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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa kemampuan membaca anak kelompok B TK Al Hikmah 

Bangsongan masih kurang. Berdasarkan hasil penilaian pra tindakan ketuntasan belajar anak mencapai 

33%. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca anak melalui penerapan 

permainan Ular Tangga. Rumusan masalah pada penelitian adalah: Apakah penerapan permainan ular 

tangga dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelompok B TK Al Hikmah Bangsongan 

Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

model Kemmis and Taggart. Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus dengan prosedur umum meliputi: 

1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Pengamatan, 4) Refleksi dengan subjek penelitian anak kelompok 

B TK Al Hikmah Bangsongan yang berjumlah 24 anak didik terdiri dari 14 anak laki-laki dan 10 anak 

perempuan. Instrumen penilaian  yang digunakan adalah pedoman unjuk kerja dan observasi. Adapun 

teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. Simpulan hasil penelitian ini adalah : 

kemampuan membaca anak meningkat secara signifikan yaitu menjadi 92% (memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal, 75%). Berdasarkan analisis data perubahan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan permainan ular tangga dapat meningkatkan kemampuan membaca anak 

di TK Al Hikmah Bangsongan. Sebagai saran dari peneliti adalah bagi kepala sekolah dan guru TK 

hendaknya menyediakan dan menggunakan media ular tangga sebagai alternatif kegiatan untuk  

meningkatkan kemampuan membaca anak. 

 

KATA KUNCI  : membaca, permainan ular tangga 

 

I. LATAR BELAKANG 

Membaca dalam proses 

pembelajaran memegang peranan yang 

sangat penting yang mana menjadi 

sarana utama bagi seorang anak untuk 

mengasah keingin tahuannya. Anak-

anak yang memiliki kemampuan 

membaca yang baik pada umumnya 

memiliki kemampuan yang baik pula 

dalam mengungkapkan pemikiran dan 

perasaannya. Oleh karena itu 

perkembangan kemampuan membaca 

anak dalam proses pembelajaran harus 

memperoleh perhatian yang serius bagi 

pendidik, utamanya guru dan orang tua 

atau keluarga.  

Banyak membaca dapat 

menjadikan seseorang memiliki 

pengetahuan luas, dan memiliki nilai-

nilai lebih dibandingkan orang yang 
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tidak membaca sama sekali. 

Kemampuan membaca sangat penting 

bagi anak-anak untuk belajar ditingkat 

yang lebih tinggi. Namun tingkat 

kesiapan anak dan minat anak tetap 

harus diperhatikan. 

Menurut Montessori (dalam 

Asholihin, 2014) mengatakan bahwa 

pada usia 3 - 5 tahun anak-anak dapat 

diajari menulis, membaca, dikte dengan 

belajar mengetik. Sambil belajar 

mengetik anak-anak belajar mengeja, 

menulis dan membaca. Pada rentang 

usia 4 – 6 tahun anak-anak memiliki 

kepekaan yang bagus untuk membaca.   

Jauh sebelum anak mampu 

membaca dan sebelum mereka mampu 

mengerti arti setiap kata kecuali yang 

sederhana, mereka pasti ingin dibacakan 

sampai mereka dapat membaca dengan 

usaha yang minimum. Namun perlu 

diingat orang tua dalam 

melaksanakannya untuk tetap 

memperhatikan perkembangan dari 

anak, sehingga tidak terdapat unsur 

paksaan.  

Perkembangan membaca pada 

anak usia dini merupakan salah satu 

aspek perkembangan anak yang dalam 

pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan 

dari semua kegiatan. Perkembangan 

membaca anak dapat diamati melalui 

kemampuan bercerita, membaca puisi, 

bercakap-cakap dan sebagainya yang 

semuanya bisa diperoleh dari berbagai 

sumber baik melalui bahan bacaan, 

diceritakan orang lain atau 

mendengarkan siaran media masa baik 

lewat TV atau radio (dalam Bunda 

Richa, 2012). 

Upaya untuk mengembangkan 

kemampuan membaca 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 dilakukan 

secara bertahap. Mengajarkan membaca 

di Taman kanak-kanak dapat 

dilaksanakan selama dalam batasan-

batasan aturan pengembangan pra 

akademik serta berdasarkan pada 

prinsip dasar hakiki dari pendidik. 

