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ABSTRAK 
 

Permainan Celemek kata digunakan dalam meningkatkan kemampuan belajar anak perlu 
diperhatikan kesesuaiannya dengan kondisi sosial anak, dalam penelitian ini adalah kelompok B1 TK. 
Bina Anak Bangsa, serta perlu adanya media pendukung yang diaplikasikan guru dalam pencapaian 
perkembangan anak, sehingga penggunaan permainan celemek kata menyebabkan permainan tidak 
berlangsung optimal, oleh karena itu perlu adanya metode baca yang dapat meningkatkan kemampuan 
membaca. Dari penelitian awal yang dilakukan peneliti pada bulan Desember di TK Bina Anak Bangsa, 
desa Kepatihan kecamatan Tulungagung pada anak B1, sudah ada upaya guru dalam pembinaan 
pembelajaran bahasa untuk meningkatkan potensi anak dalam membaca, akan tetapi para guru merasa 
belum optimal. Hal ini ditandai dengan beberapa kondisi  yaitu  dari  15 orang anak kelompok B yang 
terdiri dari 8 anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan, yang sudah dapat mengembangkan 
kemampuan bahasa baik dalam menulis maupun dalam membaca hanya 3 anak, secara terperinci 2 anak 
mendapatkan nilai 3 (tiga) Bintang dan 1 anak mendapatkan 4 (empat) bintang sedangkan 8 anak 
mendapatkan 2 (dua) bintang dan 4 anak mendapatkan 1(satu) bintang. 

Rumusan masalah pada penelitian ini apakah penerapan permainan celemek kata dapat 
meningkatkan kemampuan membaca anak kelompok B1 TK Bina Anak Bangsa Kepatihan kecamatan 
Tulungagung, kabupaten Tulungagung tahun ajaran 2016/2017? 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Tindakan Kelas dengan model Kemmis dan 
Tagart. Subjek dalam penelitian ini adalah 15 anak siswa kelompok B1 TK Bina Anak Bangsa 
Kepatihan, Tulungagung. Alasan digunakannya penelitian tindakan kelas pada anak kelompok B1 TK 
Bina Bangsa karena kemampuan membaca permulaan masih sangat kurang dan diharapkan dengan 
menggunakan celemek kata akan terdapat peningkatan kemampuan membaca permulaan. 

Hasil dari penelitian ini pada siklus I memiliki peningkatan sebanyak 20 % dibandingkan dengan 
observasi pra-siklus, selanjutnya terdapat keberhasilan sebesar 40 % pada siklus II, sedangkan pada 
siklus III kemampuan membaca permulaan adalah 80 %. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan permainan celemek kata dapat meningkatkan kemampuan 
membaca anak kelompok B1 TK Bina Anak Bangsa Kepatihan kecamatan Tulungagung, kabupaten 
Tulungagung tahun ajaran 2016/2017. 
 
KATA KUNCI  : Kemampuan Membaca Permulaan, Celemek Kata 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan yang sangat mendasar dan 

sangat menentukan perkembangan anak 

dikemudian hari yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian 

ransangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, 

menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 Bab I Pasal I ayat 14 (2003:4). 

Menurut Mansyur (dalam Riani, 

2013: 1), menyebutkan bahwa pendidikan 

anak usia dini adalah suatu proses yang 

dilakukan untuk  membina tumbuh 

kembang anak usia baru lahir hingga enam 

tahun. Pembinaan tersebut mencangkup 

seluruh aspek perkembangan anak yang 

dilakukan dengan pemberian rangsangan 

untuk mengoptimalkan tumbuh kembang 

anak. Taman Kanak-Kanak merupakan 

pendidikan formal yang bertujuan 

mengembangkan berbagai potensi baik 

psikis dan fisik meliputi nilai-nilai agama 

dan moral, sosial emosional, kemandirian, 

kognitif, bahasa dan fisik motorik untuk 

siap memasuki pendidikan dasar. Agar 

tujuan  pendidkan dapat tercapai diperlukan 

guru yang dapat merencanakan, 

melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, memberikan 

bimbingan, menguasai metode serta mampu 

menyediakan dan menguasai media 

pembelajaran. Hal ini mempengaruhi 

efisiensi belajar. 

