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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PADA ANAK
MELALUI MEDIA KARTU SUKU KATA BERGAMBAR PADA

KELOMPOK B DI TK PLUS BAITUL HUDA SAWO KECAMATAN
CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MUSLIKAH
NPM: 13.1.01.11.0510

FKIP – PG-PAUD
ikahmuslikah24@gmail.com

Veny Iswantiningtyas, M.Psi., Ridwan, S.Ag., M.Pd.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Berdasarkan hasil pengamatan, pada kelompok B yaitu kelompok usia 5-6 tahun mengalami
kesulitan pada kemampuan membaca. Karena dalam proses pembelajaran masih didominasi oleh guru,
tidak adanya media yang digunakan, sehingga suasana belajar masih monoton dan antusias dari siswa
masih sangat terbatas.Tujuan penelitian adalahMengumpulkan data tentang kemampuan membaca
sesudah dilakukan tindakan.Metode Penelitianini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis Penelitian
Tindakan Kelas. Lokasi penelitian diTK Plus Baitul Huda Sawo Campurdarat Kabupaten
Tulungagung. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi. Hasil penelitian: “Media
suku kata bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelompok B di TK Plus
Baitul Huda Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tahun pelajaran 2016/2017”.
Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada  Pra tindakan ketuntasan belajar anak 40%, meningkat
pada siklus I taraf ketuntasan belajar anak didik mencapai 53%, meningkat pada siklus II menjadi
73%, dan pada siklus III taraf ketuntasan belajar anak didik mencapai 80%. Sehingga hipotesis
tindakan dalam penelitian ini dapat diterima.”

Kata Kunci : Kemampuan Membaca, Media, Suku Kata Bergambar
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I. Latar Belakang
Pada aspek pengembangan

kemampuan membaca, yaitu salah satu

dari aspek kemampuan bahasa adalah

salah satu perilaku dari  kemampuan

manusia, sama dengan kemampuan dan

prilaku berpikir, bercakap-cakap, bersuara

ataupun bersiul. Abidin (2013: 147)

menyatakan bahwa membaca merupakan

proses membunyikan lambang bahasa

tertulis. Dalam pengertian ini membaca

sering disebut sebagai membaca nyaring

atau membaca permulaan.

Permasalahan yang sering muncul

dalam pembelajaran di Taman kanak-

kanak diantaranya: kurang tertariknya anak

terhadap media yang digunakan oleh guru,

Guru terus aktif menjelaskan tetapi anak

sangat pasif yaitu guru hanya

menggunakan LKS dalam mengajar,

sehingga pembelajaran bersifat monoton

maka anak merasa cepat bosan, sehingga

ketika guru menerangkan ada beberapa

anak yang ramai, asyik dengan mainannya

sendiri meskipun ada juga beberapa anak

yang memperhatikan guru menjelaskan.

Berdasarkan pengamatan di TK Plus

Baitul Huda Sawo Kecamatan

Campurdarat Kabupaten Tulungagung,

khususnya pada kelompok B yaitu

kelompok usia 5-6 tahun mengalami

kesulitan dalam hal ketuntasan pada

indikator kemampuan membaca.Oleh

karena itu diperlukan suatu media yang

mampu menarik minat belajar anak,

sehingga pembelajaran menjadi menarik,

anak bersemangat dan akhirnya

kemampuan anak dalam membaca akan

meningkat. Salah satu media yang

digunakan untuk meningkatkan

kemampuan membaca adalah media suku

kata bergambar.

Pada hakekatnya bahasa adalah suatu

sistem lambang berupa bunyi, bersifat

arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat

tertentu untuk bekerjasama, berkomunikasi

dan mengidentifikasi diri (Chaer. 2003: 1).

Piaget (dalam Santrock, 1995: 238)

berpendapat bahwa bahasa adalah salah

satu dari berbagai perangkat yang terdapat

dalam system kognitif manusia, bahasa

merupakan suatu urutan kata dan bahasa

dapat digunakan untuk menyampaikan

informasi mengenai tempat yang berbeda

atau waktu yang berbeda.

