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ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah : “meningkatkan kemampuan membaca melalui kegiatan bermain
menyusun dadu huruf kelompok B TK Dharma Wanita Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”.
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan tentang upaya meningkatkan kemampuan membaca melalui
kegiatan bermain menyusun dadu huruf. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan bentuk
penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 15 anak.

Hasil analisa data menunjukkan bahwa : 1) Perencanaan Pembelajaran seperti menentukan bahan
pelajaran dan merumusakan tujuan, mengembangkan dan mengorganisasikan media pembelajaran,
merencanakan pengelolaan kelas, dan menyiapkan alat penilaian rencana pembelajaran. 2) langkah
pembelajaran antara lain : melakukan pembelajaran, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. 3)
peningkatan kemampuan dengan indikator : Mengenal keaksaraan awal melalui bermain, Menunjukkan
kemampuan berbahasa reseptif (menyimak dan membaca) pada anak usia dini dengan menggunakan
media dadu huruf kelompok B TK Dharma Wanita Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yaitu
kemampuan membaca anak mencapai 80%.

Kata Kunci Kemampuan Membaca, Media, Dadu Huruf
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I. LATAR BELAKANG

Pendidikan anak usia dini adalah

suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan

kepada anak sejak lahir sampai dengan

usia 6 tahun yang dilakukan melalui

pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani anak

agar memiliki kesiapan dalam memasuki

pendidikan selanjutnya. Membaca

merupakan suatu kegiatan menelusuri,

memahami, hingga mengeksplorasi

berbagai simbol. Simbol terebut dapat

berupa rangkaian huruf-huruf,dalam satu

tulisan atau bacaan dan juga gambar.

Secara khusus membaca diartikan

mengerti tulisan.  Untuk menjadikan anak

mampu membaca yang terpenting

dilakukan orang tua dan guru adalah

memilih media atau sarana yang dapat

membantu mengasah kemampuan anak

dengan cara yang menyenangkan.

Salah satu pertanda baik apakah

seorang anak belajar secara kompeten di

sekolah adalah tingkat kemajuan anak itu

dalam hal membaca dan menulis.

Meskipun kemampuan baca tulis harus

dikembangkan sepanjang hidup,

pengalaman baca tulis untuk anak-anak

usia 4 dan 5 tahun meletakkan dasar

penting bagi perkembangan baca tulis di

masa depan. Seorang guru harus mampu

memberikan kegiatan yang menarik

dalam hal baca tulis pada anak didik yaitu

dengan permainan yang menarik minat

anak. Membaca bagi penemuan terhadap

berbagai hal yang baru. Menurut

Depdiknas, 2007 proses permainan

sangat menentukan keberhasilan

pembelajaran kemampuan berbahasa di

Taman Kanak-kanak. Salah satu faktor

penentu keberhasilan pembelajaran

membaca di taman kanak-kanak adalah

dengan menggunakan metode yang

menyenangkan dan dapat menarik minat

anak. Tujuan membaca permulaan di

taman kanak-kanak adalah agar siswa

dapat membaca kata-kata dan kalimat

sederhana dengan lancar dan tepat,

kelancaran dan ketepatan anak membaca

dipengaruhi oleh keaktifan dan

kreativitas guru, dengan kata lain guru

memegang peranan yang penting dalam

meningkatkan keterampilan membaca.

Pendidikan di kelompok B TK

Dharma Wanita Campurejo Kota Kediri

dilaksanakan dengan prinsip belajar

seraya bermain sesuai dengan

perkembangan anak didik. Pelaksanaan

pendidikan tersebut harus terencana,

terprogram dan tetap memperhatikan

tingkat perkembangan anak. Penggunaan

strategi, metode dan sumber atau media

belajar mengajar harus disesuaikan

dengan kebutuhan, minat dan
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kemampuan anak didik. 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 (utamanya guru, orang tua dan

keluarga).

Perkembangan kemampuan

membaca anak dapat diamati melalui

kemampuan bercerita, bercakap-cakap,

menyanyi, dan sebagainya, yang

kesemuannya ini dapat diperoleh dari

berbagai sumber baik melalui bahan

bacaan, diceritakan orang lain,

mendengar siaran-siaran media masa

baik lewat radio atau televisi. Upaya

untuk mengembangkan kemampuan

membaca anak di kelompok B TK

Dharma Wanita Campurejo, dapat

dilakukan melalui berbagai cara dan

tahapan-tahapan tertentu. Dalam rangka

untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka

perlu adanya usaha yang harus dilakukan

secara bertahap. Karena membaca

merupakan proses yang lebih rumit

dibandingkan dengan proses komunikasi

secara lisan. Hal tersebut menunjukkan

rendahnya minat anak terhadap

pembelajaran yang terlalu biasa.

