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ABSTRAK
Penelitian ini di latar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa membaca

permulaan anak di TK Al Hidayah Doko V Kec. Doko masih kurang, kondisi ini di indikasikan dengan
anak yang kurang merespon dalam pertanyaan guru, proses pembelajaran belum berjalan secara optimal,
guru kurang dalam menyediakan fasilitas pembelajaran yang berupa alat peraga, minat baca anak masih
kurang. Permasalahan penelitian adalah : (1). Bagaimana Penerapan Kartu Kata Bergambar dalam
mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak ?. (2). Apakah penerapan Kartu Kata Bergambar
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran?

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek
penelitian anak kelompok A TK Al Hidayah Doko V. Penelitian ini dilaksanakan pada tiga siklus,
menggunakan instrumen berupa RKM, RKH, lembar observasi anak, lembar minat dan lembar kegiatan,
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1). Melalui siklus tindakan pembelajaran ditemukan langkah-
langkah yang efektif penerapan Kartu Kata Bergambar dapat mengembangkan kemampuan membaca
permulaan. (2) Melalui siklus tindakan pembelajaran Kartu Kata Bergambar terbukti dapat
mengembangkan membaca permulaan pada anak.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan : (1) Tujuan pokok penggunaan
Kartu Kata Bergambar adalah untuk mengambangkan membaca permulaan pada anak, oleh karena itu
guru sebagai pelaksana pembelajaran harus mengutamakan proses yang mendukung terciptanya membaca
permulaan anak. (2). Guru masih terus menerus meneliti, membuktikan apakah media pembelajaran Kartu
Kata Bergambar sesuai dengan pengembangan materi dan Pengembangan Membaca Permulaan Anak.
Kata Kunci :  Mengembangkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Media

Kartu Kata Bergambar
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I. Latar Belakang Masalah

Pentingnya kemampuan

membaca bagi manusia adalah salah

satu fungsi kemanusiaan yang tertinggi

dan menjadi pembeda manusia dengan

makluk lain. Di dunia modern saat ini

kemampuan membaca dapat

menentukan kualitas seorang manusia,

banyak membaca dapat menentukan

pengetahuan yang luas, bijaksana dan

memiliki nilai-nilai lebih dibandingkan

dengan orang yang tidak membaca

sama sekali, baca atau membaca dapat

diartikan sebagai kegiatan menelusuri,

memahami hingga mengesplorasikan

berbagai simbol, simbol dapat berupa

rangkaian huruf dalam suatu tulisan

atau bacaan bahkan gambar.

Membaca dalam proses

pembelajaran memegang peranan yang

sangat penting, membaca merupakan

sarana utama bagi seorang anak untuk

mengasah keingintahuannya, anak-

anak yang memiliki kemampuan

membaca yang baik pada umumnya

memiliki kemampuan  yang baik pula

dalam mengungkapkan pemikiran,

perasaan serta tindakan interaktif

dengan lingkungannya. Oleh karena

itu, perkembangan kemampuan

membaca anak dalam proses

pembelajaran harus memperoleh

perhatian yang serius bagi pendidik

(utama guru dan orang tua atau

keluarga). Perkembangan kemampuan

membaca anak dapat diamati melalui

kemampuan bercerita, bercakap-cakap,

membaca puisi, menyanyi dan

sebagainya, yang kesemuanya itu dapat

diperoleh dari berbagai sumber baik

melalui bahan bacaan, diceritakan

orang lain, atau mendengar saran-saran

media masa baik lewat radio, atau

televisi. Upaya untuk mengembangkan

kemampuan berbahasa anak di taman

kanak-kanak dapat dilakukan melalui

berbagai cara dan tahapan-tahapan

tertentu.