Bahasa memiliki peranan sebagai

sarana untuk berpikir, sarana untuk

mendengarkan, sarana untuk melakukan

kegiatan berbicara, dan sarana untuk

membaca dan menulis. Sarana membaca

dan menulis diperoleh anak setelah

memasuki sekolah(Kemdikbud, 2015).

Perbendaharaan kata meluas dan

struktur bahasa mereka menjadi semakin

banyak (Seefeldt, 2008: 73).

Perkembangan bahasa seiring dengan
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perkembangan kognitif, bahkan saling

melengkapi, keduanya berkembang dalam

satu lingkup sosial (Vygotsky dalam

Nugroho, 2012: 29).

Kemampuan membaca permulaan

merupakan kemampuan anak untuk

mengungkapkan simbol-simbol  yang

difahami dalam rangka berkomunikasi dan

berinteraksi dengan orang-orang

disekelilingnya atau dengan lingkungan

sekitar melalui tulisan, gambar atau

simbol-simbol (Mueller, 2005 : 3).

Pada hakekatnya membaca

merupakan aktifitas motorik yang

mengandung modalitas psikis. Proses

membaca ini melibatkan sistem syaraf otak

bicara dari tenggorokan, otot lidah, otot

bibir, mulut, langit-langit rongga hidung,

pita suara dan paru-paru (Chaer, 2003:

148).

Istilah media berasal dari bahasa

latin (bentuk jamak dari medium) yang

berarti perantara atau pengantar (Sudrajat,

2008). Secara umum dapat diartikan

sebagai segala sesuatu yang dapat

menyalurkan informasi dari sumber

informasi kepada penerima informasi.

Sedangkan media pembelajaran adalah

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

menyalurkan pesan, merangsang pikiran,

perasaan dan kemauan sehingga dapat

mendorong terciptanya proses belajar pada

diri peserta didik, Sudrajat (2008).

Media suku kata bergambar adalah

salah satu nama permainan yang terdapat

pada kartu gambar yang diberi kata. Cara

permainannya adalah peserta harus

menyebutkan gambar yang ada di kartu

serta membaca tulisan di bawahnya

(Rahmawati, 2009).

Sedangkan langkah-langkah

pembelajaran menggunakan media suku

kata bergambar  (Muslikah, 2016) adalah:

guru menjelaskan tentang gambar-gambar

dan tulisan yang ada pada kartu, guru

menjelaskan cara permainan menggunakan

suku kata bergambar, guru memberi

kesempatan pada anak untuk menyebutkan

gambar dan tulisan, siswa menyusun kartu

gambar berdasarkan tulisan yang ada pada

kartu suku kata, anak dibagi menjadi dua

kelompok, guru memberi aba-aba,

kelompok 1 dan 2 bermain game

memasangkan kartu gambar dengan kartu

kata.

Kelebihan media suku kata

bergambar: pembelajaran dilakukan

dengan permainan, pembelajaran menjadi

lebih menarik, pembelajaran menjadi

menyenangkan, dapat meningkatkan

kerjasama antara guru dengan siswa dan

kerjasama antar siswa, aman bagi anak.

(Muslikah, 2016).

Kekurangan dari penggunaan media

suku kata bergambar ini adalah: “Bahan

yang digunakan tidak awet, sehingga harus
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sering-sering membuat ulang kartu suku

kata bergambar.”

II.METODE PENLITIAN
Subyek dan setting penelitian ini

dilaksanakan pada TK Plus Baitul Huda

Sawo Kecamatan Campurdarat

Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran

2016-2017, yang dipusatkan pada anak

kelompok B. Jumlah keseluruhan anak di

kelompok B sebanyak 15 anak terdiri

dari 8 anak laki-laki dan 7 anak

perempuan. Penelitian ini didasarkan

adanya masalah berupa kemampuan

bahasa anak khususnya dalam membaca

kurang berkembang dengan baik, maka

dari itu diperlukan suatu usaha untuk

mengembangkannya.

