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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakngi hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa kemampuan 

membaca anak kelompok A TK Perdanan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri masih tergolong 

rendah. Untuk itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian sebagai upaya mengembangkan 

kemampuan membaca dengan judul penelitian “Mengembangkan Kemampuan Membaca Melalui 

Media Kartu Kata Pada Anak Kelompok A TK Perdana Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan 

kemampuan membaca pada anak kelompok A TK Perdana Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri 

setelah dilakukan tindakan melalui media kartu kata. 

Subyek dalam penelitian ini adalah anak kelompok A TK Perdana Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri sebanyak 18 anak didik. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang masing-masing siklus terdiri dari empat 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Adapun metode pengumpulan data 

menggunakan instrument unjuk kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui perolehan nilai anak 

dimana pada kegiatan siklus I ketuntasan belajar anak masih mencapai 56%, kemudian setelah 

dilakukan perbaikan pada tindakan siklus II ketuntasan belajar anak sedikit meningkat manjadi 72%, 

dan pada tindakan perbaikan siklus III ketuntasan belajar anak meningkat menjadi lebih baik dengan 

prosentase ketuntasan belajar anak telah mencapai 83%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

melalui media kartu kata dapat mengembangkan kemampuan membaca pada anak kelompok A TK 

Perdana Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini, diterima. 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, saran dalam penelitian ini adalah (1) Guru TK 

Perdana Kecamatan banyakan hendaknya dapat menggunakan media kartu kata dalam 

mengembangkan kemampuan membaca anak didik. (2) Kepala TK Perdana dimohon berkenan 

menambah media kartu kata, agar kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

membaca dapat berjalan dengan baik. 
 

 

Kata Kunci: Membaca, Kartu Kata 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak 

merupakan salah satu bentuk pendidikan 

pra sekolah yang terdapat di jalur 

pendidikan sekolah. Sebagai lembaga 

pendidikan pra-sekolah, tugas utama 

Taman Kanak-Kanak adalah 

mempersiapkan anak dengan 

memperkenalkan berbagai pengetahuan, 

sikap perilaku, keterampilan dan 

intelektual agar anak-anak. Upaya 

mengembangkan berbagai potensi ini dapat 

dilakukan dengan berbagi cara termasuk 

melalui pengembangan kemampuan 

permulaan membaca. Pengembangan 

kemampuan permulaan membaca di 

TK/RA diharapkan tidak hanya berkaitan 

dengan kemampuan bahasa atau membaca 

saja, tetapi juga kesiapan mental sosial dan 

emosional. Oleh karena, itu dalam 

pelaksanaannya harus dilakukan secara 

menarik dan bervariasi. 

Pemilihan metode atau media 

pembelajaran yang tepat akan dapat 

menumbuhkan kreatifitas anak. Metode 

atau media yang digunakan adalah metode 

atau media pembelajaran yang dapat 

memacu kreativitas anak. Seperti yang kita 

ketahui, masih terdapat beberapa guru 

yang tidak mengoptimalkan media 

pembelajaran ataupun metode 

pembelajaran yang menarik. Mereka 

kebanyakan menggunakan metode 

ceramah yang tidak disertai dengan 

penggunaan media yang dapat memberikan 

fariasi dalam mengajar serta menambah 

motivasi anak didik untuk belajar. Oleh 

karena itu, guru hendaknya tidak hanya 

menjelaskan dengan berceramah didepan 

kelas saja, akan tetapi guru setidaknya 

dapat menggunakan media yang dapat 

memicu kreatifitas anak untuk berfikir 

serta memudahkan dalam memahami apa 

yang disampaikan. Misalkan pada 

pengembangan kemampuan membaca, 

pembelajaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan media kata. Adapun media 

kartu kata yang dimaksud adalah 

mengupayakan keterlibatan anak secara 

aktif sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan anak dalam mengenal proses 

belajar membaca. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang 

dilakukan peneliti pada anak kelompok A 

TK Perdana Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri diketahui bahwa 

kemampuan membaca anak masih relatif 

rendah , hal ini ditunjukkan dengan hasil 

belajar dari 18 anak didik 9 anak (50%) 

