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ABSTRAK 

 

Rendahnya kemampuan membaca permulaan anak disebabkan karena kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan untuk mengembangkan bahasa, khususnya membaca permulaan, kurang bervariasi. 

Selain itu media yang digunakan belum dapat menarik perhatian anak, Berangkat dari permasalahan 

ini perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran membaca permulaan pada anak PAUD Trisna Utama, 

Banyuurip, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung. Upaya pengembangan kemampuan bahasa khususnya 

peningkatan kemampuan membaca permulaan pada anak usia dini dengan dengan menggunakan 

media kartu kata bergambar. Media kartu kata bergambar adalah media visual yang efektif untuk 

menyajikan pesan-pesan tertentu pada sasaran tertentu pula. Media kartu kata bergambar ini mudah 

untuk dibuat sendiri oleh guru sehingga tidak mengeluarkan biaya yang banyak dalam pembuatannya. 

Berdasarkan hasil perhitungan penelitian baik observasi terhadap anak maupun guru, maka dapat 

disimpulkan (1) pembelajaran melalui media kartu kata bergambar dapat meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan anak.(2) Dalam penerapan media kartu kata bergambar anak dilatih untuk dapat 

menghubungkan  gambar/benda  dengan kata. (3) Hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

    A. Latar Belakang 

Usia dini merupakan masa 

keemasan (golden age), oleh karena itu 

pendidikan pada masa ini merupakan 

pendidikan yang sangat fundamental dan 

sangat menentukan perkembangan anak 

selanjutnya. Pada periode ini hampir seluruh 

potensi anak mengalami masa peka untuk 

tumbuh dan berkembang secara cepat. Pada 

masa ini anak sangat membutuhkan 

stimulasi dan rangsangan dari 

lingkungannya. Apabila anak mendapatkan 

stimulus yang baik, maka seluruh aspek 

perkembangan anak akan berkembang 

secara optimal. Leonhardt (Dhien 2008: 54) 

mengungkapkan bahwa “membaca 

permulaan sangatlah penting untuk 

distimulus bagi anak”. Anak-anak yang 

gemar membaca akan mempunyai rasa 

kebahasaan yang lebih tinggi. Kegemaran 

membaca harus dikembangkan sejak dini. 

Sejalan dengan pendapat ini Montessori dan 

Hainstock mengemukakan bahwa pada usia 

4-5 tahun anak sudah bisa diajarkan 

membaca. Bahkan membaca merupakan 

permainan yang menyenangkan bagi anak 

usia ini.  

Oleh karena itu, berdasarkan 

pendapat di atas, kemampuan membaca 
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sudah dapat dikembangkan di TK. Seperti 

yang dikemukakan oleh Moleong (2003: 25) 

“salah satu aspek kemampuan yang harus 

dikembangkan anak TK adalah kemampuan 

membaca”. Dengan dibiasakannya belajar 

membaca sejak dini, maka anak akan 

memperoleh informasi yang lebih banyak 

dari apa yang telah dibacanya.  

Berdasarkan pra-observasi yang 

dilakukan di PAUD Trisna Utama, 

Banyuurip, Kec. Kalidawir, Kab. 

Tulungagung menunjukkan bahwa 

kemampuan bahasa anak belum sesuai 

dengan perkembangan yang seharusnya. 

Dari jumlah 20 anak baru 4 anak yang 

memiliki kemampuan membaca dengan 

kriteria baik. Rendahnya kemampuan 

membaca permulaan anak disebabkan 

karena kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan untuk mengembangkan bahasa, 

khususnya membaca permulaan, kurang 

bervariasi.. Berangkat dari permasalahan ini 

perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran 

membaca permulaan pada anak PAUD 

Trisna Utama, Banyuurip, Kec. Kalidawir, 

Kab. Tulungagung. Upaya pengembangan 

kemampuan bahasa khususnya peningkatan 

kemampuan membaca permulaan pada anak 

usia dini dengan dengan menggunakan 

media kartu kata bergambar. Media kartu 

kata bergambar adalah media visual yang 

efektif untuk menyajikan pesan-pesan 

tertentu pada sasaran tertentu pula. Media 

kartu kata bergambar ini mudah untuk 

dibuat sendiri oleh guru sehingga tidak 

mengeluarkan biaya yang banyak dalam 

pembuatannya. Gambar-gambar yang akan 

disajikan dapat dipasang dan dicopot dengan 

mudah, dengan demikian dapat dipakai 

berkali-kali. “Kartu kata bergambar dapat 

dipakai pula mengenenalkan gambar-gambar 

dan kata-kata yang nantinya memudahkan 

proses penyampaian materi, terutama dalam 

membaca permulaan” (Ismail, 2006: 222).  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

penggunaan media kartu kata bergambar 

dapat meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan di Kelompok bermain PAUD 

