PAUD QUEEN ALAAFIN BAITUSSHOLIKHIN Desa Jabon Kecamatan 

Banyakan Kabupaten Kediri dapat diketahui bahwa yang mendapat bintang 4 sebanyak 3 

anak atau 17 %, yang mendapatkan bintang 3 sebanyak 5 anak atau 33%, yang 

mendapatkan bintang 2 sebanyak 8 anak atau 50%. Untuk meningkatkan kemampuan 

membaca pada anak, peneliti mencoba menerapkan pembelajaran menggunakan media dari 

gelas air mineral bekas. Media tersebut adalah gelas alfabet. Gelas alfabet adalah media 

pembelajaran yang menggunakan gelas air mineral bekas dimana dipermukaan gelas 

tersebut terdapat huruf-huruf alfabet.  

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul “ Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Melalui Media Gelas Alfabet Pada Anak Kelompok B PAUD 

QUEEN ALAAFIN BAITUSSHOLIKHIN Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kediri Tahun 

Pelajaran 2014-2015 “. 

II.KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kemampuan Membaca 

a. Pengertian Membaca 

Nurbiana Dhieni, dkk. (2007:5.5) menjelaskan bahwa Membaca merupakan 

keterampilan bahasa tulis yang bersifat reseptif. Kemampuan membaca termasuk 

kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai keterampilan yang merupakan 

satu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti 

mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkan dengan bunyi, maknanya serta 

menarik kesimpulan mengenai maksud dari bacaan. 

b. Perkembangan membaca anak usia dini 

Perkembangan potensi membaca anak usia dini muncul ditandai dengan gejala 

seperti senang bertanya dan memberi informasi tentang sesuatu hal, berbicara 

sendiri dengan atau menggunakan alat (boneka, mobil mainan), mencoret-coret 

buku atau dinding, dan menceritakan sesuatu yang fantastis. Depdiknas ( 2000:6) 

c. Tahapan membaca 

Kemampuan membaca pada anak  berkembang dalam beberapa tahap menurut 

Cochrane Efal sebagaimana dikutip Brewer (dalam Nurbiana Dhieni, dkk. 

2007:5.12-5.13) sebagai berikut: 
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1) Tahap Fantasi (Magical Strage) 

Pada tahap ini anak mulai belajar menggunakan buku. 

2) Tahap Pembentukan Konsep Diri (Self Concep Strage) 

Anak memandang dirinya sebagai pembaca, dan mulai melibatkan dirinya 

dalam kegiatan membaca, pura-pura membaca buku. 

3) Tahap Membaca Gambar (Brigging reding strage) 

Pada tahap ini anak menjadi sadar pada cetakan yang tampak serta dapat 

menemukan kata yang sudah dikenal, dapat mengungkapkan kata-kata yang 

memiliki makna dengan dirinya, dapat mengulang lagi cerita yang tertulis dan 

mengenal abjad. 

4 Tahap Pengenalan Bacaan (Sake off Reader Strage) 

Anak mulai menggunakan tiga sistem isyarat (grapoponic, semantic, dan 

syntactic) secara bersama-sama.Anak tertarik pada bacaan, mulai mengingat 

kembali cetakan pada konteksnya. 

5) Tahap membaca Lancar (Independent Reader Strage) 

Pada tahap ini anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara 

bebas. 

 

d. Persiapan Membaca 

Membaca merupakan kegiatan yang melibatkan indera penglihatan dan 

pendengaran yang di akhiri dengan mengucapkan  kata dengan indera pengucap. 

Anak dapat dengan mudah menirukan kata-kata yang diberikan guru dalam 

menambah perbendaharaan bahasa. 

 

e. Manfaat Membaca 

Kemampuan membaca sangat penting dimiliki oleh anak. Menurut Mary 

Leornhardt (dalam Nurbiana Dhieni, dkk. 2007:5.3) ada beberapa alasan mengapa 

kita perlu menumbuhkan cinta membaca pada anak sebagai berikut: 

1) Anak yang senang membaca akan membaca dengan baik. 

2) Anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih 

tinggi. 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 
YULI NURCAHYANTI | 11.1.01.11.0093 
FKIP- PG PAUD 

simki.unpkediri.ac.id    
 | HALAMAN 8 

 

3) membaca akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam segala hal yang 

membuat belajar lebih mudah. 

4) Kegemaran membaca akan memberikan beragam perspektif kepada anak. 

5) Membaca dapat membantu anak-anak untuk memiliki rasa kasih sayang. 

6) Anak yang gemar membaca dihadapkan pada suatu dunia yang penuh dengan 

kemungkinan dan kesempatan. 

7) Anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola berfikir yang 

kreatif dalam diri mereka. 

