
Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

LULUK MANSUROH| 14.01.11.0300 
FKIP- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

ARTIKEL 

 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA MELALUI PERMAINAN 

POHON SERBA KATA PADA ANAK KELOMPOK B 

RA KUSUMA MULIA IV BEDALI NGANCAR 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

LULUK MANSUROH 

14.1.01.11.03000 

 

Dibimbing oleh : 
1. Drs. Kuntjojo,M.Pd., M.Psi 
2. Nur Lailiyah, M.Pd    jmJ k 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

2018 

 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

LULUK MANSUROH| 14.01.11.0300 
FKIP- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama Lengkap : LULUK MANSUROH 

NPM : 14.1.01.11.0300 

Telepun/HP  : 085749923300 

Alamat Surel (Email) : lulukmansuroh79@gmail.com  

Judul Artikel :Meningkatkan Kemampuan Membaca Melalui Permainan 

Pohon Seba Kata Pada Anak Kelompok B RA Kusuma Mulia  IV Bedali Ngancar 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Fakultas – Program Studi  : FKIP- PG PAUD 

NamaPerguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Alamat PerguruanTinggi : Jl. KH. Achmad Dahlan No.76 Kediri (64112) 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas 

plagiarisme; 

2. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, 

saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Mengetahui Kediri, 12 Agustus 2018 

Pembimbing I 

 

 

 

Drs. Kuntjojo,M.Pd., M.Psi 

NIDN : 0717015501 

Pembimbing II 

 

 

 

Nur Lailiyah,M.Pd 

NIDN : 0731038605 

Penulis, 

 

 

 

Luluk Mansuroh 

NPM : 14.1.01.11.0300 

 

 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

LULUK MANSUROH| 14.01.11.0300 
FKIP- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

 
 

 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA MELALUI PERMAINAN 
POHON SERBA KATA PADA ANAK KELOMPOK B 

RA KUSUMA MULIA IV BEDALI NGANCAR 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

LULUK MANSUROH 

14.1.01.11.0300 

 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 
Lulukmansuroh79@gmail.com 

Drs.Kuntjojo.M.Pd,M.Psi dan Nur Lailiyah M.Pd  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

ABSTRAK 

 

LULUK MANSUROH: Meningkatkan Kemampuan Membaca Melalui Permainan Pohon Serba Kata pada 
Anak Kelompok B RA Kusuma Mulia IV Bedali Ngancar , Skripsi, PGPAUD, FKIP UNP Kediri, 2018 
Berdasarkan hasil penilaian perkembangan anak diketahui bahwa kemampuan membaca anak pada kelompok B 
RA Kusuma Mulia IV Bedali Ngancar belum berkembang, dari 22 anak yang sudah mampu membaca dengan 
lancar hanya 4 anak, 11 anak sudah mampu mengenal huruf dan 7 anak belum mengenal huruf. Hal ini 
disebabkan media yang digunakan kurang menarik dan sering menggunakan papan tulis dan buku baca. Masalah 
ini dipecahkan dengan kegiatan bermain pohon serba kata dengan rumusan Apakah Melalui Permainan Pohon 
Serba Kata dapat Meningkatkan Kemampuan Membaca pada Anak Kelompok B RA Kusum Mulia IV Bedali 
Ngancar Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model 
Kemmis dan Mc Tanggar yang terdiri dari 3 siklus. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
unjuk kerja dan obsrvasi data dianalisis dengan teknik diskriptif kuantitatif dengan membandingkan ketuntasan 
belajar dari sebelum penelitian dan sesudahnya dengan kriteria ketuntasan belajar minimal 75%. Hasil  penelitian 
menunjukkan bahwa kemampuan membaca dapat ditingkatkan melalui permainan pohon serba kata, setelah 
dilakukan tindakan siklus III ketuntasan belajar mencapai 83% dengan demikian hipotesis dari permainan pohon 
serba kata dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelompok B RA Kusuma Mulia IV Bedali 
Ngancar tahun pelajaran 2017/2018 diterima 
 

KATA KUNCI: kemampuan membaca, permainan pohon serba kata 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Suryanto mengatakan dalam 

Lestariningrum (2017) pada usia 0-8 

tahun merupakan masa emas atau 

biasa di sebut Golden Age yaitu masa 

dimana semua aspek 

perkembangannya dengan sangat 

mudah untuk dikembangkan melalui 

stimulus-stimulasi kegiatan yang 

tepat pada anak sesuai tingkat 
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perkembangannya. Salah satua spek 

yang harus di kembangkan adalah 

bahasa. Bahasa merupakan alat 

komunikasi yang sangat penting bagi 

anak, melalui bahasa anak mampu 

mengungkapkan berbagai keinginan 

dan kebutuhannya.  Anak usia dini 

memerlukan berbagai informasi untuk 

mengisi pengetahuanya agar siap 

menjadi manusia sesungguhnya. 