Trisna Utama, Banyuurip, Kec. Kalidawir, 

Kab. Tulungagung, Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

     A. Kajian Teori 

          1. Hakikat Bahasa 

a. Pengertian Bahasa 

Bahasa adalah system simbol dan 

tanda. Yang dimaksud dengan system 

simbol adalah hubungan simbol dengan 

makna yang bersifat konvensional. 

Sedangkan yang dimaksud dengan system 

tanda adalah bahwa hubungan tanda dan 

makna bukan konvensional tetapi 

ditentukan oleh sifat atau ciri tertentu yang 

dimiliki benda atau situasi yang dimaksud. 

Berdasarkan beberapa pengertian 

bahasa tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa bahasa adalah system 

yang teratur berupa lambing-lambang 

bunyi yang digunakan untuk 

mengekspresikan perasaan dan pikiran 

bahasa tersebut 

b. Kemampuan Membaca 

Burns, dkk. (Ramli, 2007:12) 

mengungkapkan bahwa “membaca 

merupakan proses yang melibatkan 

sejumlah kegiatan fisik dan mental”. 
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Proses membaca terdiri dari sembilan 

aspek, yaitu sensori, perceptual, urutan 

pengalaman, pikiran, pembelajaran, 

asosiasi, sikap, dan gagasan. Proses 

membaca dimulai dengan sensori visual 

yang diperoleh melalui pengungkapan 

symbol simbol grafis melalui indra 

penglihatannya. Aspek urutan dalam 

proses membaca merupakan kegiatan 

mengikuti rangkaian tulisan yang tersusun 

secara linier. Pengalaman merupakan 

aspek penting dalam proses membaca. 

Anak yang memiliki pengalaman yang 

banyak akan mempunyai kesempatan yang 

lebih luas dalam mengembangkan 

pemahaman kosa-kata dalam membaca. 

Pengalaman konkret dan pengalaman tidak 

langsung akan meningkatkan 

perkembangan konseptual anak. 

Strategi pembelajaran membaca 

yang dimaksud adalah 

strategipembelajaran untuk menimbulkan 

kebiasaan dan minat membaca pada anak 

usia dini. Strategi ini perlu untuk diketahui 

agar dapat mengajarkan kegiatan membaca 

sesuai dengan tahap perkembangannya, 

terutama bagi tingkat dasar, yaitu agar 

anak dapat memperoleh pengalaman 

belajar yang baik dan menyenangkan 

dalam membaca tingkat dasar.  

Santrock (2002: 364) yang 

menyatakan “bahwa pembelajaran 

membaca seharusnya paralel dengan 

pembelajaran bahasa alami anak”. Materi 

yang diberikan untuk pembelajaran 

membaca sebaiknya utuh dan bermakna. 

Artinya, anak-anak sebaiknya diberikan 

materi dalam bentuk lengkap, seperti 

cerita-cerita dan puisi-puisi, sehingga anak 

dapat belajar memahami fungsi 

komunikatif bahasa. Pembelajaran 

membaca seharusnya diintegrasikan 

dengan subjek dan keahlian lainnya seperti 

ilmu pengetahuan alam, studi-studi sosial, 

dan materi membaca seharusnya terpusat 

pada pengetahuan sehari-hari.  

2. Hakikat Media Kartu Kata   Bergambar 

a. Pengertian Media Pembelajaran  

Media belajar merupakan 

komponen dari sistem instruksional secara 

keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan 

dan isinya telah diketahui, faktor-faktor 

lain seperti karakteristik anak, strategi 

belajar mengajar, organisasi kelompok 

belajar, alokasi waktu, dan sumber serta 

prosedur penilaiannya juga perlu 

dipertimbangkan seperti yang diungkap 

oleh Sadiman (1984: 23).  

