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MDI 1 PANDEYAN NGEMPLAK BOYOLALI 

 
Retno Zulaickah, A520085009, Program studi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 93 
halaman 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak melalui cerita 
dengan alat peraga gambar. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK).Subjek penelitian ini yaitu anak kelompok B TK MDI 1 Pandeyan Kecamatan 
Ngemplak Tahun Ajaran 2010/2011. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini 
dilakukan secara analisis interaktif. Hasil penelitian mengenai kemampuan membaca   
menunjukkan   adanya   peningkatan   dan   perubahan   terhadap   kemampuan membaca 
anak yang sebelumnya baru mengenal beberapa huruf menjadi bisa mengenal dan 
membaca kata sederhana,  dapat merangkai kata, dan membaca kalimat sederhana. Hal 
ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca, sebelum tindakan sebesar 33%, siklus I 
sebesar 59%, d a n  siklus II 81%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui cerita 
dengan alat peraga gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak. 

 
 
Kata kunci  :  Kemampuan membaca, cerita dengan alat peraga gambar 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 Pada prinsipnya belajar membaca permulaan di Taman Kanak-kanak  dalam 
situasi yang menyenangkan dengan cara bermain dan bukan dilaksanakan secara 
klasikal. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan 
Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 
1999 bahwa ketrampilan membaca bukan merupakan tujuan utama di TK dan 
dilakukan melalui “bermain”. Oleh karena itu untuk ketrampilan membaca, menulis 
dan berhitung tidak diberikan secara klasikal namun dapat dikemas dalam 
pembelajaran kelompok kecil maupun individual sesuai dengan tingkat 
perkembangan anak TK.  Hal ini perlu dilakukan mengingat kematangan anak TK 
tidak sama sehingga harus benar-benar diperhatikan sehingga dapat mendorong anak  
mencapai kemampuan sesuai dengan perkembangannya dan tidak karena dipaksa. 
Jika anak terlalu dipaksa hal ini juga akan membawa dampak yang tidak baik pada 
diri anak pada perkembangan selanjutnya. 

Kurangnya kesempatan anak dalam bereksplorasi dikarenakan ketersediaan 
alat peraga yang sangat terbatas. Akibatnya, menurut  keterangan beberapa orangtua, 
anak-anak lebih mudah menangkap pelajaran membaca yang diberikan di rumah 
karena alat-alat peraga yang disediakan orangtua di rumah.  
 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kesempatan ini peneliti bermaksud 
melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tentang ”Peningkatan 
Kemampuan Membaca Anak Melalui Cerita dengan Alat Peraga Bergambar Pada 
Anak Didik kelompok B2 Di TK MDI 1 Pandeyan Ngemplak Boyolali.” 
 

B. Tujuan Penelitian  
 Dalam melaksanakan aktifitas manusia pasti mempunyai tujuan yang 
mendasari dan terarah. Tujuan ini dapat dipakai sebagai petunjuk atau alat kontrol 
agar penelitian tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini 
sebagai berikut. 
 

1. Tujuan Umum 
 Untuk meningkatkan kemampuan membaca anak melalui cerita dengan alat 
peraga gambar pada anak didik kelompok B2 Semester 1 Di TK MDI 1 Pandeyan. 

2. Tujuan Khusus 
 Untuk mengidentifikasi peningkatan kemampuan membaca anak melalui cerita 
dengan alat peraga gambar pada anak didik kelompok B2 Semester 1 Di TK MDI 
1 Pandeyan. 
 
 

II. LANDASAN TEORI / TINJAUAN PUSTAKA 
Khasanah (1999) skripsi ini mempunyai tujuan untuk membandingkan 

kemampuan menyimak anak yang mengikuti proses belajar mengajar menggunakan 
metode bercerita disertai gambar. Hasilnya terbukti adanya perbedaan yang signifikan 
antara kemampuan menyimak anak dalam pengajaran yang menggunakan metode 
sandiwara boneka dengan pengajaran yang menggunakan metode bercerita disertai 
gambar. Penggunaan metode sandiwara boneka lebih efektif di banding dengan metode 
bercerita yang disertai gambar dalam meningkatkan kemampuan menyimak anak didik 
taman kanak-kanak. 