Dalam rangka untuk

mewujudkan tujuan tersebut maka

perlu adanya usaha yang harus di

lakukan secara bertahab dengan upaya

membaca permulaan dimaksud untuk

membina anak agar dapat

mengungkapkan kata kata yang baru di

dengar dan di rangkai menjadi kalimat

yang di gunakan sebagai alat

komunikasi sehari-hari baik di

lingkungan Keluarga, Sekolah dan

Masyarakat. Namun kegiatan belajar

mengajar yang mengembangkan aspek

bahasa anak belum sepenuhnya

terwujud pada anak kelompok A TK Al

Hidayah Doko V Kec. Doko Kab Blitar

masih sangat kurang. Dari awal

semester hingga saat ini dari 20 anak

yang berhasil masih 5 anak baru

mencapai 25% yang terjadi di taman
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kanak- kanak Al Hidayah Doko V Kec.

Doko.

Belum berkembangnya

kemampuan anak dalam membaca

pada anak kelompok A di taman

kanak-Kanak Al Hidayah DokoV Kec.

Doko Kab.BIitar merupakan masalah

yang harus di pecahkan, untuk itu

usaha awal yang harus di tempuh oleh

guru dengan memakai media kartu kata

bergambar. Kartu kata bergambar

adalah kartu kata yang menarik dengan

memakai media kartu gambar anak

akan anak lebih merasa senang dan

tertarik sehingga anak akan lebih

semangat dalam mempunyai keinginan

di dalam minat bacanya sejak dini.

Media kartu kata bergambar adalah

media yang sangat menyenangkan dan

bisa di jadikan sebagai media

pembelajaran yang bisa meningkatkan

kemampuan dalam membaca

permulaan pada siswa TK Al-Hidayah

V Kec. Doko dengan melalui penelitian

tindakan kelas (PTK) agar bisa

mencapai keberhasilan 75%.

II.   METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Setting Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini

dilaksanakan di TK Al Hidayah Doko V

Kecamatan Doko Kabupaten Blitar

kelas A dengan usia 4 – 5 tahun pada

Bulan Januari tahun pelajaran 2014-

2015. Penelitian tindakan kelas bulan

ini bertujuan untuk mengembangkan

kemampuan membaca permulaan

dengan menggunakan media kartu

bergambar.

Penelitian ini akan dilaksanakan

pada tahun ajaran 2014-2015, yaitu

tanggal 12 Januari 2015  sampai dengan

26 Januari 2015. Penentuan waktu

penelitian mengacu pada kalender

akademik sekolah, karena memerlukan

beberapa siklus yang membutuhkan

proses belajar yang efektif.

Dalam peneltiian tindakan kelas

ini yang menjadi subjek penelitian

adalah anak kelas A Bulan Januari

dengan usia 4 – 5 tahun yang berjumlah

20 anak, terdiri dari 7 anak perempuan

dan 13 anak laki-laki.

Alasan dipilihnya anak kelas A

bulan ini sebagai subjek penelitian

adalah karena anak di kelas ini sebagian

besar merupakan anak didik baru yang

sebelumnya belum pernah memasuki

pendidikan playgroup (kelompok

bermain) sehingga dalam kegiatan yang

berhubungan dengan kemampuan

membaca permulaan seperti menulis

dan membaca anak belum dapat /

mampu membaca permulaan dan rata-

rata hasil yang diperoleh kurang

memuaskan yakni bintang satu ( )

dan bintang dua ( )

B. Prosedur Penelitian



Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

NIKMATUS SANGADAH I 11.1.01.11.0442
FKIP PG PAUD

simki.unpkediri.ac.id
|| 7||

Arikunto (2010)

mengatakan bahwa Penelitian

Tindakan Kelas dalam bahasa

inggris dikenal dengan istilah

Classroom Action Recearch (CAR).

Membentuk pengertian yaitu :

1. Penelitian yaitu kegiatan

mencermati objek,

menggunakan aturan

metodologi tertentu untuk

memperoleh data atau

informasi yang bermanfaat

untuk meningkatkan mutu suatu

hal yang menarik minat dan

penting bagi peneliti.

2. Tindakan yaitu suatu gerak

kegiatan yang sengaja

dilakukan dengan tujuan

tertentu, yang dalam penelitian

ini berbentuk rangkaian siklus

kegiatan.