Dalam hal ini membaca merupakan 

cara untuk mendapatkan informasi 

karena dalam membaca seluruh aspek 

kejiwaan manusia  terlibat dan ikut 

serta bergerak. Membaca dalam 

proses pembelajaran memegang 

peranan yang sangat penting 

,membaca merupakan sarana yang 

paling utama bagi seorang anak untuk 

mengasah keingintahuanya. Anak-

anak yang memiliki kemampuan 

membaca yang baik pada umumnya 

memiliki kemampuan yang baik pula 

dalam menggungkapkan pemikiran, 

perasaan, serta tindakan interaktif 

dengan lingkungan. Membaca 

merupakan suatu kesatuan kegiatan 

yang terpadu yang mencakup 

beberapa kegiatan seperti, mengenali 

huruf dan kata-kata, 

menghubungkannya dengan bunyi, 

maknanya serta menarik kesimpulan 

mengenai maksud bacaan. (1) 

Berdasarkan pengamatan yang di 

lakukan di RA Kusuma Mulia IV 

Bedali Ngancar pada anak Kelompok 

B bahwa kemampuan membaca anak 

di RA Kusuma Mulia IV umumnya 

masih rendah terutama dalam 

mengenal huruf. Yakni dari 22 anak 

yang sudah mampu membaca dengan 

lancar hanya 4 anak, 11 anak sudah 

mampu mengenal huruf, 7 anak 

belum mampu mengenal huruf. Hal 

ini di sebabkan karena media yang 

digunakan kurang menarik perhatian 

anak dan masih sering menggunakan 

media papan tulis dan buku bacaan 

sehingga anak merasa kesulitan 

mengeja dan mengingat huruf yang 

dibaca, maka perlu adanya tindakan 

yang dapat meningkatkan 

kemampuan membaca anak salah 

satunya dengan kegiatan melalui 

permainan pohon serba kata. 

Permainan ini dapat membantu 

meningkatkan kemampuan membaca 

serta memudahkan anak untuk 

mengingat huruf maupun kata 

sehingga membantu anak dalam 

membaca. Penggunaan model 

pembelajaran melalui permainan 

pohon serba kata diyakini akan 

memperbaiki proses membaca anak. 

Oleh karena itu,  penulis melakukan 

penelitian dengan judul 
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Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Melalui Permainan Pohon 

Serba Kata Pada Anak Kelompok B 

RA Kusuma Mulia IV Bedali 

Ngancar Tahun Pelajaran 2017/2018. 

(2) Rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Apakah Melelui Permainan 

Pohon Serba Kata dapat Meningkatkan 

Kemampuan Membaca pada Anak 

Kelompok B RA Kusuma Mulia IV 

Bedali Ngancar Tahun Pelajaran 

2017/2018’’. Dan tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk Meningkatkan 

Kemampuan Membaca pada Anak 

Kelompok B RA Kusuma Mulia  IV 

Bedali Ngancar Melalui Permainan 

Pohon Serba Kata Tahun Pelajaran 

2017/2018. (4) adapun kajian teori yang 

berkaitan dengan masalah penelitian ini 

adalah (a) pengertian membaca.  