Penelitian Rangga Yuni Budi Warphani (2007) disimpulkan bahwa metode 
pengajaran bahasa Indonesia yang digunakan TK Pembina yaitu metode bercerita , 
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permainan bahasa, bercakap-cakap, Tanya jawab, dramatisasi dan mengucapkan syair. 
Metode pengajaran bahasa Indonesia di TK Pembina di nilai cukup mendapat respon 
yang aktif dari anak didik. Meskipun hanya menggunakan alat peraga sederhana , namun 
dapat merangsan minat anak didik terhadap materi yang diberikan dan tingkat 
keefektifannya sudah bagus. 

 
III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research).  Jenis penelitian yang digunakan adalah participatory action research, 
peneliti terlibat secara langsung dari awal hingga akhir penelitian. Penelitian di 
lapangan ini untuk menyusun rencana kegiatan, melaksanakan tindakan 
pembelajaran, mengobservasi pelaksanaan pembelajaran, mengadakan wawancara 
dengan subjek penelitian, dan akhirnya melaporkan hasil penelitian. Tujuan pada 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca anak melalui cerita 
dengan alat peraga gambar di TK MDI I Pandeyan, Ngemplak Boyolali. 

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TK MDI 1 Pandeyan Ngemplak Boyolali. 
Penentuan tempat untuk penelitian ini didasarkan pada alasan yang bersifat praktis 
dan efisien. Selain itu penelitian ini supaya dapat bermanfaat bagi anak didik yang 
akan melanjutkan ke SD, dengan adanya Tuntutan pendidikan yang semakin tinggi 
cenderung mengacu pada ‘pemaksaan’ dalam penerapan metode pembelajaran 
terhadap anak didik. Pendidikan awal di sekolah dasar mulai menuntut agar anak-
anak sudah dapat membaca, sehingga di TK pun banyak yang menjanjikan 
lulusannya dapat membaca. Adapun waktu Penelitian ini diperkirakan akan 
dilaksanakan pada semester 1 Tahun ajaran 2010 / 2011. 

 
C. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian adalah guru TK MDI I Pandeyan, sedangkan anak 
didik TK MDI I Pandeyan sebagai obyek penelitian (yang menerima tindakan) yang 
berjumlah 27 anak yang terdiri dari 14 anak didik laki-laki dan 13 anak didik 
perempuan. 

 
D. Data dan Sumber Data  

Data penelitian ini adalah informasi tentang interaksi guru dan anak didik 
dalam pembelajaran yang dilakukan dikelompok B kelas B2 di TK MDI I 
Pandeyan, berupa perilaku belajar anak didik yang dihasilkan dari tindakan 
mengajar. Data yang dikumpulkan berupa catatan lapangan dan informasi tentang 
peningkatan kemampuan membaca anak 

Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexi J Moleong (2009: 
209) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan 
dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam 
penelitian kualitatif. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan selama 
pembelajaran yang diperoleh peneliti yang tidak teramati dalam lembar observasi 
bentuk temuan ini berupa aktivitas anak didik dan permasalahan yang dihadapi 
selama pembelajaran bidang pengembangan bahasa. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi atau 
pengamatan, dokumentasi, catatan lapangan, dan wawancara. 
1. Observasi 

Observasi menurut Sutopo (2002: 64) digunakan untuk menggali data dari 
sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta 
rekaman, gambar.  

Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati secara langsung, dengan 
teliti, cermat dan hati-hati terhadap fenomena yang ada dalam proses kegiatan 
belajar mengajar. 

Berdasarkan tujuan dan cara pelaksanaan, penelitian ini menggunakan 
observasi yang berbentuk  observasi partisipasi penuh. Observasi partisipasi 
adalah suatu observasi yang pengamatnya ikut ambil bagian pada kegiatan 
objeknya. 