Dari pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan 

sehingga dapat merangsang perhatian, 

minat, pikiran dan perasaan anak dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. 

b. Media Kartu Kata Bergambar 

Kartu termasuk dalam jenis media 

visual yaitu pada teknologi cetak. Menurut 

S.Wojowasito (1972:126) “bahwa kartu 

adalah kertas tebal yang berbentuk segi 

empat”. Sedangkan dalam kamus besar 

bahasa Indonesia (2005:510) “kartu adalah 

kertas tebal, berbentuk persegi panjang 

dapat digunakan untuk berbagai keperluan. 

Kata adalah kesatuan dari gabungan huruf 
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yang dapat ditulis atau diucapkan”. Dalam 

Kamus besar bahasa Indonesia (2005:513) 

“kata merupakan suatu unsur bahasa yang 

diucapkan atau dituliskan yang merupakan 

perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran 

yang dapat digunakan dalam berbahasa”.. 

Menurut Wibawa dan Mukti (1992:27) 

yang menyatakan bahwa “gambar 

merupakan media pembelajaran visual 

diam yang diguakan untuk memperperjelas 

pembelajaran”. Menurut Cucu Eliyawati 

(2005:114) “media visual adalah media 

yang sering digunakan oleh guru 

pendidikan anak usia dini untuk dapat 

menyampaikan isi dari tema pembelajaran 

yang sedang disampaikan”. Levio dan 

Lentz (Arsyad 2007: 17) menjelaskan 

“bahwa dari temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual 

atau gambar memperlancar tujuan 

memahami dan mengingat informasi dan 

pesan yang terkandung dalam gambar”, 

media visual (gambar) juga dapat 

mempermudah anak yang sedang belajar 

atau membaca teks yang bergambar. Kartu 

kata gambar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kartu yang berukuran 

10×15 cm yang terbuat dari kertas tebal 

yang memiliki katakata dan gambar yang 

sesuai dengan tema pembelajaran seperti 

gambar buah, binatang, tumbuh-tumbuhan 

dan sebagainya yang dirancang oleh 

peneliti untuk membantu anak TK untuk 

berlatih membaca permulaan. Dari 

pengertian di atas peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa kartu kata bergambar 

adalah media visual yang dapat digunakan 

untuk mempermudah memahami informasi 

yang terkandung dalam tiruan gambar 

yang disertai tulisan. Kelebihan media 

kartu kata bergambar sebagai media 

gambar menurut 

B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian Lilik Sunarsih (2013) 

Dengan judul “Penerapan Media 

Kartu Kata Bergambar Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Permulaan Anak 

Kelompok A TK Dharma Wanita Kaligenthong, 

Pucanglaban, Tulungagung Tahun Pelajaran 

2013/2014”. Dari hasil penelitian ini diperoleh 

bahwa kemampuan anak dalam membaca 

permulaan meningkat. ini dilihat dari ketuntasan 

anak yang mencapai 100% dengan ditandai 

anak yang mendapatkan 14 bintang dari 20 anak 

dan yang lainnya mendapakan 3 bintang 

C.  Kerangka Berfikir 

Media kartu kata bergambar adalah 

media visual yang efektif untuk menyajikan 

pesan-pesan tertentu pada sasaran tertentu pula. 

Media kartu kata bergambar ini mudah untuk 

dibuat sendiri oleh guru sehingga tidak 

mengeluarkan biaya yang banyak dalam 

pembuatannya. Gambar-gambar yang akan 

disajikan dapat dipasang dan dicopot dengan 

mudah, dengan demikian dapat dipakai berkali-

kali. Kartu kata bergambar dapat dipakai pula 

mengenenalkan gambar-gambar dan kata-kata 

yang nantinya memudahkan proses 

penyampaian materi, terutama dalam membaca. 

Sebuah media yang menarik menjadi sesuatu 

yang sangat penting bagi sebuah pembelajaran 

terutama pada pembelajaran di PAUD, sehingga 

anak akan lebih tertarik dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas.  
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III. METODE PENELITIAN 

       A. Subjek dan Setting Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini 

dilakukan di kelompok bermain PAUD 

Trisna Utama, Banyuurip, Kec. Kalidawir, 

Kab. Tulungagung, Tahun Pelajaran 

2014/2015.dengan alasan peneliti 

memahami karakteristik masing-masing 

anak di kelas tersebut dan anak tidak dapat 

menghubungkan huruf engan kata, serta 

ketika diminta untuk membaca permulaan 

gambar yang memiliki kata/kalimat 

sederhana anak masih kesulitan. 