Efisiensi dalam belajar dipengaruhi 

dengan cara anak menyimak pembelajaran 

yang mana merupakan suatu proses 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang 

lisan dengan penu perhatian dan 

pemahaman untuk memperoleh informasi 

menangkap isi atau pesan atau memahami 

makna komunikasi yang telah disampaikan 

melalui bahasa lisan. Anak dapat 

menyimak, mendengar yang disampaikan 

oleh guru. 

keterampilan berbahasa mempunyai 

peranan penting dalam aspek-aspek 

perkembangan anak. Keterampilan 

berbahasa dapat membantu anak dalam 

mengatasi masalah sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari. Kemampuan 

berbahasa selain dengan cara komunikasi 

langsung, hal ini juga dapat digunakan 

dalam cara membaca untuk menyatakan 

pikiran dan perasaan kepada orang lain dan 

sekaligus untuk memahami pikiran dan 

perasaan orang lain.  

Kemampuan membaca awal untuk 

pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat 

perlu dikuasi oleh anak, untuk itu para 

pendidik perlu memperhatikan sistem 

pembelajaran untuk mengembangkan 

kemampuan membaca awal guna 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 03 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dina Chusnul Chotimah | 13.1.01.11.0502 
FKIP – Prodi PG-PAUD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

mempersiapkan pendidikan selanjutnya. 

Menurut Robinson (dalam Sobur, 2003: 

253) membaca hendaknya tidak merupakan 

suatu perbuatan yang pasif, melainkan 

berupa aktif untuk mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang telah anda 

buat. Pembelajaran yang dilaksanakan 

sudah tentu tidak sama seperti di sekolah 

dasar, bahwa pembelajaran di  PAUD  

memiliki Prinsip belajar sambil bermain 

dan bermain seraya belajar.  

Menurut Sobur (2003: 235) Belajar 

adalah suatu kegiatan, dengan bermain 

berbuat, bekerja dengan alat-alat, banyak 

hal menjadi jelas. Sebab, dengan berbuat, 

anak menghayati sesuatu dengan seluruh 

indra dan jiwanya. Sehingga dengan 

menggunakan hal tersebut, pembelajaran 

membaca akan dapat dikembangkan 

dengan baik. Perkembangan membaca anak 

lahir secara  ilmiah  tetapi  perlu  latihan  dan 

merupakan suatu hak yang harus diberikan 

orang tua. Kegiatan membaca merupakan 

suatu proses mengkontruksi arti dimana 

terdapat interaksi antara tulisan yang dibaca 

dengan pengalaman yang pernah diperoleh 

anak. Membaca dalam penelitian ini 

merupakan kegiatan fisik dan mental untuk 

menemukan makna dari tulisan, karena 

pada saat membaca bahagian tubuh 

khususnya mata melakukan proses 

membaca dan pada saat membaca pikiran 

khususnya persepsi dan ingatan ikut terlibat 

didalamnya. 

Dari penelitian awal yang dilakukan 

peneliti pada bulan Desember di TK Bina 

Anak Bangsa, desa Kepatihan kecamatan 

Tulungagung pada anak B1, sudah ada 

upaya guru dalam pembinaan pembelajaran 

bahasa untuk meningkatkan potensi anak 

dalam membaca, akan tetapi para guru 

merasa belum optimal. Hal ini ditandai 

dengan beberapa kondisi  yaitu  dari  15 

orang anak kelompok B yang terdiri dari 8 

anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan, 

yang sudah dapat mengembangkan 

kemampuan bahasa baik dalam menulis 

maupun dalam membaca hanya 3 anak, 

secara terperinci 2 anak mendapatkan nilai 

3 (tiga) Bintang dan 1 anak mendapatkan 4 

(empat) bintang sedangkan 8 anak 

mendapatkan 2 (dua) bintang dan 4 anak 

mendapatkan 1(satu) bintang.  

Hal ini menandakan kemampuan 

dalam membaca tidak optimal dan mengacu 

pada hal tersebut hanya 20 % anak 

kelompok B1 TK Bina Anak Bangsa 

mencapai ketuntasan. Dari hal tersebut 

dibutuhkan media yang sesuai untuk dapat 

meningkatkan kemampuan membaca anak. 

Kenyataan dilapangan selama peneliti 

menjadi guru muncul permasalahan 

kemampuan membaca awal anak lebih 

rendah, hal ini terlihat masih rendahnya 

kemampuan anak mengenal konsep suku 

kata, membedakan bunyi dan bentuk huruf.  
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Permasalahan ini terlihat dari 

beberapa faktor baik dari dalam diri anak 

maupun dari luar diri anak yang 

mempengaruhi minat baca anak. Fakor dari 

diri anak adanya rasa malas dan tidak 

tertarik  dengan  pengenalan  membaca  

berlangsung. Faktor dari luar diri anak 

seperti metode yang digunakan guru kurang 

bervariasi dan kurang menarik bagi anak. 