Keterlibatan pengamat pada aktifitas objeknya dalam bentuk kegiatan 
dibedakan menjadi partisipasif sebagian dan partisipasif penuh. Partisipasif 
sebagian adalah suatu proses kegiatan yang berantai, pengamat hanya 
mengambil sebagian hal yang dianggap perlu untuk dilakukan pengamatan . 

Sedangkan partisipasif penuh adalah pengamat selalu ikut ambil bagian 
dengan melibatkan di dalamnya dari serangkaian proses tanpa melihat untuk 
membedakan manakah saat yang dianggap penting dan kurang penting.  
Metode ini digunakan untuk mengamati tingkah laku anak secara langsung 
pada saat kegiatan belajar anak. 

2. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah sekumpulan catatan-catatan tentang peristiwa yang 

terjadi dimasa lampau  atau  terjadi pada saat tindakan penelitian. Dokumentasi 
ini bisa berupa buku pribadi, buku latihan dan dokumentasi lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi yang digunakan untuk 
memperoleh data sekolah dan identitas anak dengan melihat dokumen yang ada 
di sekolah. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto guru dan anak pada 
saat kegiatan pembelajaran  peningkatan kemamapuan membaca anak melalui 
cerita dengan alat peraga gambar di TK MDI 1 Pandeyan, dan data-data guru di 
TK MDI 1 Pandeyan.  

3. Wawancara 
Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk  mendapat 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan. Wawancara 
dilakukan dengan informasi kunci yaitu guru yang mengajar di kelas B di TK 
MDI 1 Pandeyan.  
 

F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian dibuat oleh peneliti sendiri, dengan alat instrumen berupa: 

1. Lembar Observasi 
Lembar observasi dimaksud adalah sebagai alat untuk untuk memperoleh 

data yang diinginkan. Lembar  observasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah lembar observasi kemampuan awal anak dan setelah dilakukan 
penelitian dalam pembelajaran. 

 Prosedur penyusunan dan pengisian lembar observasi adalah sebagai 
berikut: 
(1) Menentukan indikator yang akan digunakan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan membaca anak. 
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Sedangkan teknis analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model interaktif yang memiliki tiga komponen yaitu : 
Tabel 3.8. Model Analisis Interaktif 

      
Pengumpulan Data                         Sajian Data 

 
 
   Reduksi Data                          Penarikan kesimpulan 

 
Sumber : HB Sutopo (2006:87) 

 
Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal 
yang tidak perlu. (Sugiyono, 2006:338). Reduksi data dilakukan melalui pemilihan 
data, penyederhanan data. Data ini kemudian dijadikan bahan yang akan dianalis 
untuk mengetahui dan menentukan hasil peneliitian. 

Penarikan kesimpulan merupakan pengambilan keputusan yang didukung 
dengan bukti yang valid dan konsisten. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan 
dilakukan oleh peneliti bersama dengan teman  sejawat sebagai mitra dalam 
berkolaborasi. Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan cara diskusi dengan teman 
sejawat mengenai keaktifan anak dalam pembelajaran dan hasil belajar anak yang 
berupa kemampuan membaca. Kesimpulan yang di dapat bila menunjukkan 
keaktifan anak selama pembelajaran meningkat dan kemampuan membaca anak juga 
meningkat berarti usaha yang dilakukan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 
berhasil. Sebaliknya bila keaktifan anak dalam pembelajaran menurun atau tetap dan 
kemampuan anak dalam membaca tetap atau bahkan menurun maka dikatakan 
Penelitian Tindakan Kelas ini tidak berhasil. 

