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ABSTRAK 
Penelitian ini di latar belakangi hasil pengamatan dan hasil penelitian bahwa proses 

pembelajaran membaca permulaan di TK  Tapas Fathul Falah Simo tahun ajaran 2016/2017 masih 

belum optimal disebabkan pembelajaran yang kurang bervariasi, kurangnya guru menggunakan media 

pembelajaran. Akibatnya suasana kelas monoton, pasif dan membosankan. Hal ini nampak dari 

motivasi belajar anak yang rendah. Permasalahan penelitian ini adalah apakah permainan papan baca 

pintar dapat mengembangkan kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok A TK Tapas 

Fathul Falah Simo Tahun Ajaran 2016 / 2017? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapat 

tidaknya meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui permainan papan baca pintar pada 

anak kelompok A TK Tapas Fathul Falah Simo tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan 

metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subyek penelitian anak Kelompok A TK Tapas 

Fathul Falah Simo tahun ajaran  2016/2017 yang berjumlah 15 anak. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

tiga siklus. Pada siklus I diperoleh ketuntasan belajar anak sebesar 40%, pada siklus II diperoleh 

46,66% dan pada siklus III hasilnya mencapai 86,66%.Pada siklus III ini pembelajaran dinyatakan 

tuntas karena prosentase ketuntasan belajarnya lebih dari 75%. Kesimpulan penelitian ini adalah 

pembelajaran melalui permainan papan baca pintar terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan anak kelompok A TK Tapas Fathul Falah Simo Kedungwaru Tulungagung 

Tahun Ajaran 2016/2017.  

 

KATA KUNCI :Bahasa, Membaca Permulaan, Permainan Papan Baca Pintar. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) adalah jenjang pendidikan 

sebelum jenjang pendidikan dasar yang 

merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.Hasan (2009:15). 

Membaca merupakan sarana yang 

tepat untuk mempromosikan suatu 

pembelajaran sepanjang hayat (life long 

learning). Mengajarkan membaca pada 

anak berarti memberi anak tersebut sebuah 

masa depan, yaitu memberi teknik 

bagaimana cara mengekplorasi “dunia” 

mana pun yang dia pilih dan memberikan 

kesempatan untuk mendapatkan tujuan 

hidupnya menurut Bowman, (1991: 265).  

Menurut Catron dan Allen (dalam 

Sujiono, 2012), terdapat enam aspek 

perkembangan anak usia dini yaitu norma 

agama dan moral, sosial emosional, 

kognitif, bahasa dan seni. Salah satu 

perkembangan yang sangat penting adalah 

bahasa. Kita semua menyadari bahwa 

bahasa merupakan suatu hal yang penting. 

Tanpa bahasa seseorang tidak akan dapat 

berkomunikasi dengan orang lain. 

Berkomunikasi sebagai kebutuhan dasar 

bagi setiap anak karena merupakan 

makhluk social yang harus hidup 

berdampingan dengan sesamanya. Tidak 

heran bahasa dianggap sebagai salah satu 

indikator kesuksesan seorang anak. Anak 

yang dianggap banyak bicara kadang 

merupakan cerminan anak yang cerdas. 

Bahasa merupakan landasan seorang anak 

untuk mempelajari hal-hal lain. 

Menurut Dhieni (2007:31) 

perkembangan bahasa anak adalah sebagai 

salah satu dari kemampuan dasar yang 

harus dimiliki anak-anak, yang terdiri dari 

berbicara, menyimak, membaca dan 

menulis. Ketrampilan berbicara dan 

menulis merupakan ketrampilan yang 

bersifat produktif karena anak dituntut 

untuk menghasilkan bahasa. Sebaliknya 

ketrampilan menyimak dan membaca 

bersifat reseptif karena anak lebih banyak 

menyerap bahasa yang dihasilkan oleh 

orang lain     

Berdasarkan observasi awal yang 

telah dilakukan penulis ditemukan adanya 

permasalahan dalam kegiatan 

perkembangan di kelompok A TK Tapas 

Fathul Falah Simo Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung  tahun ajaran 2016/2017 

yaitu rendahnya kemampuan bahasa 

khususnya membaca permulaan. Ini dapat 

dilihat dari 15 anak yang sudah 

berkembang sesuai harapan (BSH) dalam 

permulaan membaca hanya 4 anak 
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(26,67%) dan sisanya sebanyak 11 anak 

(73,33%) belum mampu berkembang (BB) 

dalam permulaan membaca. Pada saat 

menghafalkan huruf melalui bernyanyi 

sudah bisa tetapi ketika bertanya salah satu 

huruf, anak tidak mampu manyebutkannya 

mereka masih selalu dibantu dan 

diingatkan oleh guru. 