Menurut Payne (dalam Ahmadi, 2007: 130) 

Metode mengajar hanya mempunyai arti 

efektif, jika kecakapan dan pengetahuan 

diperoleh secara kenyataan, dapat 

digunakan oleh individu di dalam 

menyesuaikan situasi sosial. Mengacu pada 

pendapat tersebut, metode yang digunakan 

dalam meningkatkan kemampuan belajar 

anak perlu diperhatikan kesesuaiannya 

dengan kondisi sosial anak, dalam 

penelitian ini adalah kelompok B1 TK. Bina 

Anak Bangsa, serta perlu adanya media 

pendukung yang diaplikasikan guru dalam 

pencapaian perkembangan anak, jangan 

sampai metode menyebabkan pembelajaran 

tidak berlangsung optimal, sehingga perlu 

adanya metode baca yang dapat 

meningkatkan kemampuan membaca.  

 

Pada penelitian ini peneliti memilih 

celemek kata sebagai media pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan membaca 

anak. Celemek kata dilakukan dalam 

bentuk permaian untuk meningkatkan 

kemampuan membaca meliputi melihat, 

memahami, berbicara, membaca gambar 

dan juga dapat mengembangkan 

kemampuan motorik anak. Dari permainan 

ini membuat anak senang serta merangsang 

minat baca anak, bentuk permaian tersebut 

disesuaikan dengan tingkat pencapaian 

perkembangan anak dengan indikator 

menghubungkan dan menyebutkan tulisan 

sederhana dengan simbol yang 

melambangkannya, mengelompokan 

macam-macam gambar yang mempunyai 

bunyi  yang sama dengan benar, melakukan 

3-5 perintah secara berurutan.  

Menurut Depdiknas, (2010), 

mengatakan bahwa anak pada usia 2-7 

tahun berada pada tahap praoperasional 

(praoperational stage), yang terjadi dari 

usia 2 hingga 7 tahun. Anak belajar 

memahami konsep dari gambar-gambar 

atau benda di sekitar. Dengan 

menggunakan gambar yang ditempel pada 

kain celemek akan mempermudah anak 

pada usia ini untuk memahami isi cerita 

yang disampaikan oleh guru. Media cerita 

kain celemek yang dipakai guru untuk 

untuk meningkatkan kemampuan membaca 

bersifat fleksibel dan mempermudah guru 

dalam melakukan komunikasi langsung 

pada anak sehingga anak akan lebih 

antusias dan tertarik dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Penggunaan 

metode membaca dengan kain clemek dapat 
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berjalan dengan efektif dan efesien dimana 

membaca dilakukan dengan 

menyenangkan, maka kemampuan 

membaca anak bisa ditingkatkan. 

Berdasar uraian d iatas penelitian 

dilakukan dengan menggunakan judul 

meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan melalui permainan celemek 

kata pada anak kelompok B1 di TK Bina 

Anak Bangsa Kepatihan kecamatan 

Tulungagung, kabupaten Tulungagung 

tahun ajaran 2016/2017. 

 

II. METODE 

Subyek penelitian ini adalah anak 

kelompok B1 TK Bina Anak Bangsa 

Kepatihan kecamatan Tulungagung, 

kabupaten Tulungagung tahun ajaran 

2016/2017 dengan obyek penelitian adalah 

meningkatkan kemampuan membaca anak 

dengan menggunakan media celemek kata. 

Setting penelitian tindakan kelas TK 

Bina Anak Bangsa Kepatihan kecamatan 

Tulungagung, kabupaten Tulungagung 

tahun ajaran 2016/2017 pada kelompok 

B1merupakan Tindakan kelas kolaboratif 

yang bersifat praktis berdasarkan 

permasalahan nyata dalam meningkatkan 

kemampuan membaca anak dengan 

menggunakan media celemek kata. 