Menurut Dhieni, dkk (2015:7.3) 

membaca permulaan adalah suatu 

kesatuan kegiatan yang terpadu 

mencangkup beberapa kegiatan seperti 

mengenal huruf dan kata-kata, 

menghubungkanya dengan bunyi, 

maknanya, serta menarik kesimpulan 

mengenai bacaan. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Tzu dalam Susanto 

(2011:84) bahwa membaca adalah 

menerjemahkan simbol (huruf) kedalam 

suara yang dikombinasi dengan kata-

kata yang disusun sehingga kita dapat 

belajar memahaminya dan kita dapat 

membaca catatanya. Alasan pentingnya 

membaca pada anak seperti yang 

diungkapakan Mary Leonhardt dalam 

Dhieni, dkk (2015:7.3). 1) Anak yang 

senang membaca , sebagian besar 

waktunya  akan dihabiskan untuk 

membaca. 2) Anak yang gemar 

membaca akan mempunyai rasa 

kebahasaan yang lebih tinggi. 3) 

Membaca akan memberikan wawasan 

yang lebih luas dalam segala hal dan 

membuat belajar lebih mudah. 4) 

Kegemaran membaca akan memberikan 

beragam perspektif kepada anak. 5) 

Membaca dapat membantu anak untuk 

memiliki rasa kasih sayang. 6) Anak 

yang suka membaca dihadapkan pada 

dunia yang penuh kemungkinan dan 

kesempatan. 7) Anak yang gemar 

membaca akan mampu mengembangkan 

pola berfikir kreatif dalam diri mereka. 

(b) Tujuan membaca bagi anak usia 5-6 

tahan antara lain: mengenal huruf, 

mengenl kata, menyusun kata serta 

pemahaman pada kata. (e) Tahap-Tahap 

Perkembangan Mambaca. Menurut 

Steinberng dalam Susanto (2011:90 

bahwa kemampuan membaca  anak usia 

dini di bagi atas empat  tahapan  

perkembangan  yaitu: 1) Tahapan 

timbulnya  kesadaran  pada  tulisan. 

Pada tahap ini anak mulai mengunakan 
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buku dan memyadari bahwa buku itu 

penting, melihat dan membalik-balik 

buku dan terkadang ia membawa buku 

kesukaanya. 2) Tahap membaca gambar. 

Pada tahap ini, mulai melibatkan diri 

dalam kegiatan membaca, mengunakan 

bahasa buku walaupun tidak cocok 

dengan isinya. 3) Tahap pengenalan 

bacaan. Pada tahap ini, anak usia dini 

telah dapat menggunakan tiga sistem 

bahasa, seperti vonem, sematik, dan 

sintaksis secara bersama-sama. 4) Tahap 

membaca lancer.  Pada tahap ini, anak 

sudah dapat membaca lancar berbagai 

jenis buku yang berbeda dan bahan-

bahan yang langsung berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. (d) 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca. Menurut 

Tampubolon dalam Dhieni, dkk 

(2015:7.1) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan membaca 

dan menulis terbagi atas dua bagian, 

yaitu faktor endogen dan eksogen. 

Faktor endogen adalah faktor-faktor 

perkembangan baik bersifat biolosis 

maupun psikologis, dan linguistik yang 

timbul dari diri anak, sedangkan eksogen 

adalah faktor  lingkungan. Kedua faktor 

tersebut akan saling berkaitan satu sama 

lain. Faktor- faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca tersebut adalah:  

Motivasi danm Lingkungan keluarga, 

Menurut Leichter dalam Dhieni, dkk 

(2015:7.12) kemampuan membaca dan 

menulis dipengaruhi oleh keluarga 

dalam hal ini: a) Interaksi interpersonal. 

b) Lingkunga fisik. c) Suasana yang 

penuh perasaan (emosional) dan 

memberikan dorongan (motivasional) 

yang cukup hubungan antar individu 

dirumah.(e) Metode Pengembangan 

Membaca untuk anak TK. nurut Dhieni, 

dkk (2015:11.18) metode pengembangan 

membaca pada anak usia TK adalah: 1) 

Metode pengalaman bahasa. 2) Metode 

fonik. 3) Metode lihat dan katakana. 4) 

Metode pendukung konteks. (f) 

pengertian permainan pohon serba kata. 

permainan pohon serba kata adalah suatu 

permainan yang menggunakan sebatang 

pohon yang telah dibentuk semenarik 

mungkin serta dipenuhi dengan huruf-

huruf (kata-kata) yang dapat 

meningkatkan potensi dan kreatifitas 

anak agar berkembang secara optimal 

sesuai dengan pertumbuhan dan aspek 

perkembangan anak. (g) Prosedur 

permainan pohon serba kata;  

 

2. METODE  

 Subyek dan setting penelitian 

ini dilaksanakan di RA Kusuma Mulia IV 

Bedali Ngancar Pelajaran 2017/2018, 

yang dipusatkan pada anak kelompok B 

Jumlah keseluruhan anak kelompok B 
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sebanyak 22 anak yang terdiri dari 11 

anak laki-laki dan 11 anak perempuan. 