 

f. Faktor –faktor yang mempengaruhi perkembangan membaca 

Kemampuan membaca merupakan kegiatan yang kompleks.Menurut Anderson 

(dalam Nurbiana Dhieni. dkk, 2007:5.19) mengemukakan faktor motivasi, 

lingkungan keluarga, dan guru sebagai faktor yang sangat berpengaruh. 

 

g. Metode Mengembangkan Membaca Untuk Anak Usia Dini 

1) Pendekatan Pengalaman Bahasa 

Dalam pendekatan ini guru menggunakan kata-kata anak sendiri untuk 

membantunya membaca.Kata-kata itu dapat berupa penjelasan suatu gambar 

atau cerita pendek yang dimasukkan ke dalam suatu buku. 

2) Fonik  

Metode ini mengandalkan pada pembelajaran alfabet yang diberikan terlebih 

dahulu kepada anak-anak, mempelajari nama-nama huruf dan 

bunyinya.Setelah mempelajari bunyi huruf mereka memulai 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 memandangi 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. 
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2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Media merupakan alat atau sarana yang mempunyai fungsi untuk 

menyampaikan suatu informasi.Secara harfiah media berarti perantara yaitu 

perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Menurut Badru Zaman 

(2007:4.13) 

 

b. Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu media 

visual, audio, dan audio visual. Nurbiana Dhieni (2007:11.3). 

 

c. Pengertian media  Gelas alfabet  

Gelas adalah tempat atau alat atau benda yang biasanya digunakan untuk 

menampung air atau cairan untuk diminum. 

Alfabet adalah sebuah set standar lengkap huruf - simbol ditulis dasar yang 

masing-masing merupakan fonem dari bahasa lisan, baik seperti yang ada 

sekarang atau seperti yang mungkin telah di masa lalu.  

 

III.METODE PENELITIAN 

A. Subjek dan Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti  di PAUD QUEEN ALAAFIN 

BAITUSSHOLIKHIN  Desa Jabon kecamatan Banyakan yang  memiliki kelompok 

Play Group, kelompok A dan kelompok B. dengan jumlah anak didik 16 dengan 

jumlah anak didik laki-laki 8 dan anak didik perempuan 8. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan 

kelas ini menggunakan metode model penelitian tindakan dari Kemmis dan Mc. 

Taggart yang menggunakan sistem spiral refleksi dini yang dimulai dengan rencana, 

tindakan, pengamatan, refleksi dan perencanaan kembali atau revisi. 
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C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Subjek yang dinilai: Anak kelompok B Paud Queen Alaafin Baitussholikhin 

Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri  Kemampuan yang dinilai : Kemampuan 

membaca 

Teknik Penilaian: Unjuk kerja 

Indikator : Membaca kata sesuai gambar 

Prosedur:  

a. a.Guru menyiapkan media gelas alfabet dalam pembelajaran 

b. Guru menjelaskan ke anak didik cara menggunakan media  

c. Anak diajak maju satu persatu untuk mencoba medianya 

d. Anak diberikan kegiatan untuk menyusun gelas alfabet menjadi sebuah kata 

sesuai gambar yang dibawa oleh guru 

e. Guru memberikan nilai pada setiap anak didik setelah kegiatan selesai 

Teknik penilaian menggunakan tanda simbol bintang ( dengan kriteria sebagai 

berikut: 

(a) Anak mendapatkan bintang empat ()  jika anak dapat menyusun gelas 

alfabet menjadi sebuah kata sesuai gambar dengan benar 

(b) Anak mendapatkan bintang tiga ()  jika anak dapat menyusun gelas alfabet 

menjadi sebuah kata sesuai gambar dengan sedikit bantuan dari guru 

(c)  Anak mendapatkan bintang dua () jika anak dapat menyusun gelas alfabet 

tetapi hurufnya masih  ada yang kurang. 

(d)  Anak mendapatkan bintang satu () jika anak tidak dapat menyusun gelas alfabet 

menjadi sebuah kata sesuai dengan gambar. 
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D. Teknis Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data tentang kemampuan 

membaca pada anak diolah dengan teknik analisis deskriptif yang bersifat kuantitatif. 