Penelitian ini merupakan

Penelitian Tindakan Kelas, dimana

penelitian ini didasarkan pada

permasalahan yang muncul dalam

kegiatan pembelajaran pada anak

kelompok B TK Plus Baitul Huda Sawo

Kecamatan Campurdarat Kabupaten

Tulungagung. Prosedur penelitian

tindakan kelas ini memakai model seperti

yang diterapkan oleh Kemmis dan Mc.

Taggart (dalam Arikunto, 2002:

23).Penelitian ini menggunakan tiga

siklus yang mana pada masing-masing

siklusnya terdiri dari empat tahapan

yakni perencanaan tindakan, pelaksanaan

tindakan, observasi, dan refleksi.

III.HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Standart minimal peningkatan

hasil belajar individu pada kemampuan

membaca adalah apabila anak sudah

mampu mencapai nilai 75. Standart

nilai keberhasilan klasikal dalam

penelitian ini ditetapkan minimal 75%,

artinya kriteria keberhasilan tindakan

apabila terjadinya kenaikan ketuntasan

belajar (setelah tindakan siklus II

ketuntasan belajar mencapai sekurang-

kurangnya 75%).

Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilaksanakan, kemampuan

membaca anak melalui media suku kata

bergambar mulai dari pra tindakan,

siklus I, siklus II maupun siklus III

menunjukkan adanya suatu peningkatan

yang signifikan. Hal ini dapat dilihat

pada perbandingan perolehan nilai dan

ketuntasan belajar anak seperti pada

tabel perbandingan di bawah ini:
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Tabel 4.10
Hasil Penilaian Kemampuan

Membaca Melalui Media Suku Kata
Bergambar Mulai Dari Pra Tindakan

Sampai Siklus III

N
No

Hasil
Penilaia

n

Pra
tindak

an

Siklus
I

Siklus
II

Siklus III

1 33% 0% 0% 0%
2 27% 47% 27% 20%
3 40% 53% 53% 33%
4


0% 0% 33% 47%

Jumlah 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel 4. 10 diperoleh

data pengamatan serta penilaian hasil

unjuk kerja anak dalam kegiatan

pengembangan kemampuan membaca

dapat diketahui adanya peningkatan

prosentase ketuntasan belajar anak

mulai pra tindakan anak yang tuntas

belajar atau mendapatkan bintang 3 dan

4 sebanyak 40%, meningkat pada siklus

I sebanyak 53%, siklus II anak yang

tuntas belajar meningkat menjadi 73%

dan pada siklus III anak yang tuntas

belajar mencapai  80%.

Pada perbaikan siklus I diperoleh

prosentase ketuntasan belajar anak

didik masih mencapai 53%. Maka

kegiatan pembelajaran ini belum tuntas

dan akan diadakan perbaikan pada

siklus II. Adapun berdasarkan hasil

pengamatan terhadap pelaksanaan

proses kegiatan pembelajaran pada

siklus ini terdapat temuan-temuan

sebagai berikut: a) kegiatan anak dalam

pembelajaran masih sering dibantu oleh

guru, b) unjuk kerja anak belum sesuai

dengan apa yang telah dijelaskan oleh

guru.

Pada perbaikan siklus II diperoleh

prosentase ketuntasan belajar anak

didik mencapai 73%. Maka kegiatan

pembelajaran ini belum tuntas dan akan

diadakan perbaikan pada siklus III.

Adapun berdasarkan hasil pengamatan

terhadap pelaksanaan proses kegiatan

pembelajaran pada siklus ini terdapat

temuan-temuan sebagai berikut: a)

kegiatan anak dalam pembelajaran

sudah lebih meningkat, meskipun masih

terdapat beberapa anak yang masih

sering dibantu oleh guru, b) anak sudah

mulai mampu membaca dengan baik

hal ini terlihat dari ketepatan anak

menghubungkan gambar dengan kata

yang sesuai.