(1) Metode penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas dengan 

pendekatan deskriptif kuantitatif. 

Tindakan penelitian adalah mengunakan 

permainan pohon serba kata. Model 

penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

digunakan adalah model penelitian 

tindakan kelas yang dikembangkan oleh 

Kemmis dan Taggart dengan 3 siklus dan 

setiap siklusnya mempunyai empat 

tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, tahap observasi dan tahap 

refleksi. (2) Teknik pengumpulan data 

tentang kemampuan membaca anak 

kelompok B RA Kusuma Mulia IV 

Bedali Ngancar, dengan teknik rubrik 

unjuk kerja. (3) Teknik untuk menguji 

hipotesis tindakan adalah teknik 

deskriptif kuantitatif dengan melihat 

ketuntasan belajar (persentase yang 

memperoleh bintang 3 dan bintang 4) 

antara waktu sebelum dilakukan 

tindakan, tindakan siklus I, tindakan 

Siklus II, dan tindakan Siklus III. 

Langkah – langkah analisis data sebagai 

berikut: a) Menghitung prosentase anak 

yang mendapat bintang 1, bintang 2, 

binyang 3, dan bintang 4 dengan rumus: 

 (b)  

 

(b) Membandingkan ketuntasan belajar 

(jumlah prosentase anak yang mendapat 

bintang 3 dan bintang 4) antara waktu 

sebelum tindakan dilakukan dengan 

setelah tindakan siklus I, tindakan siklus 

II, dan tindakan siklu III. Adapun 

kriteria penilaian dalam penelitian ini 

adalah: Anak mendapatkan bintang 

empat jika mampu membaca 8-10 kata 

yang mempunyai huruf awal yang sama 

dengan benar dan tanpa bimbingan guru;  

Anak mendapatkan bintang tiga jika 

mampu membaca 5-7 kata yang 

mempunyai huruf awal yang sama 

dengan benar dan tanpa bimbingan guru; 

Anak mendapatkan bintang dua jika 

mampu membaca 3-4 kata yang 

mempunyai huruf awal yang sama 

dengan benar dan tanpa bimbingan guru; 

Anak mendapatkan bintang satu jika 

mampu membaca 1-2 kata yang 

mempunyai huruf awal yang sama 

dengan benar dan tanpa bimbingan guru. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian kemampuan 

membaca melalui permainan pohon 

serba kata pada siklus I yang dilakukan 

pada hari Rabu, 28 Februari 2018 

dengan tema air, udara, api dengan 

jumlah siswa 22 semuanya hadir. 

Berikut adalah hasil penelitian pada 

siklus I:  
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Tabel 4.1.4 

Presentase ketuntasan kemampuan 

membaca anak pada siklus I 

No 

Hasil Penilaian 

Perkembangan 

Anak 

Jumlah 

Anak 
Persentase 

1 Tuntas 5 22,27% 

2 Belum tuntas 17 77,28% 

JUMLAH 22 100% 

Dari hasil pengamatan pada siklus I 

didapatkan hasil kriteria ketuntasan belajar, 5 

anak dengan persentase 22,27%, dinyatakan 

tuntas dan 17 anak dengan persentase 

77,28% dinyatakan belum tuntas. Penyebab 

belum tuntasnya kemampuan membaca anak 

melalui permainan pohon serba kata adalah 

keterbatasan media yang dimiliki dengan 

antusias anak sehingga membuat 

pembelajaran tidak maksimal, 4 anak tidak 

memperhatikan guru dalam pembelajaran 

dan 3 anak yang tidak mau mengikuti 

permainan. Siklus II dilaksanakan pada hari 

Rabu, 7 Maret 2018. Berikut adalah hasil 

penelitian pada siklus II: 

Tabel 4.2.3 

Persentase Ketuntasan Belajar Anak pada 

Siklus II 

No 
Hasil Penilaian 

Perkembangan Anak 

Jumlah 

Anak 
Presentase 

1 Tuntas 11 50% 

2 Belum tuntas 11 50% 

JUMLAH 22 100% 

 

