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Abstrak
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Kata Kunci: Kemampuan Membaca, Metode Fonik, anak kelompok B

Peneliti ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa nilai
kemampuan berbahasa pada anak khususnya kemampuan membaca masih rendah. Hal ini
dikarenakan media yang digunakan kurang menarik, karena hanya berupa buku bacaan saja.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan metode fonik dapat meningkatkan kemampuan membaca pada kelompok B
TKIT Nurul Islam Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun pelajaran 2016/2017”.

Sedangkan tujuan diadakan penelitian adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan
sebelum dan sesudah menggunakan metode fonik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subyek
penelitian adalah anak Kelompok B TKIT Nurul Islam Pelem Kecamatan Pare Kabupaten
Kediri, peneliti ini dilakukan dalam tiga siklus yang terdiri dari siklus I, siklus II dan siklus
III. Dalam setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan
dan tahap refleksi. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi, lembar penilaian dan
dokumentasi berupa foto kegiatan, teknik penilaian yang digunakan adalah unjuk kerja.

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan hasil bahwa 1)
kemampuan membaca pada anak kelompok B TKIT Nurul Islam Pelem Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri, waktu pratindakan masih sangat rendah dengan nilai ketuntasan 14,29%,
2) peneliti melakukan tindakan dengan menerapkan metode fonik yang dilaksanakan dalam 3
siklus, hasil pada siklus I sebanyak 28,57% dari 14 anak telah mengalami ketuntasan,. Hasil
pada siklus II mencapai 42,86%  dari 14 anak mengalami ketuntasan, 3) Hasil pada siklus III
mencapai 78,57% mengalami ketuntasan. 4) Kemampuan membaca pada anak sebelum dan
setelah tindakan mengalami peningkatan secara signifikan yaitu sebesar 64,28%, sehingga
dapat dilihat adanya peningkatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode fonik
dapat meningkatkan kemampuan membaca anak kelompok B TKIT Nurul Islam Pelem
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
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I. PENDAHULUAN

Membaca dalam proses

pembelajaran memegang peranan

yang sangat penting. Menurut Sutan

(Firmanawati, 2004: 3) membaca

adalah suatu proses yang dilakukan

serta digunakan oleh pembaca untuk

memperoleh suatu ilmu yang

disampaikan melalui media kata-kata,

dimana kata-kata tersebut merupakan

satu kesatuan yang dapat dilihat dan

mempunyai makna. 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 utamanya guru dan

orangtua atau keluarga. Perkembangan

kemampuan membaca anak dapat

diamati melalui kemampuan bercerita,

bercakap-cakap, membaca puisi,

menyanyi dan sebagainya, yang

kesemuanya ini dapat diperoleh dari

berbagai sumber baik melalui bahan

bacaan, diceritakan orang lain atau

mendengar siaran-siaran 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.

Membaca menurut Nuriadi

(2008: 29) membaca adalah proses

yang melibatkan aktivitas fisik dan

mental. Salah satu aktivitas fisik

dalam membaca adalah saat pembaca

menggerakkan mata sepanjang baris-

baris tulisan dalam sebuah teks

bacaan. Membaca melibatkan aktivitas

mental yang dapat menjamin

pemerolehan pemahaman menjadi

maksimal. Membaca bukan hanya

sekadar menggerakkan bola mata dari

margin kiri ke kanan tetapi jauh dari

itu, yakni aktivitas berpikir untuk

memahami tulisan demi tulisan.

Menurut Rahim (2005: 3)

Membaca mencakup: (1) membaca

merupakan suatu proses, (2) membaca

adalah strategis, dan (3) membaca

merupakan interaktif. Membaca

merupakan suatu proses dimaksudkan

informasi dari teks dan pengetahuan

yang dimiliki oleh pembaca yang

mempunyai peranan utama dalam

membentuk makna. Membaca

strategis diartikan bahwa pembaca

yang efektif menggunakan berbagai
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strategi membaca yang sesuai dengan

teks dan konteks dalam rangka

mengkonstruk makna ketika

membaca. Strategi ini bervariasi

sesuai dengan jenis teks dan tujuan

membaca. Membaca merupakan

interaktif keterlibatan pembaca dengan

teks tergantung pada konteks. Orang

yang senang membaca teks yang

bermanfaat akan menemui beberapa

tujuan yang ingin dicapainya. Teks

yang dibaca seseorang harus mudah

dipahami (readable) sehingga terjadi

interaks antara pembaca dan teks.