 
H. Indikator Kinerja  

Untuk menentukan keberhasilan dan keefektifan penelitian ini, maka 
dirumuskan indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan. Adapun 
indikator keberhasilan ini adalah pada Siklus I mencapai lebih dari 50 % dan pada 
Siklus II mencapai lebih dari 70% 

Dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada anak kelompok B TK MDI 
1 pandeyan, indikator yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kemampuan membaca 
pada anak didik. Indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan tersebut 
yaitu: 
a. Anak dapat membaca beberapa kata berdasarkan gambar atau tulisan. 
b. Anak dapat menghubungkan dan menyebut tulisan sederhana dengan simbol 

yang melambangkannya. 
c. Anak dapat mendengarkan dan menceritakan kembali isi cerita secara sederhana. 
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I. Rancangan  Penelitian 

Langkah-Langkah Penelitian Setiap Siklus Sebagai Berikut: 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Modifikasi dari kemmis dan mc Taggart, 1998: 11) 
 
 

IV. HASIL PENELITIAN  
Penelitian Tindakan Kelas (action reaseach) ini dilaksanakan dalam dua siklus. 

Setiap siklus dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi. 

Sebelum melaksanakan siklus I, peneliti melakukan survei awal untuk mengetahui 
kondisi awal yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil survei ini, peneliti menemukan 
bahwa kemampuan membaca pada anak didik kelompok B di TK MDI 1 Pandeyan 
tergolong masih rendah. Rendahnya kualitas pembelajaran membaca tersebut, terlihat 
dari cara mereka dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran. Kebiasaan-kebiasaan 
lama ketika memasuki kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran masih belum bisa 
memanfaatkan alat peraga yang bisa digunakan untuk menarik pusat perhatian anak 
ketika belajar membaca, tapi malah sebaliknya seperti cara membaca dengan meniru 
bacaan atau tulisan kata di papan tulis, meniru tulisan yang ada di papan tulis, kegiatan 
pembelajaran selalu menggunakan LKS dll. Dengan kegiatan pembelajaran seperti itu 
anak merasa bosan Dan anak juga terlihat kurang berkonsentrasi dalam belajar membaca. 
Selain itu, kesungguhan dan keantusiasan anak dalam mengikuti belajar masih rendah. 

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan 
berdasarkan analisis dan kualitatif  hasil penelitian dari kolaborasi antara peneliti dan 

Dialog Awal 

Perencanaan 

Evaluasi 

Tindakan Pertama 

Observasi dan Monitoring 

Refleksi 

Pengertian dan Pemahaman 

Perencanaan Terevisi 

Putaran ke II 

Observasi dan Monitoring 

Evaluasi 

Refleksi

Pengertian dan Pemahaman 

Seharusnya sesuai dengan alokasi waktu tahapan tindakan yang 
direncanakan 
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praktisi pendidikan dan tanggapan guru kelompok B yang terlihat dalam kegiatan ini, 
serta profil kelas sebelum dan sesudah penelitian yang dibuat oleh guru yang melakukan 
tindakan kerja kolaborasi dimulai dari: (1) dialog awal, (2) perencanaan tindakan, (3) 
pelaksanaan tindakan, hasil sebagai berikut tentang proses pembelajaran kemapuan 
membaca pada anak melalui cerita dengan alat peraga gambar dapat memberi dorongan 
kepada guru kelompok B2 TK MDI 1 Pandeyan untuk mengembangkan pengajaran yang 
inovatif dalam proses pembelajaran, selain itu untuk anak supaya lebih aktif dan proses 
pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru saja, serta anak dapat berinteraksi dengan 
anak yang lain. 

Adapun proses dan hasil penelitian secara keseluruhan dapat dilihat dalam table 
sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Proses Pembelajaran Kemampuan Membaca 

Aspek Prasiklus Siklus I Siklus II
Metode Tanya Jawab 

Klasikal 
Tanya Jawab 
Kelompok 
Bercerita 

Tanya Jawab 
Demonstrasi 
Kelompok  
Bercerita 

Media yang 
digunakan 

White Board 
Spidol 
Lembar Kerja 

Buku cerita 
Gambar 
Lem 
Kartu kata 

Buku Cerita 
Gambar 
Pensil 
Kartu kata 

Tema dan Sub 
Tema 

Rekreasi (Tempat-tempat  
Rekreasi) 

Rekreasi  ( Nama-nama 
binatang) 