Dari hasil pengamatan pada siklus II 

didapatkan kriteria ketuntasan adalah 11 

anak dengan presentase 50% dinyatakan 

tuntas dan 11 anak dengan persentase 50% 

dinyatakan belum tuntas. Penyebab belum 

tuntasnya belajar anak dalam permainan 

pohon serba kata pada siklus II ini 

dipengaruhi oleh kemampuan anak itu 

sendiri yang tidak mau mengikuti 

permainan dan memilih melakukan 

kegiatan lain, dan 5 anak merasa kurang 

percaya diri dan memerlukan bimbingan 

guru. Siklus III Rabu, 14 Maret 2018. 

Berikut adalah hasil penelitian pada siklus 

III:  

Tabel 4.5 

Persentase Ketuntasan membaca Anak 

pada Siklus III 

 

Dari hasil pengamatan pada siklus III 

didapatkan 18 anak dengan hasil penilaian 

belajar tuntas sebesar 81,18%,dan 4 anak 

yang belum tuntas dengan persentase 

sebesar 18,82%. Penyebab belum 

berkembangnya anak tersebut adalah: 1) 

Eka dan Juna, pada saat guru menjelaskan 

mereka berbicara sendiri sehingga waktu 

diminta melakukan permaian mereka 

kebingunggan dan guru memberikan 

No 

Hasil Penilaian 

Perkembangan 

Anak 

Jumlah 

Anak 
Persentase 

1 Tuntas 18 81,18% 

2 Belum tuntas 4 18,82% 

JUMLAH 22 100% 
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bimbingan. 2) Kevin, berani maju dan 

memasangkan kata namun masih 

memerlukan bimbingan dalam mengeja 

huruf. 3) Nadia, berani maju namun tidak 

mau memasangkan kata karena dia merasa 

tidak percaya diri dengan kemampuanya 

dan guru member bimbingan dalam 

memasangkan kata dan mengeja huruf. 

Guru akan selalu memantau 

perkembangan membaca anak tersebut 

dengan selalu memberika semangat dan 

dorongan serta hadian pada anak anak 

mampu membaca dengan lancar.  

    Berdasarkan data yang tersaji diatas 

maka dapat disimpulkan hasil Penilaian 

kemampuan membaca Pra Tindakan 

sampai Siklus III pada anak kelompok B 

RA Kusuma Mulia IV Bedali Ngancar 

No 
Tindakan 

Siklus 

Belum 

Tuntas 
Tuntas 

1. Pra Siklus 86,37% 13,63% 

2. Siklus I 77,72% 22,28% 

3. Siklus II 50% 50,86% 

4. Siklus III 18,19% 81,81% 

 

Berdasarkan data diatas menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan kemampuan 

membaca anak dari pra tindakan  13,16% 

pada siklus III mencapai 81,81% dan 

dinyatakan kriteria ketuntasan 

pembelajaran terpenuhi.  Hal ini 

menujukkan bahwa melalui permainan 

pohon serba kata dapat meningkatakn 

kemampuan membaca anak pada 

kelompok B RA Kusuma Mulia IV Bedali 

Ngancar denag demikian hipotesis 

tindakan diterima.  

4.  PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa: Melalui 

Permainan Pohon Serba Kata dapat 

Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Anak Kelompok B RA 

Kusuma Mulia Bedali Ngancar 

Tahun Pelajaran 2017/2018.  

2. Saran  

Berdasarkan latar belakang 

masalah dan kesimpulan selanjutnya 

disampaikan saran-saran sebagai 

berikut: Untuk guru TK/RA 

khususnya pada kelompok B 

sebaiknya menggunakan permainan 

yang efektif untuk menunjang 

kemampuan membaca pada anak usia 

dini salah satunya yaitu melalui 

permainan pohon serba kata, karena 

permainan pohon serba kata dapat 

meningkatkan kemampuan membaca 

pada anak, Untuk Kepala Sekolah 

TK/RA Karena permainan pohon 

serba kata terbukti efektif  dapat 

meningkatkan kemampuan membaca 

pada anak, namun permainan ini 

membutuhkan media pohon serba 
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kata dan media yang dimiliki sekolah 

sangat terbatas, dimohon pihak 

sekolah berkenan mengadakan media 

tersebut. 
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