Setelah diidentifikasi masalah ini 

disebabkan karena proses pembelajaran 

membaca pada anak belum optimal, 

pembelajaran yang kurang bervariasi, 

kurangnya menggunakan media 

pembelajaran. Untuk meningkatkan 

perkembangan membaca anak secara 

optimal maka diperlukan pembelajaran 

yang tepat. Salah satu strategi yang tepat 

untuk lembaga TK Tapas Fathul Falah 

adalah melalui permainan. 

Pendidikan di TK Tapas Fathul 

Falah Simo dilaksanakan dengan prinsip 

bermain sambil belajar atau 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 

kemampuan anak didik.. 

Model pembelajaran dengan belajar 

sambil bermain dapat menjadi tindak 

pemecahan yang dilakukan karena dapat 

meningkatkan kemajuan belajar. Sikap 

anak yang lebih positif menambah 

motivasi dan percaya diri serta rasa senang. 

Belajar sambil bermain karena bagi anak 

Taman Kanak-kanak, belajar adalah 

bermain dan bermain adalah belajar. 

Moeslichtoen (2004:25). 

 

II. METODE 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) Subyek dan Setting 

Penelitian  ini anak TK Tapas Fathul Falah 

Simo Kedungwaru Tulungagung. Dalam 

satu kelas berjumlah 15 anak dengan 

perincian 8 anak laki-laki dan 7 anak 

perempuan. Anak kelompok A adalah anak 

yang berada pada rentang usia 4-5 tahun. 

Pemilihan kelas ini bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan membaca 

permulaan melalui permainan papan baca 

pintar.   

Kegiatan ini dilakukan di kelas 

kelompok A. Alasan dipilihnya kelompok 

A sebagai subyek peneliti karena peneliti 

adalah pengasuh kelompok A tersebut dan 

peneliti berupaya mengkoordinir 

kemampuan membaca permulaan melalui 

permainan papan baca pintar. 

Tipe penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kolaboratif 

antara peneliti dan guru,dimana 

penelitiannya dilakukan dengan 
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keterlibatan peneliti sebagai pengumpul 

data, penafsir data, pemakna data dan 

pelapor temuan, serta guru sebagai 

pelaksana tindakan. Selanjutnya Kemmis 

dan Mc Taggart (dalam Arikunto, 

2002:830) mengatakan bahwa penelitian 

tindakan kelas adalah suatu siklus spiral 

yang terdiri dari observasi, dan refleksi, 

yang selanjutnya memungkinkan diikuti 

dengan siklus spiral berikutnya 

Adapun yang menjadi pertimbangan 

digunakan penelitian tindakan kelas 

adalah:. 

1. Penelitian tindakan merupakan 

suatu metode dan proses 

menjembatani antara teori dan 

praktik atau dengan kata lain 

adanya kontribusi peneliti 

terhadap permasalahan yang 

dihadapi dengan teori –teori yang 

dimiliki. 

2. Penelitian tindakan kelas dapat 

mengkaji permasalahan secara 

praktis situasional dan 

konstektual, serta bertujuan untuk 

menentukan tindakan yang tepat 

untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi, secara umum dalam 

metode ini lebih mengarah kepada 

pemecahan masalah dan 

perbaikan. 

Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu 

model Kemmis dan Taggart (dalam 

Arikunto, 2002:83) yang dilaksanakan 

dalam beberapa tahap yaitu, plan 

(perencanaan), act (pelaksanaan), observe 

(observasi) dan rafflect (refleksi). 

Adapun norma yang dipakai dalam 

pengujian hipotesis adalah hipotesis 

diterima atau tindakan dinyatakan berhasil 

jika terjadi peningkatan kemampuan 

bahasa dalam membaca permulaan tingkat 

ketuntasan belajar mencapai sekurang – 

kurangnya 75%. 

  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis hasil 

pengelolaan data yang dibuat dapat 

diketahui bahwa pembelajaran yang 

dilakukan pada siklus pertama 

menunjukkan daya serap yang belum baik. 

Guru sudah berusaha namun masih banyak 

kelemahan –kelemahan diantaranya anak 

didik belum dapat memahami kegiatan 

pembelajaran, masih ada beberapa anak 

yang belum bisa menyebutkan huruf dalam 

gambar dan mengejanya menjadi sebuah 

kata. Saat proses penyusunan huruf, juga 

masih banyak anak yang menyusun pada 

tempat sesuka hati mereka, tidak 

disesuaikan dengan kata yang ada kartu 

bergambar. Dengan adanya kegiatan 

permainan papan baca pintar diharapkan 

anak dapat miningkatkan kemampuan 

bahasa anak  dalam membaca permulaan 
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dengan baik. Tidak hanya kemampuan 

mengenal huruf, tetapi juga 

kemampuannya dalam menyebutkan dan 

mengelompokkan huruf vokal dan 

konsonan  dan menyusun potongan-

potongan huruf menjadi sebuah kata yang 

memiliki makna.  