mendapatkan bintang ()   satu,  4 anak 

(22%) mendapatkan bintang () dua, dan 

3 anak (17%) mendapatkan bintang () 

tiga, serta 2 anak (11%) mendapatkan 

bintang (). Hal ini disebabkan proses 

pembelajaran belum optimal karena proses 

pembelajaran yang dilakukan masih 

berpusat pada guru. 
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Mencermati kondisi kegiatan 

pembelajaran membaca di TK Perdana 

Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri 

yang berlangsung sebagaimana 

digambarkan di atas, perlu dilakukan 

penelitian yang bersifat reflektif dengan 

melakukan tindakan tertentu yang 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi. 

Dengan serangkaian tindakan itu 

diharapkan dapat mengubah suasana 

pembelajaran ke arah pembelajaran yang 

lebih memungkinkan anak didik terlibat 

secara aktif dan menyenangkan, hal itu 

dapat dicapai melalui pembelajaran 

menggunakan media kartu kata. 

. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Subjek dan Setting Penelitian 

Subjek dalam penelitian  adalah  

anak  didik kelompok A dengan jumlah 

sebanyak 18 anak, yang terdiri dari 11 

anak laki-laki dan 7 anak perempuan. 

Peneliti memilih tempat ini adalah  

karena efisien waktu, biaya, dan tenaga. 

Mengingat tempat tersebut merupakan  

tempat kerja peneliti. Alasan lain 

peneliti berdasarkan observasi awal 

yang dilakukan diketahui bahwa tingkat 

kemampuan membaca anak masih 

sangat rendah. untuk itu, peneliti 

berupaya untuk mengembangkan 

kemampuan membaca anak didik. 

 

 

B. Prosedur penelitian 

Konsep dasar penelitian tindakan 

kelas  adalah penelitian yang dilakukan 

oleh guru kelasnya sendiri. Rencana 

atau rancangan perbaikan yang 

digunakan dalam  penelitian ini adalah 

penelitian  tindakan kelas (PTK) model 

Kemmis dan Taggart (dalam 

Wiratmadja, 2007:66) dalam model ini 

tindakan pembelajarannya dilakukan  

secara  berulang-ulang dan 

berkelanjutan (siklus spiral).  Adanya 

pelaksanaan  pembelajaran yang 

dilakukan  diharapkan semakin lama 

semakain dapat meningkat dan adanya 

perubahan serta perolehan hasil belajar 

anak. 

C. Instrumen pengumpulan data 

1. Jenis data yang diperlukan 

a. Data tentang kemampuan 

membaca anak kelompok A TK 

Perdana Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri. 

b. Data tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada saat tindakan 

dari penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan. 

2. Teknik dan instrument yang 

digunakan 

a. Data tentang kemampuan 

membaca anak dikumpulkan 

dengan teknik unjuk kerja 

menggunakan instrument unjuk 

kerja 
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b. Data tentang pelaksanaan 

pembelajaran dikumpulkan 

dengan teknik observasi 

menggunakan lembar atau 

pedoman observasi 

D. Teknik analisis data 

Untuk menguji hipotesis tindakan, 

teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif 

kuantitatif dengan membandingkan 

ketuntasan belajar (prosentase yang 

memperoleh bintang 3 dan bintang 4) 

antara waktu sebelu dilakukan tindakan, 

tindakan siklus I, tindakan siklus II, dan 

tindakan siklus III. 

Langkah-langkah analisis data 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Menghitung prosentase anak yang 

mendapatkan bintang 1, bintang 2, 

bintang 3, dan bintang 4 dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100%  

Keterangan :   

P = Angka prosentase 

f  = Jumlah anak yang memperoleh 

bintang () tertentu 

N = Jumlah anak keseluruhan 

2. Membandingkan ketuntasan belajar 

(jumlah prosentase anak yang 

mendapatkan 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 jika terdapat kenaikan ketuntasan 

belajar setelah dilakukan tindakan 

siklus 3, ketuntasan belajar mencapai 

sekurang-kurangnya 75%. 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

KESIMPULAN 

A. Gambaran Selintas Setting Penelitian 

Pada siklus I, siklus II dan siklus 

III, jumlah anak didik yang hadir 

sebanyak 18 anak. Anak didik yang 

hadir dalam keadaan siap menerima 

kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran 

menggunakann peralatan dan sarana 

belajar yang memadai yang ada di TK 

Perdana Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri, media pembelajaran 

dalam kegiatan pembelajaran ini 

menggunakan media kartu kata. Pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung 

peneliti ditemani salah seorang guru 

yang bertindak sebagai observer atau 

pengamat. 