Menggunakan Metode fonik

adalah merupakan cara cepat belajar

membaca sambil bermain, keunggulan

metode fonik adalah anak akan belajar

bahasa Indonesia secara auditori,

verbal dan visual. Menurut Thahir

(2012: 2) anak akan belajar kaidah

bahasa Indonesia yang meliputi tata

bahasa, tata kalimat, tata makna dan

wacana. Didalam metode fonik anak

juga dikenalkan fonologi, kata dan

makna, dikaitkan dengan

menggunakan bahasa anak sehari-hari.

Semua ketrampilan bahasa

dioptimalkan yaitu: menyimak,

berbicara, menulis dan membaca.

Berdasar hasil observasi awal

yang dilakukan peneliti di TKIT Nurul

Islam Pelem Kecamatan Pare

Kabupaten Kediri diperoleh hasil

bahwa kemampuan membaca pada

anak kelompok B masih rendah. Hal

ini dilihat melalui prosentase penilaian

perkembangan anak. Dari 14 anak

yang mendapat nilai bintang satu

sejumlah 5 anak, yang mendapatkan

nilai bintang dua sejumlah 7 anak,

yang mendapat nilai bintang tiga

sejumlah 2 anak, hal ini dikarenakan

media yang digunakan kurang

menarik, karena hanya berupa buku

bacaan saja. Padahal sekarang ini anak

sudah jarang sekali dibiasakan untuk

membaca buku, orangtua lebih suka

anaknya belajar dengan cara instan

yaitu menggunakan alat elektronik.

Untuk meningkatkan kemampuan

membaca pada diri anak, dengan

tujuan anak gemar membaca sejak

dini, maka peneliti menggunakan

metode Fonik. Metode fonik adalah

model pembelajaran bahasa Indonesia

untuk anak usia dini (0-8 tahun)

berdasarkan pendekatan komunikatif

dan tahapan perkembangan anak.

Dengan metode ini anak akan menjadi

lebih menyenangkan dan tentunya

lebih meningkatkan hasil kemampuan

membaca pada anak didik di TKIT

Nurul Islam Pelem Kecamatan Pare

Kabupaten Kediri.
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Berdasarkan uraian di atas maka

peneliti akan melakukan penelitian

tindakan kelas yang berjudul

“Meningkatkan kemampuan

membaca dengan menggunakan

metode “FONIK” pada kelompok B

Taman kanak-kanak Islam Terpadu

Nurul Islam Pelem Kecamatan Pare

Kabupaten Kediri”.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan

pendekatan Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) dilakukan dalam tiga siklus

yang terdiri dari siklus I, siklus II dan

siklus III. Kemmis & Mc. Taggart

(dalam Arikonto, 2010). Dalam setiap

siklus terdiri dari empat tahap yaitu

perencanaan, pelaksanaan,

pengamatan dan tahap refleksi.

Instrumen penelitian menggunakan

lembar observasi, lembar penilaian

dan dokumentasi berupa foto kegiatan,

teknik penilaian yang digunakan

adalah unjuk kerja

1. Subjek yang dinilai

Anak kelompok B TKIT Nurul

Islam Pelem Kecamatan Pare

Kabupaten Kediri

2. Kemampuan yang dinilai :

kelancaran dalam membaca pada

anak didik Kelompok B TKIT

Nurul Islam Pelem Kecamatan

Pare Kabupaten Kediri Tahun

Pelajaran 2015-2016

3. Indikator : permainan dalam

metode fonik.

4. Teknik penilaian : Unjuk Kerja

5. Prosedur Penelitian :

a. Guru mempersiapkan bahan

sebelum pembelajaran dimulai

b. Guru menggunakan metode

pembelajaran yang sesuai

dengan kegiatan

c. Guru menggunakan alat peraga

yang sesuai dengan kegiatan

d. Bahasa yang digunakan jelas

dan mudah dipahami anak

e. Pemberian pertanyaan sebelum

kegiatan dimulai

f. Pemberian motivasi

g. Guru mengevaluasi hasil

kegiatan

6. Kriteria Penilaian

a. Anak bintang empat

( ), bila anak

berani, benar dan mampu

melakukan dalam membaca

tanpa bantuan guru dan bisa

membantu temannya yang

kesulitan.
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b. Anak bintang tiga ( ),

bila anak berani dan mampu

dalam membaca tanpa bantuan

guru.

c. Anak bintang dua ( ), bila

anak berani dan masih perlu

guru.