Prosedur penelitian ini merupakan 

penelitian Tindakan Kelas Dalam penelitian 

tindakan kelas, peneliti dapat meneliti 

sendiri terhadap praktek pembelajaran 

dilakukan kelas, melalui tindakan-tindakan 

yang direncanakan, dilaksanakan dan 

dievaluasi. Hal ini sesuai dengan 

karakteristik penelitian tindakan kelas yaitu 

adanya tindakan-tindakan (aksi) tertentu 

untuk memperbaiki proses belajar mengajar 

di kelas. Total kelas yang terdapat di TK 

Bina Bangsa sebanyak 6 kelas, dengan 

jumlah pengajar sebanyak 5 dan 45 siswa. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sani 

dan Sudiran (2011: 2) langkah rinci yang 

sebaiknya dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Memantapkan maksud dan memilih 

topik 

b. Identifikasi permasalahan kelas dan 

mengumpulkan data awal 

c. Menganalisis faktor penyebab  

permasalahan 

d. Mempelajari teori pendukung dan/atau 

penelitian yang relevan 

e. Merumuskan permasalahan penelitian 

serta Menetapkan hipotesis tindakan, 

yakni hal yang diharapkan terjadi jika 

suatu tindakan dilakukan. 

f. Mengembangkan rencana tindakan 

penelitian, Melaksanakan tindakan 

perbaikan Mengumpulkan dan 

menganalisis data 

g. Melakukan refleksi 

h. Membuat revisi perencanaan 

berdasarkan refleksi 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil siklus I  

Ditandai dengan beberapa kondisi yaitu dari 

15 orang anak kelompok B yang terdiri dari 

8 anak laki-laki dan 7 orang anak 

perempuan, yang sudah dapat 

mengembangkan kemampuan terdapat 3 

anak atau 20 % mendapatkan bintang 

1(satu), terdapat 6 anak atau 40 % mendapat 

2 (dua) bintang, terdapat 4 anak atau 26.7 % 

mendapat 3 (tiga) bintang dan 2 anak 

mendapatkan 4 (empat) bintang 

2. Hasil siklus II  

Ditandai dengan beberapa kondisi yaitu dari 

15 orang anak kelompok B yang terdiri dari 

8 anak laki-laki dan 7 orang anak 

perempuan, yang sudah dapat 

mengembangkan kemampuan terdapat 3 

anak atau 20 % mendapatkan bintang 

1(satu), terdapat 6 anak atau 40 % mendapat 

2 (dua) bintang, terdapat 4 anak atau 26.7 % 

mendapat 3 (tiga) bintang dan 2 anak 

mendapatkan 4 (empat) bintang 

3. Hasil siklus III  

Ditandai dengan beberapa kondisi yaitu dari 

15 orang anak kelompok B yang terdiri dari 

8 anak laki-laki dan 7 orang anak 

perempuan, terdapat 3 anak atau 20 % 

mendapat 2 (dua) bintang, terdapat 6 anak 

atau  33.3 % mendapat 3 (tiga) bintang dan 

6 anak mendapatkan 4 (empat) bintang 

Berdasarkan hasil penelitiann yang telah 

dilakukan. Hasil belajar anak didik dari 

kegiatan pra siklus, siklus I, siklus II dan 

siklus III dari data diatas didapatkan nilai 

yang terus meningkat. Hasil yang telah 

dicapai dapat dilihat pada keterangan dan 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 
Hasil Ketuntasan Penelitian 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang berbunyi Penerapan media 

pembelajaran celemek kata dapat 

meningkatkan kemampuan membaca anak 

kelompok B1 TK Bina Anak Bangsa 

Kepatihan kecamatan Tulungagung, 

kabupaten Tulungagung tahun ajaran 

2016/2017 diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik 4.5 diatas, pencapaian 

penelitian diketahui memiliki kenaikan 

pada setiap siklusnya, mulai dari pra-siklus 

dimana ketuntasan kemampuan membaca 

awal adalah 20 %, selanjutnya pada siklus 

No 
Pra 

Tindakan 
Siklus I Siklus II Siklus III 

1. 20% 20 % 13.3 % 0% 
2 40% 40 % 33.3 % 20% 
3 15% 26.7 % 33.3 % 40% 
4 25% 20.3 % 20 % 40% 
Jumlah 100% 100% 100% 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

pra-siklus siklus I siklus II siklus III

20%

40%

54%

80%

Grafik 4.5  
Hasil unjuk kerja dan pencapaian penelitian 
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I total ketuntasan adalah 40 %, ketuntasan 

pada siklus II adalah 54 % dan ketuntasan 

akhir penelitian adalah 80 % secara 

klasikal. 
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