B. Deskripsi temuan penelitian 

1. Pelaksanaan tindakan siklus I 

Siklus pertama dilaksanakan 

sesuai rencana yaitu satu kali 

pertemuan tanggal 09 Januari 2015. 

Pada pertemuan ini jumlah anak 

yang hadir 18 anak dan satu observer 

sebagai teman sejawat. 

Data hasil siklus I adalahs ebagai 

berikut: 
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Hasil Observasi kegiatan pembelajaran  

siklus I 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 Anak mendengarkan 

ketika guru 

menjelaskan  

√ 

 

2 Anak memperhatikan 

guru ketika guru 

memberikan contoh 

kegiatan pembelajaran 

 

√ 

3 Anak merasa senang 

dengan kegiatan 

pembelajaran 

√ 

 

4 Anak aktif dalam 

kegiatan pembelajaran 

 
√ 

5 Anak mampu membaca 

kata yang ada pada 

media kartu kata 

 

√ 

6 Guru menyampaikan 

apersepsi 
√ 

 

7 Guru memberikan 

contoh kegiatan 

pembelajaran 

√ 

 

8 Guru memberikan 

motivasi pada anak 
√  

9 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

semua anak untuk 

melakukan unjuk kerja 

 √ 

10 Guru memberikan 

bimbingan pada anak 

yang mengalami 

kesulitan 

 

√ 

 

Berdasarkan tabel di atas, 

diketahui bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran anak masih belum 

memperhatikan guru ketika 

memberikan contoh kegiatan 

pembelajaran, anak belum aktif 

dalam kegiatan pembelajaran, 

sebagian besar anak masih belum 

mampu membaca kata yang ada pada 

media kartu kata. Selain itu, guru 

masih belum memberikan 

kesempatan yang merata pada anak 

untuk melakukan unjuk kerja, serta 

guru masih belum memberikan 

bimbingan pada anak yang 

mengalami kesulitan. 

 

Hasil Penilaian perkembangan kemampuan 

anak pada siklus I 

 

N

o 

Na

ma 

Ana

k 

 


 

 



 



 



 

Kriteria 

Ketuntasa

n 

Minimal: 

3 

Tu

nta

s 

Belu

m 

Tunt

as 

1 Alex

a 

  √  √  

2 Akm

a 

 √    √ 

3 Azz

am 

   √ √  

4 Elzi

an 

  √  √  

5 Fari

d 

√     √ 

6 Gali

h 

  √  √  

7 Gita √     √ 

8 Ilha

m 

√     √ 

9 Aji    √ √  
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1

0 

Meis

ya 

 √    √ 

1

1 Arju 

 √    √ 

1

2 

Nabi

l 

 √    √ 

1

3 

Uba

y 

  √  √  

1

4 

Ash

ar 

  √  √  

1

5 

Wah

yu 

   √ √  

1

6 
Putri 

   √ √  

1

7 

Shan

i 

√     √ 

1

8 

Ma’

wa 

  √  √  

Jumlah 4 4 6 4 10 8 

Prosenta

se 

22

% 

22

% 

34

% 

22

% 

55

% 

45% 

Dari data hasil penilaian 

kemampuan anak pada tabel di atas,  

diketahui bahwa dari 18 anak 22% 

anak mendapatkan nilai bintang satu, 

22% anak mendapatkan nilai bintang 

dua, sedangkan 34% anak 

mendapatkan nilai bintang tiga, dan 

22% anak mendapatkan nilai bintang 

empat. 