3. Kelas adalah sekelompok siswa

yang dalam waktu yang sama

menerima pelajaran yang sama

dari seorang guru. Batasan yang

ditulis untuk pengertian kelas

tersebut adalah pengertian lama

untuk melumpuhkan pengertian

yang salah dan difahami secara

luas oleh umum dengan

"ruangan tempat guru

mengajar'' karena kelas bukan

wujud ruangan tetapi

sekelompok peserta didik yang

sedang belajar.

Penelitian ini menggunakan

model penelitian tindakan dari

Kemmis dan Mc Targart. Adapun

model yang dikemukakan oleh

Kemmis dan Mc Targart

menggambarkan adanya empat

langkah (dan pengulangannya) yaitu

: 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan

tindakan, 3) Pengamatan dan 4)

Refleksi yang disajikan dalam

bagan berikut ini (Arikunto, 2010) .

C. Instrumen Pengumpulan Data

1. Jenis Data yang diperlukan

a. Data tentang kemampuan

membaca permulaan anak

kelas A bulan Januari di TK

Al-Hidayah Doko V

Kecamatan Doko

Kabupaten Blitar Tahun

Ajaran 2014-2015.

b. Data tentang pelaksanaan

pembelajaran pada saat

tahap tindakan dari PTK

dilaksanakan.

2. Teknik dan Instrumen

pengumpulan data

D. Teknik Analisis Data

Berdasarkan hasil pengumpulan

data melalui instrumen observasi

dilakukan teknik analisis data untuk

menguji hipotesis tindakan adalah

teknik deskriptif kuantitatif dengan



Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

NIKMATUS SANGADAH I 11.1.01.11.0442
FKIP PG PAUD

simki.unpkediri.ac.id
|| 8||

membandingkan ketuntasan belajar

(prosentase yang memperoleh bintang

tiga dan bintang empat) 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 satu ( ),

bintang dua ( ), bintang tiga (

) dan bintang empat (

) dan menghitung distribusi

frekuensi perolehan tanda bintang

dengan rumus :

%100
N

f
P

E. Jadwal Penelitian

Siklus I  :  12 Januari 2015

Siklus II :  19 Januari 2015

Siklus III : 26 Januari 2015

IV. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Gambaran Selintas Setting

Penelitian

TK Al Hidayah Doko V adalah

merupakan TK yang ada di Kecamatan

Doko Kabupaten Blitar yang baru

didirikan tahun 2010 dari Yayasan

Pendidikan Muslimat NU (YPMNU)

yang beralamatkan di Desa Sumberurip

RT.02 / RW.01 Kecamatan Doko. Pada

tahun tahun Ajaran 2014 – 2015

jumlah peserta didiknya ada 27 anak,

terbagi menjadi Kelompok A 20 anak,

yang terdiri dari 13 anak laki-laki dan 7

anak perempuan. Kelompok B 7 anak,

yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 2

anak perempuan.

B. Deskripsi Temuan Penelitian

1. Rencana Umum Pelaksanaan

Tindakan

Rencana pelaksanaan

tindakan meliputi siklus I, II, III.

Berdasarkan hasil pengamatan pada

permasalahan oleh anak dalam

kegiatan pengembangan

kemampuan membaca permulaan,

sebagaimana telah diuraikan pada

bagian pendahuluan, peneliti

melakukan serangkaian tindakan

untuk mengatasi permasalahan

tersebut. Tindakan penelitian ini

terdiri dari tiga siklus, dengan

prosedur penelitian meliputi :

penyusunan rencana tindakan,

pelaksanaan, pengamatan atau

observasi, dan refleksi. Deskripsi

masing-masing siklus dikemukakan

sebagai berikut ini :   Berdasarkan

hasil penelitian awal, jumlah anak

yang sudah mampu mencapai

indikator keberhasilan sedikit. Dari

20 hanya 5 anak yang dapat

membaca tanpa bantuan dari guru

sedangkan 15 anak masih
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memerlukan bantuan guru dalam

menyelesaikan tugasnya khususnya

dalam kemampuan membaca

permulaan. Hal ini berarti

kemampuan dalam membaca anak

masih sangat rendah. Hal ini dapat

dilihat dari Tabel 4.2 berikut ini
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