Sedangkan subjek penelitian ini 

adalah anak di kelompok bermain PAUD 

Trisna Utama, Banyuurip, Kec. Kalidawir, 

Kab. Tulungagung, Tahun Pelajaran 

2014/2015 yang berjumlah 20 anak dengan 

rincian 8 anak laki-laki dan 12 anak 

perempuan. 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersamaan. Tindakan tersebut 

diberikan oleh guru atau dengan arahan dari 

guru yang dilakukan oleh anak. “Jadi dari 

pengertian tersebut dapat diketahui bahwa 

yang melakukan tindakan adalah guru dan 

yang dikenai tindakan adalah peserta didik”. 

(Arikunto, 2006: 23). 

Pada tahap penelitian dilaksanakan 

kegiatan Pra-Tindakan dan Kegiatan 

Pelaksanaan Tindakan. Kegiatan 

Pelaksanaan tindakan memuat (1) Perencaan 

Tindakan, (2) Pelaksanaan Tindakan, (3) 

Tahap Pengamatan, dan (4) Tahap Refleksi.  

 

C.Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2010: 24) 

bahwa “data menurut sumbernya dibagi 

menjadi dua yaitu sumber primer (sumber 

data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data) dan sumber skunder 

(sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data)”. 

Bila dilihat dari sumber data maka penelitian 

ini merupakan data primer karena diperoleh 

dari sumber primer. 

   1. Jenis data yang diperlukan 

a) Data tentang kemampuan membaca 

permulaan di Kelompok bermain 

PAUD Trisna Utama, Banyuurip, 

Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung. 

b) Data tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada saat tahap 

tindakan dari PTK dilaksanakan. 

  2. Teknik dan instrumen yang      

digunakan  

Data tentang kemampuan membaca 

permulaan di Kelompok bermain PAUD 

Trisna Utama, Banyuurip, Kec. Kalidawir, 

Kab. Tulungagung dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik unjuk kerja. Instrument 

unjuk kerja sebagai berikut: 

a) Sujek yang dinilai adalah anak 

kelompok bermain PAUD Trisna 

Utama, Banyuurip, Kec. Kalidawir, 

Kab. Tulungagung yang terdiri dari 20 

anak dengan rincian 8 anak laki-laki 

dan 12 anak perempuan. 
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b) Indikatornya adalah membaca huruf 

yang memiliki kata/kalimat sederhana 

(B.26) 

c) Teknik penilaiannya adalah unjuk kerja 

d) Prosedur unjuk kerja antara lain: 

D. Teknik Analisis Data. 

1. Analisis data  

Tehnik  analisis data  untuk  

menguji  hipotesis  tindakan  adalah  

tehnik  diskriptif  kuantitatif dengan  

membandingkan  ketuntasan belajar 

(prosentase yang memperbolehkan bintang 

3 dan bintang 4) antara waktu sebelum 

dilakukan tindakan, tindakan siklus I, 

tindakan SiklusII dan  tindakan siklus III 

Langkah – langkah analisis  data  

adalah  sebagai  berikut : 

a. Menghitung prosentasi anak yang 

mendapatkan bintang 1, bintang 2, 

bintang 3 dan bintang 4 dengan rumus : 

 

P = prosentase anak yang mendapatkan 

bintang tertentu 

F = jumlah anak yang mendapatkan 

bintang tertentu 

N = jumlah anak keseluruhan 

b. Membandingkan  ketuntasan  belajar  

(jumlah prosentase anak 15 mendapat 

bintang 3 dan 4 ) antara  waktu  sebelum  

dilakukan  tindakan  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 

Rencana jadwal penelitian yang 

meliputi perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil 

penelitian. Perencanaan tindakan akan 

dilaksanakan hari Senin, tanggal 24 

Desember 2014. Pelaksanaan siklus I 

direncanakan tanggal 5 Januari 2015. Siklus 

II direncanakan tanggal 15 Januari 2015, 

sedangkan siklus III tanggal 5 Februari 

2015. Penyusunan laporan bulan pada bulan 

Maret. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN  

PEMBAHASAN 

            A. Gambaran Selintas Setting Penelitian 

  Penelitian ini (PTK) yang terdiri 

dari 3 siklus. Setiap siklus terdapat 4 tahap 

yaitu perencanaa, pelaksanaan, pengamatan 

dan refleksi. Penelitian ini dihadiri 

oleh.kelompok bermain PAUD Trisna 

Utama, Banyuurip, Kec. Kalidawir, Kab. 