d. Anak bintang satu ( ), bila

anak tidak mau membaca tanpa

bantuan guru.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan, hasil belajar anak didik dari

siklus I, II, dan III dapat dijabarkan

melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Penilaian Kemampuan Membaca Pra
Tindakan Sampai Dengan Tindakan Siklus

III Pada Anak Kelompok B TKIT Nurul
Islam Pelem Kecamatan Pare Kabupaten

Kediri
Tahun Ajaran 2016/2017

Pelaksan
aan
tindakan

Hasil penilaian (%)

1 2 3 4

Tunta
s

Belu
m
tuntas

Pra
tindakan

35,71
%

50% 14,29
%

0% 14,29
%

85,71
%

Siklus I 21,43
%

50% 28,57
%

0% 28,57
%

71,43
%

Siklus II 21,43
%

35,71
%

21,43
%

21,43
%

42,86
%

57,14
%

Siklus
III

0% 21,43
%

28,57
%

50% 78,57
%

21,43
%

Seperti yang dijelaskan pada

Tabel 3.1  di atas bahwa peningkatan

persentase kemampuan membaca pada

anak melalui metode fonik meningkat

dari pra tindakan sebesar 14.29 %,

siklus I sebesar 28,57% siklus II

sebesar 42,86% dan siklus III sebesar

78,57% Sehingga dapat dikatakan

bahwa metode fonik berjalan dengan

baik dan sudah memenuhi kriteria

ketuntasan minimal sebesar 75 %. Hal

ini menunjukkan bahwa kegiatan

membaca dengan menggunakan

metode fonik terbukti dapat

meningkatkan kemampuan membaca

pada anak-anak kelompok B TKIT

Nurul Islam Pelem Kecamatan Pare

Kabupaten Kediri tahun pelajaran

2016/2017. Dengan demikian maka

hipotesis tindakan yang berbunyi

melalui metode fonik dapat

meningkatkan kemampuan membaca

pada anak kelompok B TKIT Nurul

Islam Pelem Kecamatan Pare

Kabupaten Kediri tahun pelajaran

2016/2017 dikatakan berhasil dan

diterima.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Firmanawaty, Sutan. 2004. 3 Langkah Praktis

Menjadikan Anak Maniak Membaca.

Jakarta: Papua Swara.

Tahir, Muh. 2012. Pengantar Metodologi

Penelitian Pendidikan. Makasar:

Universitas Muhammadiyah Makassar.
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anak berani dan masih perlu

guru.

d. Anak bintang satu ( ), bila

anak tidak mau membaca tanpa

bantuan guru.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan, hasil belajar anak didik dari

siklus I, II, dan III dapat dijabarkan

melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Penilaian Kemampuan Membaca Pra
Tindakan Sampai Dengan Tindakan Siklus

III Pada Anak Kelompok B TKIT Nurul
Islam Pelem Kecamatan Pare Kabupaten

Kediri
Tahun Ajaran 2016/2017

Pelaksan
aan
tindakan

Hasil penilaian (%)

1 2 3 4

Tunta
s

Belu
m
tuntas

Pra
tindakan

35,71
%

50% 14,29
%

0% 14,29
%

85,71
%

Siklus I 21,43
%

50% 28,57
%

0% 28,57
%

71,43
%

Siklus II 21,43
%

35,71
%

21,43
%

21,43
%

42,86
%

57,14
%

Siklus
III

0% 21,43
%

28,57
%

50% 78,57
%

21,43
%

Seperti yang dijelaskan pada

Tabel 3.1  di atas bahwa peningkatan

persentase kemampuan membaca pada

anak melalui metode fonik meningkat

dari pra tindakan sebesar 14.29 %,

siklus I sebesar 28,57% siklus II

sebesar 42,86% dan siklus III sebesar

78,57% Sehingga dapat dikatakan

bahwa metode fonik berjalan dengan

baik dan sudah memenuhi kriteria

ketuntasan minimal sebesar 75 %. Hal

ini menunjukkan bahwa kegiatan

membaca dengan menggunakan

metode fonik terbukti dapat

meningkatkan kemampuan membaca

pada anak-anak kelompok B TKIT

Nurul Islam Pelem Kecamatan Pare

Kabupaten Kediri tahun pelajaran

2016/2017. Dengan demikian maka

hipotesis tindakan yang berbunyi

melalui metode fonik dapat

meningkatkan kemampuan membaca

pada anak kelompok B TKIT Nurul

Islam Pelem Kecamatan Pare

Kabupaten Kediri tahun pelajaran

2016/2017 dikatakan berhasil dan

diterima.
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