2. Pelaksanaan tindakan siklus II 

Siklus kedua dilaksanakan sesuai 

rencana yaitu satu kali pertemuan 

tanggal 16 Januari 2015. Pada 

pertemuain ini jumlah anak yang 

hadir 18 anak dan satu observer 

sebagai teman sejawat. 

Hasil dari pelaksanaan tindakan 

siklua II adalah sebagai berikut: 

 

Hasil Observasi kegiatan pembelajaran  

siklus II 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 Anak mendengarkan 

ketika guru 

menjelaskan  

√ 

 

2 Anak memperhatikan 

guru ketika guru 

memberikan contoh 

kegiatan pembelajaran 

√  

3 Anak merasa senang 

dengan kegiatan 

pembelajaran 

√ 

 

4 Anak aktif dalam 

kegiatan pembelajaran 

 
√ 

5 Anak mampu membaca 

kata yang ada pada 

media kartu kata 

 

√ 

6 Guru menyampaikan 

apersepsi 
√ 

 

7 Guru memberikan 

contoh kegiatan 

pembelajaran 

√ 

 

8 Guru memberikan 

motivasi pada anak 
√  

9 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

semua anak untuk 

melakukan unjuk kerja 

√  

10 Guru memberikan 

bimbingan pada anak 

yang mengalami 

kesulitan 

 

√ 

 

Berdasarkan tabel di atas, 

diketahui bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran anak masih belum aktif 

dalam kegiatan pembelajaran, dan 

anak masih belum dapat membaca 

kata yang ada pada media kartu kata. 
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Selain itu, guru mesih belum 

memberikan bimbingan pada anak 

yang mengalami kesulitan pada saat 

kegiatan pembelajaran. 

 

Hasil Penilaian perkembangan kemampuan 

anak pada siklus II 

 

N

o 

Na

ma 

Ana

k 

 


 

 



 



 



 

Kriteria 

Ketuntas

an 

Minimal: 

3 

Tu

nta

s 

Bel

um 

Tu

nta

s 

1 Alex

a 

  √  √  

2 Akm

a 

  √  √  

3 Azza

m 

   √ √  

4 Elzi

an 

  √  √  

5 Fari

d 

√     √ 

6 Gali

h 

   √ √  

7 Gita  √    √ 

8 Ilha

m 

√     √ 

9 Aji    √ √  

1

0 

Meis

ya 

 √    √ 

1

1 Arju 

  √  √  

1

2 

Nabi

l 

  √  √  

1 Uba    √ √  

3 y 

1

4 

Ash

ar 

  √  √  

1

5 

Wah

yu 

   √ √  

1

6 
Putri 

   √ √  

1

7 

Shan

i 

 √    √ 

1

8 

Ma’

wa 

  √  √  

Jumlah 2 3 7 6 13 5 

Prosenta

se 

11

% 

17

% 

39

% 

33

% 

72

% 

28

% 

Dari data hasil penilaian 

kemampuan anak pada tabel di atas, 

diketahui bahwa dari 18 anak 11% 

anak mendapatkan nilai bintang satu, 

17% anak mendapatkan nilai bintang 

dua, sedangkan 39% anak 

mendapatkan nilai bintang tiga, dan 

33% anak mendapatkan nilai bintang 

empat. 

3. Pelaksanaan tindakan siklus III 

Siklus III dilaksanakan sesuai 

rencana yaitu satu kali pertemuan 

tanggal 23 Januari 2015. Pada 

pertemuain ini jumlah anak yang 

hadir 18 anak dan satu observer 

sebagai teman sejawat. 

Hasil dari siklus III adalah 

sebagai berikut: 

 

Hasil Observasi kegiatan pembelajaran  

siklus III 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 Anak mendengarkan √  
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ketika guru 

menjelaskan  

2 Anak memperhatikan 

guru ketika guru 

memberikan contoh 

kegiatan pembelajaran 

√  

3 Anak merasa senang 

dengan kegiatan 

pembelajaran 

√ 

 

4 Anak aktif dalam 

kegiatan pembelajaran 
√  

5 Anak mampu membaca 

kata yang ada pada 

media kartu kata 

√  

6 Guru menyampaikan 

apersepsi 
√ 

 

7 Guru memberikan 

contoh kegiatan 

pembelajaran 

√ 

 

8 Guru memberikan 

motivasi pada anak 
√  

9 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

semua anak untuk 

melakukan unjuk kerja 

√  

10 Guru memberikan 

bimbingan pada anak 

yang mengalami 

kesulitan 

√  

Berdasarkan tabel di atas,  

diketahui bahwa kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

anak dan guru sudah sangat baik. 