Tulungagung, Tahun Pelajaran 2014/2015 

yang berjumlah 20 anak dengan rincian  8 

anak laki-laki dan 12 anak perempuan. 

 

B. Deskripsi Temuan Penelitian 

     1. Rencana Umum Pelaksanaa Tindakan 

a. Siklus I 

Tema : Rekreasi 

Sub Tema : Alat-alat rekreasi  

Semester/Minggu: II/I 

Media : Kertas bergambar dan spidol 

warna 

b. Siklus II 

Tema :Rekreasi 

Sub Tema : Kendaraan untuk rekreasi 

Semester/Minggu : II/II 
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Media : Manila, kartu kata bergambar 

dan spidol warna 

c. Siklus III 

Tema :Rekreasi 

Sub Tema : Tempat untuk rekreasi 

Semester/Minggu : II/III 

Media : Manila, kartu kata bergambar 

dan spidol warna 

Penelitian ini dihentikan sampai siklus 

III karena sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal yang sudah ditetapkan pada bab 

sebelumnya yakni 75%. 

 

Rekapitulasi Hasil Penelitian Aktifitas Anak 

Pra-siklus, 

Siklus I, Siklus II dan Siklus III (dalam %) 

D. Pembahasan dan Pengambilan Simpulan 

         1.  Pembahasan  

    a. Siklus I 

  Berdasarkan analisis hasil 

pengolahan data pada siklus I daya serap 

anak dalam pembelajaran sudah baik, guru 

sudah berusaha dengan baik namun masih 

banyak kelemahan-kelemahan diantaranya 

sebagian anak masih ragu-ragu untuk 

menghubungkan gambar/benda dengan kata, 

perhatian anak pada penjelasan guru belum 

maksimal, anak didik ada yang masih bicara 

dengan temannya dan ada anak yang belum 

mampu membaca permulaan. 

       b. siklus II 

   Pada siklus II keadaan anak didik 

sudah menunjukkan peningkatan yang 

signifikan. Anak sudah mampu membaca 

huruf yang memiliki kata/kalimat 

sederhanadan mampu membaca permulaan.  

   c. siklus III 

   Pada siklus III keadaan anak 

didik sudah sesuai keinginan yang 

diharapkan. Dimana nilai ketuntasan anak 

mencapai 80%. Sehingga sudah mencapai 

KKM yang telah ditentukan. 

E. Kendala dan Keterbatasan 

Kendala yang ditemui oleh penulis adalah 

motivasi belajar anak masih rendah..  

Keterbatasan yang ditemui peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Keterbatasan waktu 

2. Keterbatasan sarana dan prasarana 

3. Keterbatasan tenaga 

4. Keterbatasan biaya 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

      Sesuai hipotesa di bab I bahwa 

penggunaan media kartu kata bergambar dapat 

meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan di Kelompok bermain PAUD 

Trisna Utama, Banyuurip, Kec. Kalidawir, 

Kab. Tulungagung, Tahun Pelajaran 

2014/2015” adalah terbukti. 

      B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini, beberapa saran 

yang dapat dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru Taman Kanak 
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           Hendaknya seorang guru mampu 

memilih media pembelajaran yang tepat 

pada Kegiatan Belajar Mengajar.  

2. Bagi Lembaga Taman Kanak-kanak 

Harus lebih aktif serta 

menyediakan sarana dan prasarana 

penggunaan media gambar.. 

3. Bagi Orang Tua 

   Bagi orang tua sebaiknya tidak 

selalu memberi bantuan jika anak dirasa 

masih mampu mengerjakan tugas serta 

tanggung jawabnya sendiri, dengan 

demikian anak dapat mandiri 
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