Bermain adalah ciri khas belajar

anak usia dini dan juga merupakan

aktivitas anak usia dini. Hampir seluruh

kegiatan mereka melibatkan unsur

bermain. Bermain bagi anak usia dini

merupakan cara belajar mereka. Menurut

Vygotsky (1986), menjelaskan bahwa

permainan membimbing  perkembangan,

bahwa perkembangan membaca

permulaan bertumbuh dari bahasa lisan

lewat permainan lambang. Oleh karena

itu usaha awal yang harus ditempuh oleh

seorang guru adalah membentuk

kebiasaan dan kegemaran membaca

melalui media yang dipilih dengan tujuan

anak dapat tertarik minat bacanya sejak

dini. Media itu adalah  dadu huruf agar

pembelajaran menjadi lebih

menyenangkan dan tentunya lebih

meningkatkan hasil kemampuan

membaca permulaan anak di kelompok B

TK Dharma Wanita Campurejo.

Berdasarkan uraian di atas, maka

peneliti menyimpulkan bahwa

meningkatkan kemampuan membaca

dengan kegiatan bermain menyusun dadu

huruf di kelompok B TK Dharma Wanita
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Campurejo kecamatan Mojoroto kota

Kediri tahun ajaran 2015/2016.

II. KAJIA N TEORI

A. Pengertian Membaca

Terdapat beberapa buku yang

membahas mengenai membaca. pada

buku-buku tersebut tercantum

beberapa pendapat ahli mengenai

pengertian membaca. Pendapat

tersebut adalah sebagai berikut,

Menurut Anderson dkk, 1985

(dalam Nurbiana Dieni, dkk. 2013)

mengatakan bahwa membaca sebagai

suatu proses untuk memahami makna

suatu tulisan. Proses yang dialami

dalam membaca adalah berupa

penyajian kembali dan penafsiran

suatu kegiatan dimulai dari

mengenali huruf, kata, ungkapan,

frase, kalimat, dan wacana serta

menghubungkannya dengan bunyi

dan maknanya, bahkan lebih jauh dari

itu dalam kegiatan membaca,

pembaca menghubungkannya dengan

maksud penulis berdasarkan

pengalamannya.

Adapun menurut Hari (dalam

Nurbiana Dhieni, dkk. 2013),

mengatakan bahwa pengertian

membaca adalah tindakan

menyesuaikan arti kata dengan

simbol-simbol verbal yang

tertulis/tercetak. Sejalan dengan itu,

Kridalaksana (dalam Nurbiana

Dhieni, dkk, 2013), mengatakan

bahwa pengertian membaca adalah

ketrampilan mengenal dan

memahami tulisan dalam bentuk

urutan lambang-lambang grafis dan

perubahannya menjadi wicara

bermakna dalam bentuk pemahaman

diam-diam pengujaran keras-keras.

B. Tujuan Membaca

Tujuan utama dalam

membaca adalah untuk mencari

serta memperoleh informasi,

mencakup isi, memahami makna

bacaan. Makna, arti (meaning)

erat sekali berhubungan dengan

maksud tujuan, atau intensif kita

dalam membaca. Berikut ini

beberapa tujuan yang penting

menurut Anderson (1972 : 214)

(dalam tarigan 2015:9-11) :

1) Membaca untuk menemukan

atau mengetahui penemuan-

penemuan yang telah

dilakukan oleh tokoh, apa

yang telah terjadi pada tokoh

khusus, atau untuk

memecahkan masalah-

masalah yang dibuat oleh

tokoh. Membaca seperti ini

disebut membaca untuk

memperoleh perincian-
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perincian atau fakta-fakta

(reading for details or facts).

2) Memebaca untuk mengetahui

mengapa hal itu merupakan

topik yang baik dan menarik,

masalah yang terdapat dalam

cerita, apa hal-hal yang

dilakukan oleh tokoh untuk

mencapai tujuannya.

Membaca seperti ini disebut

membaca untuk memperoleh

ide-ide utama (reading for

main ideas).

3) Membaca untuk menemukan

atau mengetahui apa yang

terjadi pada setiap bagian

cerita, apa yang terjadi mula-

mula pertama, kedua,

ketiga/seterusnya – setiap

tahap dibuat untuk

memecahkan suatu masalah,

adegan-adegan dan kejadian-

kejadian buat dramatisasi. Ini

disebut membaca untuk

mengatahui urutan atau

susunan, organisasi cerita

(reading for sequence or

organization).

C. Pengertian dadu huruf

Dadu huruf adalah media

visual yang efektif untuk

mengembangkan kemampuan

membaca/ pesan tertentu pada anak.