 

Hasil Penilaian perkembangan kemampuan 

anak pada siklus III 

 

N

o 

Na

ma 

Ana

k 

 


 

 



 



 



 

Kriteria 

Ketuntas

an 

Minimal: 

3 

Tu

nta

s 

Bel

um 

Tu

nta

s 

1 Alex

a 

   √ √  

2 Akm

a 

  √  √  

3 Azz

am 

   √ √  

4 Elzi

an 

  √  √  

5 Fari

d 

 √    √ 

6 Gali

h 

   √ √  

7 Gita   √  √  

8 Ilha

m 

√     √ 

9 Aji    √ √  

1

0 

Meis

ya 

  √  √  

1

1 Arju 

  √  √  

1

2 

Nabi

l 

   √ √  

1

3 

Uba

y 

   √ √  

1

4 

Ash

ar 

  √  √  

1

5 

Wah

yu 

   √ √  

1

6 
Putri 

   √ √  

1

7 

Shan

i 

 √    √ 

1

8 

Ma’

wa 

   √ √  

Jumlah 1 2 6 9 15 3 

Prosenta

se 

6% 11

% 

33

% 

50

% 

83

% 

17

% 
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Dari data hasil penilaian 

kemampuan anak pada tabel di atas, 

diketahui bahwa dari 18 anak 6% 

anak mendapatkan nilai bintang satu, 

11% anak mendapatkan nilai bintang 

dua, sedangkan 33% anak 

mendapatkan nilai bintang tiga, dan 

50% anak mendapatkan nilai bintang 

empat. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, kemampuan 

membaca pada anak kelompok A TK 

Perdana Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri dari mulai pra 

tindakan, siklus I, II dan siklus III 

mengalami peningkatan, hal ini dapat 

dilihat dari hasil perolehan nilai anak 

didik seperti pada tabel berikut: 

 

Hasil penilaian belajar anak mulai dari pra 

tindakan sampai dengan siklus III 

N

o 

Hasil 

penila

ian 

Pra 

Tind

akan 

Tind

akan 

Sikl

us I 

Tind

akan 

Sikl

us II 

Tind

akan 

Sikl

us 

III 

1  50% 22% 11% 6% 

2  22% 22% 17% 11% 

3 

 

17% 34% 39% 33% 

4 

 

11% 22% 33% 50% 

Jumlah 100 100 100 100

% % % % 

Dari data tabel 4.10 di atas dapat 

diketahui bahwa terdapat peningkatan 

perolehan nilai anak mulai dari pra 

tindakan, tindakan siklus I, tindakan 

siklus II, dan tindakan siklus III. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa melalui penggunaan media kartu 

kata dapat meningkatkan kemampuan 

membaca pada anak kelompok A TK 

Perdana Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri. Sehingga hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini dapat 

diterima. 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa melalui penggunaan media 

kartu kata dapat mengembangkan 

kemampuan membaca pada anak 

kelompok A TK Perdana Kecamatan 

Banyakan Kabupaten Kediri. 

E. Saran 

1. Bagi guru TK Perdana 

Disarankan bagi guru TK 

Perdana untuk menggunakan 

mediakartu kata dalam 

mengembangkan kemampuan 

menbaca anak didik, karena dalam 

penelitian ini sudah terbukti bahwa 

melalui media kartu kata dapat 

mengembangkan kemampuan 

membaca anak didik. 

2. Bagi Kepala TK Perdana 
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Kepala TK Perdana Kecamatan 

Banyakan Kabupaten Kediri 

diharapkan berkenan menambah 

media kartu kata yang dapat 

digunakan guru dalam 

mengembangkan kemampuan anak 

didik khususnya dalam 

mengembangkan kemampuan 

membaca. 
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