Taman kanak-kanak sebagai sebuah 

taman bermain, bersosialisasi dan 

pengembangan pra akademik seperti 

kecerdasan emosi, motorik, disiplin atau 

tanggung jawab, konsep diri dan akhlak. 

Sesuai yang diuraikan di atas 

tentang pentingnya kemampuan 

membaca anak yang berkembang secara 

optimal pada usia TK untuk 

mempermudah pendidikan selanjutnya, 

ternyata belum terwujud pada anak 

kelompok B TK Al Hikmah 

Bangsongan. Semua itu terlihat dari 
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banyaknya anak yang masih banyak 

mendapat bintang dua pada kegiatan 

yang berhubungan dengan membaca. 

Hal ini disebabkan karena proses 

pembelajaran dikelas yang dirasa 

kurang optimal dikarenakan kurangnya 

kreatifitas guru dalam mengoptimalkan 

pembelajaran dan metode yang 

digunakan dalam mengajar terlalu 

monoton sehingga anak kurang 

memperhatikan penjelasan guru. 

Berdasarkan hasil penilaian yang 

dilakukan pada anak kelompok  B di 

TK Al Hikmah Bangsongan Kecamatan 

Kayen Kidul Kabupaten Kediri tentang 

kemampuan membaca dengan indikator 

4.10 (Menunjukkan kemampuan 

berbahasa reseptif) ditemukan fakta 

bahwa dari 24 anak didik ada 4 anak 

yang mendapat bintang satu, 12 anak 

mendapat bintang dua, 6 anak mendapat 

bintang tiga dan 2 anak mendapat 

bintang empat. 

Berdasarkan uraian di atas maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Melalui Permainan Ular Tangga Pada 

Anak Kelompok B di TK Al Hikmah 

Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul 

Kabupaten Kediri”. 

Rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Apakah Penerapan 

Permainan Ular Tangga Dapat 

Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Pada Anak Kelompok B TK Al Hikmah 

Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul 

Kabupaten Kediri?”  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan kemampuan membaca anak 

kelompok B TK Al Hikmah 

Bangsongan antara waktu sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan. Sedangkan 

hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi/sumbangan bagi 

perkembangan ilmu, khususnya dalam 

bidang pendidikan anak usia dini. 

Membaca merupakan salah satu 

fungsi yang paling penting dalam hidup 

dan dapat dikatakan bahwa semua 

proses belajar didasarkan pada 

kemampuan membaca menurut Doman 

(dalam Yulia, 2004: 19). Menurut 

Jalongo (2007: 181) mendefinisikan 

pengertian membaca adalah sebuah 

proses menterjemahkan atau 

mengartikan simbol-simbol tulisan 

kedalam bunyi atau suara. Dipihak lain 

Somadoyo (2011:4) mendefinisikan 

membaca merupakan suatu kegiatan 

interaktif untuk memetik serta 

memahami arti yang terkandung di 

dalam bahasa tulis. 
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Menurut Cahyo (2011:51) 

Permainan ular tangga adalah 

permainan yang tergolong sudah tua. 

Permainan ini diciptakan pada tahun 

1870. Bentuknya sangat sederhana, 

yakni berupa permainan papan yang 

dimainkan oleh 2 orang atau lebih. 

Papan permainan dibagi dalam kotak-

kotak kecil dan di beberapa kotak 

digambari sejumlah “tangga“ dan “ular“ 

yang menghubungkan dengan kotak 

lain. Permainan ular tangga yang 

digunakan peneliti hampir mirip 

dengan ular tangga biasanya, hanya 

saja dibuat lebih menarik dengan 

menggunakan papan ular tangga yang 

terdapat kata yang akan dibaca anak 

sesuai dengan tulisan yang ada pada 

kotak di papan ular tangga. Tiap kotak 

papan, ditulisi satu kata. Kotak-kotak 

ini digunakan untuk membantu anak-

anak belajar mengenali kata-kata 

 

II. METODE 

Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan 

berupa sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi di dalam 

sebuah kelas secara bersamaan. 

Tindakan tersebut diberikan oleh guru 

atau dengan arahan dari guru yang 

dilakukan oleh siswa (Suharsimi 

Arikunto,dkk,2008:3) 

Subjek  penelitian ini adalah anak 

seluruh anak kelompok B TK AL 

Hikmah Bangsongan yang berjumlah 24 

anak didik yang terdiri dari 10 anak 

perempuan dan 14 anak laki-laki.  