 Pembelajaran anak didik pada 

siklus II sudah menunjukan peningkatan 

dalam menyebutkan huruf yang ada di 

kartu bergambar. Dan dari aspek guru 

sudah menyampaikan cara permainan 

papan baca pintar dengan cukup baik, 

dapat dilihat dari hasil observasi guru 

menunjukkan prosentase keberhasilan 

75%. Sudah meningkatkan dalam 

penyampaian yang lebih luwes dan lebih 

kreatif. Akan tetapi dari aspek anak didik  

masih ada yang belum mengerti, bahkan 

ada beberapa anak yang kurang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran ini. Selain itu juga 

ada yag merasa senang dan sangat antusias 

tetapi belum dapat memasangkan 

potongan-potongan huruf menjadi sebuah 

kata maupun ada yang belum dapat 

menyebutkan huruf menjadi sebuah 

makna. Sehingga diperlukan perencanaan 

untuk siklus berikutnya. 

 Kegiatan pembelajaran anak 

didik pada siklus III dapat diketahui bahwa 

pembelajaran yang dilakukan sudah 

menunjukkan hasil yang meningkat atau 

lebih baik. Hal ini merupakan hal yang 

menggembirakan bagi guru. Adanya 

peningkatan anak didik dalam 

pengembangan kemampuan membaca 

permulaan anak dikarenakan secara umum 

anak didik sudah dapat memahami materi 

pembelajaran sehingga hasil yang 

diperoleh mengalami peningkatan yang 

berarti. Anak didik juga sudah memiliki 

kemampuan yang sangat baik tentang 

nama gambar apa yang akan mereka bawa 

dan dapat menyebutkan huruf-huruf yang 

ada didalam kata tersebut. Guru hanya 

perlu pembimbingan pada beberapa anak 

dalam menghubungkan gambar dengan 

kata dan menyusunnya menjadi kata yang 

bermakna dan dapat menulisnya agar lebih 

baik. 

 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Penerapan Permainan 

Papan Baca Pintar dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan pada anak-anak Kelompok A 

TK Fathul Falah Simo Kabupaten 

Tulungagung. Dibuktikan dengan anak 

dapat mencari kata, menyusun huruf, 

mencocokkan kata benda dengan gambar 

bendanya, sehingga anak dapat 

menghasilkan karya sesuai tahap 

perkembangannya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang dikemukan oleh Dhieni 

(2009:13), bahwa Kemampuan kesiapan 

membaca  antara lain:  
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1. Kemampuan membedakan 

auditorial.  

Anak-anak harus belajar 

memahami suara, volume, 

lompatan, petunjuk, durasi, 

rangkaian, tekanan, tempo, 

pengulangan, kontras suara, dan 

membedakan suara-suara huruf 

dalam alfabet. Dan pengalaman 

umum dengan gambar. 

2. Kemampuan diskriminasi visual. 

Anak harus belajar untuk 

memahami objek –gambar pada 

foto, lukisan, dan 

pantonim.Mereka harus belajar 

mengidentifikasi warna-warna 

dasar dan bentuk-bentuk 

geometris dan mampu 

menggabungkan objek-objek 

berdasarkan warna, bentuk, atau 

ukuran. Mereka harus mampu 

membedakan kiri dan kanan 

warna, bentuk maupun atas 

bawah, dan mengikuti gerakan 

dari kiri kekanan maupun dari 

atas kebawah. Mereka harus 

mampu mengatakan bentuk dari 

gambar latar belakang, 

mengemukakan detail pada 

gambar, dan mengetahui pola-

pola visual sederhana. Hingga 

pada akhirnya, mereka harus 

mampu untuk memahami dan 

menamai huruf besar dan huruf 

kecil. Anak harus mampu 

mengaitkan huruf besar dan huruf 

kecil dengan nama mereka dan 

dengan suara yang mereka 

representasikan. Anak harus tahu 

bahwa d disebut de dan 

menetapkan suara pada awal kata 

daging. Sebagian besar anak-anak 

akan membuat kemajuan awal 

yang bagus pada kemampuan ini. 

Dan sedikit diantaranya akan 

menguasai semua kemampuan 

suara dengan simbol hingga masa 

selanjutnya. 