Langkah-langkah analisis data sebagai berikut : 

1. Menghitung prosentase anak yang memperoleh bintang 1, bintang 2, bintang 3, 

dan bintang 4 dengan rumus   

 P = 
 

  
 x 100 % 

Keterangan: 

P = Prosentase anak sesuai  dengan kemampuan 

f  = Jumlah anak sesuai nilai kemampuan 

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. JADWAL PENELITIAN 

1. Rabu tanggal 28 Januari 2015 

2. Rabu tanggal 4 Februari 2015 

3. Rabu tanggal 11 Februari 2015 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran selintas setting penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di PAUD Queen Alaafin Baitussholikhin 

Desa Jabon yang  beralamat di Desa Jabon Tengah Gang 5 Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri. Penelitian dilakukan pada anak didik kelompok B pada semester II 

Tahun Pelajaran 2014 – 2015. Penelitian dilaksanakan pada anak didik kelompok B 

yang berjumlah 16 anak terdiri dari 8 anak laki- laki dan 8 anak perempuan. 
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B. Deskripsi Temuan Penelitian 

1.Siklus I 

a. Rencana Umum Pelaksanaan  Tindakan Dalam hal ini peneliti membuat rencana- 

rencana yang akan dilaksanakan  sesuai dengan langkah- langkah dan metode 

yang digunakan pada kegiatan siklus I. 

b. Pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I 

Pelaksanaan tindakan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 

hari Rabu  tanggal  28 Januari2015. Peneliti memberikan kegiatan kepada anak 

didik secara individu untuk membaca dan menyusun kata ( d-o-k-t-e-r) sesuai 

dengan gambar dokter. adapun  hasil  penilaian  ketuntasan belajar membaca 

kata sesuai gambar  pada siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

3. Pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus II 

Pelaksanaan untuk siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Februari 2015. 4) 

Peneliti memberikan kegiatan kepada anak didik secara individu untuk membaca 

dan menyusun kata (p-e-t-a-n-i) sesuai dengan gambar petani. adapun  hasil  

penilaian  ketuntasan belajar  pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

 

4. Pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus III 

Pelaksanaan untuk siklus III dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Februari 2015. 

Peneliti memberikan kegiatan kepada anak didik secara individu untuk membaca 

dan menyusun kata ( c-a-n-g-k-u-l) sesuai dengan gambar peralatan yang dipakai 
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petani. adapun  hasil  penilaian  ketuntasan belajar  pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini:  

 

 

C. Pembahasan dan Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan pada Siklus I sampai siklus III terdapat penjelasan 

tentang peningkatan hasil pembelajaran membaca melalui media yang digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan  membaca. Hasil pengamatan pada siklus I menunjukkan 

ketuntasan belajar anak belum tampak hal ini dikarenakan pada kegiatan siklus I anak 

masih mengalami kesulitan, sealanjutnya pada siklus ke II ketuntasan belajar anak 

mengalami sedikit peningkatan dan yang terakhir pada siklus III ketuntasan belajar 

anak meningkat melebihi prosentase yang diharapkan oleh penelitiah. Data tentang 

hasil penilaian kegiatan membaca sebelum dan sesudah dilakukan tindakan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Penggunaan media dalam pembelajaran dapat mempermudah anak dalam 

kegiatan membaca sehinnga ketuntasan belajar akan tercapai hal ini dibuktikan bahwa  

pada kegiatan siklus ke  III  anak yang mendapatkan bintang 4 sebanyak 8 anak atau 

50%, yang mendapatkan bintang 3 sebanyak 6 anak atau 38%, dan yang mendapatkan 

bintang 2 sebanyak  2 anak atau 12%. 
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta hasil temuan  

penelitian, maka hipotesis yang berbunyi melalui media gelas alfabet dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelompok B Paud Queen Alafin 

Baitussholikhin Ds Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Diterima. 

D. KENDALA KETERBATASAN 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti juga mendapatkan kendala serta 

keterbatasan seperti : 

1. Pada siklus I anak masih belum terlalu memperhatikan guru waktu 

menjelaskan kegiatan pada hari pertama pelaksanaan  dikarenakan anak hanya 

memperhatikan media yang dibawa oleh guru 

2. Terbatasnya tempat pelaksanaan dikarenakan kelas dipindahkan di rumah  

kepala sekolah dikarenakan  sekolahannya masih di renovasi. 

3. Anak didik sering ijin kebelakang sehingga kegiatan penelitian terganggu yang 

mengakibatkan kegiatan penelitian di rasa kurang maksimal. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan 

berdasarkan rumusan masalah, rumusan hipotesis, dan hasil pengujian selanjutnya dapat 

disimpulkan bahwa: Tindakan pembelajaran melalui media gelas alfabet dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelompok B Paud Queen Alaafin 

Baitussholikhin Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 

2014- 2015. 

B. Saran 

1. Bagi Guru TK/RA 

Penggunaan media pembelajaran dan pemilihan metode harus tepat dan sesuai 

agar pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar serta 

menarik bagi anak. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penggunaan metode dan media pembelajaran yang menarik dan tepat sasaran 

dalam kegiatan pembelajaran sangat mempengaruhi ketuntasan belajar anak didik 

dalam meningkatkan hasil belajar. 
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