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

unjuk kerja dan observasi. Data tentang 

kemampuan membaca anak yang 

dikumpulkan dengan teknik unjuk kerja 

menggunakan instrumen pedoman 

rubrik unjuk kerja dan data tentang 

pelaksanaan pembelajaran dikumpulkan 

dengan teknik observasi menggunakan 

lembar atau pedoman observasi. 

Untuk menguji hipotesis tindakan 

teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik  kuantitatif yakni 

untuk mengetahui perbandingan 

kemampuan anak atau ketuntasan 

belajar anak sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan penelitian. Prosedur 

analisis data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Menghitung persentase anak yang 

mendapat bintang 1, bintang 2, 

bintang 3 dan bintang 4 dengan 

rumus 
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P   = Persentase anak yang 

mendapatkan bintang 

tertentu 

f  = Jumlah anak yang  

mendapat bintang 

tertentu 

n     = Jumlah anak 

keseluruhan 

2. Membandingkan ketuntasan 

belajar (jumlah persentase 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%). 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas 

dilakukan di TK Al Hikmah 

Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul 

Kabupaten pada semester II bulan April 

2017 pada anak kelompok B Tahun 

ajaran 2016/2017 dengan jumlah anak 

didik yaitu 24 anak.  Penelitian tersebut 

dilakukan menggunakan penelitian 

Kemmis & Taggart. Adapun hasil 

ketuntasan kemampuan membaca pada 

anak kelompok B TK Al Hikmah 

Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul 

Kabupaten Kediri dari siklus I sampai 

III sebagai berikut:  

 

Tabel 4.12 

Ketuntasan Kemampuan Membaca Anak 

Kelompok B dari Pra Tindakan sampai 

dengan Tindakan Siklus III 

 

Dari mulai siklus I, siklus II dan 

siklus III mengalami peningkatan secara 

signifikan. Berdasarkan hasil analisa 

perhitungan kemampuan membaca anak 

pada pra tindakan masih rendah yaitu 

dengan rata-rata persentase ketuntasan 

kemampuan membaca sebesar 33% dari 

kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 75%.  Pada 

siklus I terjadi peningkatan ketuntasan 

sebesar 59% dengan rincian penilaian 

bintang satu memperoleh persentase 

sebesar 12% atau sebanyak 3 anak, 

bintang dua sebesar 29% atau sebanyak 

7 anak, bintang tiga sebesar 38% atau 

sebanyak 9 anak, sedangkan bintang 

empat sebesar 21% atau sebanyak 5 

anak. Selanjutnya pada siklus II terjadi 

peningkatan ketuntasan sebesar 71% 

dengan rincian penilaian bintang satu 

 

No 

Hasil Penilaian 

Kemampuan  

Membaca 

 

Pra  

Tindakan 

 

Siklus 

I 

 

Siklus 

II 

 

Siklus 

III 

1. Tuntas  33% 59% 71% 92% 

2. Belum tuntas 67% 41% 29% 8% 

Jumlah 100% 100 100% 100% 

6 
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memperoleh persentase sebesar 8% atau 

sebanyak 2 anak, bintang dua sebesar 

21% atau sebanyak 5 anak, bintang tiga 

sebesar 42% atau sebanyak 10 anak, 

sedangkan bintang empat sebesar 29% 

atau sebanyak 7 anak. Dan terakhir di 

siklus III terjadi peningkatan yang 

sangat baik yang mana telah melampaui 

kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 92% atau dari 

24 anak hanya 2 anak yang belum 

mengalami ketuntasan.  

B. KESIMPULAN 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan 

permainan ular  tangga dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan 

kemampuan membaca anak Kelompok 

B TK Al Hikmah Bangsongan 

Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten 

Kediri. Namun masih ada dua anak 

yang belum tuntas hal ini dikarenakan 

anak tersebut masih kesulitan dalam 

mengeja kata. Berdasarkan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, 

dan hasil penelitian maka hipotesis 

tindakan yang berbunyi penerapan 

permainan ular tangga dapat 

meningkatkan kemampuan membaca 

anak kelompok B TK Al Hikmah 

Bangsongan Kecamatan Kayen kidul 

Kabupaten Kediri diterima. 
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