3. Kemampuan perseptual motoris. 

Anak-anak harus mampu 

menggunakan otot halus tangan 

dan jari mereka untuk melakukan 

koordinasi gerakan dengan apa 

yang mereka lihat.  Mereka harus 

melatih kemampuan ini, sehingga 

mereka mampu menyusun puzzle 

sederhana, gambar lukisan 

tangan, membentuk tanah liat, 

merangkai manik-manik, 

menuangkan benda cair, dan atau 

menggunakan gunting.Mereka 

juga harus mampu memegang 

krayon atau pensil untuk 

mewarnai gambar-gambar 

sederhana dalam garis, menjiplak 

garis dan bentuk di udara dan 
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kertas, menyalin garis dan bentuk 

tanpa menjiplak. Hingga pada 

akhirnya, mereka harus mampu 

menyalin huruf dan kata, menulis 

nama mereka, menulis huruf yang 

memadukan suara. 

4. Kemampuan bahasa lisan. 

Anak-anak yang memasuki usia 

pendidikan dini dengan 

kemampuan subtansial untuk 

berbicara dan mendengarkan. 

Meskipun demikian, kemampuan 

ini harus tetap terus 

dikembangkan dan diperbaiki. 

Anak-anak harus belajar 

mendengarkan, mengingat, 

mengikuti petunjuk, mencatat 

detail, dan memahami ide utama. 

Mereka harus menggunakan dan 

memperluas kosakata bahasa 

lisan mereka untuk menjelaskan 

ide-ide, untuk mendiskripsikan 

objek dan peristiwa, untuk 

mengekspresikan perasaan 

mereka sendiri, atau orang 

imajiner mereka. Hendaknya 

mereka menjadi senang dengan 

berbagai pengalaman bahasa dan 

senang dalam belajar serta 

menggunakan kata-kata baru. 

5. Membangun sebuah 

latarbelakang pengalaman. 

Membangun latar belakang 

pengalaman bagi anak dapat 

dilakukan dengan bermacam-

macam kegiatan, seperti: 

menceritakan kisah-kisah 

menarik di kelas, atau menonton 

film bersama-sama. 

Papan Baca Pintar merupakan 

permainan yang dapat menunjang atau 

mengembangkan kemampuan bahasa anak 

yang dilakukan dengan permainan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Maimunah (2009: 335-341) 

menyatakan bahwa belajar membaca dapat 

dilakukan melalui permainan seperti: 

mencari kata, mewarnai kata, puzzle kata-

kata, kata kembar, papan pesan, menyusun 

kata, bermain boling dengan alfabet dan 

belajar membaca melalui belanja. Selain 

itu juga dapat bermain menyebutkan nama 

benda yang memiliki huruf awal yang 

sama, mencocokkan kata benda dengan 

gambar/bendanya. Melalui bermain 

tersebut anak belajar membaca secara tidak 

sadar dan menyenangkan. 

Tabel 3.1 

Peningkatan Kemampuan membaca 

permulaan Kelompok A TK Tapas Al 

Falah Simo Tahun Ajaran 2016/2017 

No Siklus 

Nilai 

Perkembangan 

Anak Didik 

Prosentase 

Ketuntasan 

Belajar 

    
1. 

Pra 

siklus 
1 10 4 0 26,67% 

2. 
Siklus 

I 
2 7 4 2 40% 
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3. 
Siklus 

II 
0 8 3 4 46,66% 

4 
Siklus 

III 
0 2 8 5 86,66% 

Dari data diatas dapat diketahui 

bahwa hasil analisis pada peserta didik 

pada pra siklus belum mencapai prosentase 

ketuntasan belajar yaitu 26,67%. Pada 

penelitian pra tindakan ini banyak 

ditemukan masalah kurangnya kemampuan 

anak dalam mengenal huruf, oleh karena 

itu peneliti melakukan penelitian siklus I 

untuk memperbaiki  hasil refleksi awal. 

Pada siklus I masih belum mencapai 

kriteria ketuntasan yaitu 40%.Dan pada 

siklus II sudah mulai ada peningkatan tapi 

masih belum mencapai kriteria ketuntasan 

yaitu  46,66%. Pada hasil penelitian pada 

siklus III diatas sudah mencapai kriteria 

ketuntasan yaitu 86,66%. Maka pada siklus 

III penelitian dianggap sudah tuntas. 

Berdasarkan hasil analisis data 

yang di peroleh peneliti pada siklus I, 

siklus II dan siklus III maka dapat 

disimpulkan bahwa anak kelompok A TK 

Tapas Fathul Falah Simo Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 

dalam melaksanakan penerapan 

pembelajaran melalui kegiatan permainan 

papan baca pintar dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak khususnya 

dalam kemampuan membaca permulaan. 

Maka hipotesis yang berbunyi 

“melalui kegiatan permainan papan baca 

pintar dapat meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan anak kelompok A TK 

Tapas Fathul Falah Simo Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 

Tahun Pelajaran 2016/2017” diterima. 
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