Dadu huruf ini cukup praktis dan

mudah dibuat. Dapat menarik minat

anak dalam belajar seraya bermain

ini, dengan menggunakan permainan

menyusun dadu huruf. Dadu huruf ini

adalah hasil inovasi sendiri, karena

anak menginginkan sesuatu hal yang

baru, dengan adanya media dadu

huruf ini anak semakin semangat

dalam belajar.

D. Cara pembuatan dadu huruf

Cara membuat dadu huruf ini

sangat mudah yaitu dengan

menggunakan sterofom yang di

potong dengan ukuran 10 cm x 10 cm

dan lalu di susun sehingga menjadi

sebuah kubus. Sisi kubus yang sudah

di buat mempunyai 6 sisi dan dari

setiap sisi diberi satu huruf. Membuat

kubusnya tidak hanya satu tetapi bisa

6 sampai 10 dadu huruf.

Huruf yang ditempel pada

bagian sisi kubus terbuat dari kertas

manila yang sudah di bentuk menjadi

semua huruf.

E. Cara bermain dadu huruf

Cara bermain dadu huruf ini

adalah guru memberi contoh gambar,

misalnya gambar buku, salah satu

anak maju dan menyusun dadu huruf

menjadi tulisan b-u-k-u. Guru tidak

hanya memberikan satu gambar tetapi

beberapa gambar sesuai dengan tema
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agar anak lebih paham dan mudah

untuk mengerti banyak susunan kata.

Anak juga merasa senang dan

antusias belajar membaca, dan anak

juga menjadi tidak mudah bosan

dalam belajar.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Pra Tindakan

Kondisi Awal

Kompetensi dasar Hasil Penilaian Jumlah

Anak

Tingkat

Keberha

silan

(%)

-3.12

Mengenal

keaksaraan

awal

melalui

bermain

8 53,33

%

-4.10

Menunjukk

an

kemampuan

berbahasa

reseptif

(menyimak

dan

membaca

4 26,66

%

3 20%

0 0%

Jumlah 15 100

Berdasarkan tabel di atas

diketahui bahwa hasil nilai yang

diperoleh anak dalam kegiatan

meningkatkan kemampuan bahasa

anak melalui kegiatan bermain

menyusun huruf  dari 15 anak didik,

8 anak (53,33%) mendapat bintang (

) , 4 anak (26,66%)  mendapat

bintang ( ) , 3 anak (20%)

mendapat bintang ( ) tiga, dan 0

anak (0%) mendapat bintang ( ).

Dengan demikian dari hasil

wawancara peneliti dengan salah satu

pendidik kelompok B-3 TK Dharma

Wanita Campurejo Kecamatan

Mojoroto Kota Kediri rata-rata belum

mampu melaksanakan kegiatan

membaca melalui bermain menyusun

dadu huruf. Oleh karena itu, perlu

dilakukan suatu upaya untuk

meningkatkan kemampuan membaca

melalui kegiatan bermain menyusun

dadu huruf di TK Dharma Wanita

Campurejo Kecamatan Mojoroto

Kota Kediri.

B. SIKLUS I

N

o

Hasil

Penilaian

Perkembanga

n Anak

Juml

a

Anak

Presentas

e

1 Tuntas 5 33%

2 Belum tuntas 10 67%

Jumlah 15 100%
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Diketahui hasil nilai yang

diperoleh anak dalam kegiatan

meningkatkan kemampuan membaca

anak melalui kegiatan bermain

menyusun dadu huruf dari 15 anak

didik, 6 anak (40%) mendapat

bintang ( ) satu, 4 anak (27%)

mendapat bintang ( ) dua, 3 anak

(20%) mendapat bintang ( ) tiga,

dan 2 anak ( 13%) mendapat bintang

( ) empat.

C. SIKLUS II

Diketahui bahwa dari 15

anak, 2 anak (20%) mendapat bintang

( ) satu, 6 anak (40%) mendapat

bintang ( ) dua, 3 anak (20%)

mendapat bintang ( ) tiga, dan 3

anak (20%) mendapat bintang (

) empat.

D. SIKLUS III

No Hasil penilaian

perkembangan

Jumlah

anak

Present

ase

1 Tuntas 12 80%

2 Belum

Tuntas

3 20%

Jumlah 15 100%

Diketahui bahwa hasil nilai

yang diperoleh anak dalam kegiatan

meningkatkan kemampuan membaca

melalui kegiatan bermain menyusun

dadu huruf  dari 15 anak didik, 1 anak

(7%) mendapat bintang ( ) satu,

1 anak (7%) mendapat bintang (

) satu, 7 anak (47%) mendapat

bintang ( ) tiga, dan 6 anak (40%)

mendapat bintang ( ) empat.
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