Pada perbaikan siklus III

diperoleh prosentase ketuntasan belajar

anak didik mencapai 80%. Dengan

demikian penelitian ini dapat dikatakan

berhasil dengan baik. Adapun

berdasarkan hasil pengamatan terhadap

pelaksanaan proses kegiatan

pembelajaran pada siklus ini terdapat

temuan-temuan sebagai berikut: a)

kegiatan pembelajaran yang dilakukan

anak sudah baik dan tanpa adanya

bantuan dari guru, b) anak sudah
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mampu melaksanakan kegiatan

membaca dengan baik dan dapat

menghubungkan gambar dengan kata

secara benar.

Hasil Prosentase Ketuntasan

Belajar Mulai Dari Pra Tindakan

Sampai Siklus III ini dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Prosentase Ketuntasan

Belajar Mulai Dari Pra Tindakan
Sampai Siklus III

No Hasil

Penilaia

n

Pra

tindakan

Siklus

I

Siklu

s II

Siklus

III

1

1

Belum

Tuntas

60% 4

7%

2

7%

0%

2

2

Tuntas 40% 5

3%

7

3%

0%

Jumlah 100% 10% 100% 100%

Berdasarkan tabel 4.11 dapat

diketahui bahwa ketuntasan belajar

anak mulai dari pra tindakan sampai

siklus III terus meningkat. Pada pra

tindakan jumlah anak yang tuntas

belajar sebanyak 40% yang tidak tuntas

belajar 60%, pada siklus I jumlah anak

yang tuntas belajar sebanyak 53% yang

tidak tuntas belajar 47%. Anak yang

sudah tuntas tersebut dikarenakan

sebelum bermain menggunakan suku

kata bergambar, mereka memperhatikan

penjelasan dari guru. Pada siklus II

jumlah anak yang tuntas belajar

sebanyak 73% yang tidak tuntas belajar

27%. Anak yang belum tuntas tersebut

dikarenakan kurang tepatnya anak

membaca tulisan yang ada pada media

suku kata bergambar. Pada siklus III

jumlah anak yang tuntas belajar

sebanyak 80% yang tidak tuntas belajar

20%.

Berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa terjadi peningkatan

ketuntasan belajar anak didik, mulai

dari pra tindakan sampai siklus III,

dengan prosentase ketuntasan belajar

mencapai 80%.Dengandemikian, dapat

disimpulkan bahwa media suku kata

bergambardapat meningkatkan

kemampuan membaca anak kelompok

B pada di TK Plus Baitul Huda Sawo

Kecamatan Campurdarat Kabupaten

Tulungagung Tahun Pelajaran

2016/2017. Sehingga hipotesis

penelitian dalam penelitian ini dapat

diterima.

Hal ini sesuai dengan teorinya

Vygotsky (dalam Nugroho, 2012: 29)

berpendapat bahwa perkembangan

bahasa seiring dengan perkembangan

kognitif, salah satu cara yang utama

untuk mengekspresikan pikiran, dan

seluruh perkembangan pikiran selalu

mendahului bahasa. Sesuai pula dengan

pendapatnya Nugroho (2012: 30) yang

menyatakan bahwa Semua fungsi
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mental memiliki asal usul eksternal atau

sosial. Anak-anak harus menggunakan

bahasa yang dikuasai dan

mengkomunikasinannya kepada orang

lain sebelum mereka berfokus ke dalam

proses mental mereka sendiri. Proses

berkomunikasi eksternal ini

memerlukan media. Oleh sebab itu,

guru dalam menyampaikan perlu media

supaya anak-anak lebih mudah

dimengerti. Salah satu media yang

dapat digunakan sebagai sarana untuk

mengkomunikasikan kepada orang lain

adalah media suku kata bergambar yang

memanfaatkan kartu suku kata disertai

gambar yang sesuai, kemudian anak

membaca tulisan suku kata yang ada

gambarnya tersebut. Sehingga anak-

anak dapat cepat belajar tentang

kemampuan membaca.
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