Rekreasi  ( Nama-nama 
binatang) 

Waktu 
Pembelajaran 30 Meniit 45 Menit 60 Menit 

Observasi Anak kurang tertarik dan 
tidak memperhatikan guru. 
Kemampuan membaca 
masih rendah. Hal ini 
terbukti dengan pencapaian 
yang murni 33% 

Dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran, anak masih 
belum bisa berkonsentrasi 
sehingga masih binging 
dalam menyelesaikan tugas 
dari guru. 
Kemampuan membaca 
sudah meningkat tapi belum 
memuaskan, yaitu 59% 

Dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran anak sudah 
mulai berpartisipasi aktif 
karena guru memperlihatkan 
gambar binatang yang bisa 
menarik perhatian anak 
Kemampuan membaca 
sudah meningkat dan cukup 
maksimal, yaitu 81% 

Refleksi  Alat peraga gambar yang 
digunakan dibuat lebih 
menarik agar anak antusias 
dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran dan pemberian 
reward. 

Suasana kelas cukup 
menyenangkan dan anak 
semangat dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran 

 
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa peningkatan kemampuan 

membaca permulaan anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus ke III 
menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan 33%, siklus I mencapai 59%, siklus II 
mencapai 81%. Selama proses penelitian, tindakan yang dilakukan oleh guru kelas pada 
proses pembelajaran yaitu mengimplementasikan pembelajaran melalui cerita dengan alat 
peraga gambar untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelompok B TK 
MDI 1 Pandeyan. 

Perubahan yang terjadi setelah adanya implementasi pembelajaran melalui cerita 
dengan alat peraga gambar dalam tindak mengajar yang dilakukan oleh guru kelas yaitu: 
a) guru sudah terbiasa dengan bercerita menggunakan alat peraga gambar, b) guru tidak 
lagi hanya menggunakan media kapur, papan tulis dan LKS, c) guru selalu memberi 
motivasi dan reward pada anak yang melakukan pekerjaan dengan baik, d) guru 
menanamkan pada anak bahwa membaca itu mudah dan menyenangkan. Anak-anakpun 
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sangat menikmati dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar membaca melalui 
cerita dengan alat peraga gambar. 

Menurut Brunner (Suherman, 2003:43) dalam proses belajar anak sebaiknya diberi 
kesempatan untuk memanipulasi benda-benda (alat peraga). Penggunaan alat peraga 
dalam bahasa oleh Brunner dijelaskan bahwa dalam proses belajar mengajar, anak diberi 
kesempatan untuk memanipulasi benda-benda konkret/alat peraga, sehingga anak 
langsung dapat berfikir secara nyata dengan benda-benda yang sedang dilihatnya. 

Dardjowidjojo (2003:301) kemudian menyebutkan bahwa membaca hanya dapat 
dilakukan ketika anak sudah memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu untuk berbicara. 
Prasyarat ini antara lain: menguasai system fonologis (bunyi), sintaksis (struktur kalimat), 
dan kemampuan semantik (kaitan makna antar kata). Sementara menurut Grainger 
(2003:185), kesiapan untuk memulai pengajaran membaca tergantung pada kesadaran 
fonemis. Istilah ini meliputi banyak aspek kepekaan anak terhadap struktur bunyi kata   
lisan, menentukan kemampuan memetakan bunyi ke simbol yang penting untuk 
membaca, menulis, dan mengeja. Faktor ini pula yang nantinya  menjadi dasar untuk 
membedakan kemampuan membaca pada anak normal dan pembaca lemah. 

Pernyataan di atas memberi makna bahwa alat peraga merupakan media 
perlengkapan yang digunakan dalam proses belajar mengajar agar anak dapat 
berkesempatan untuk memanipulasi benda-benda konkret atau anak langung dapat 
berfikir secara nyata dengan benda-benda yang dilihatnya.selain itu kematangan sangat 
berperan dalam menentukan waktu yang tepat hingga anak dinyatakan siap untuk belajar 
membaca. Anak yang berada pada masa peka untuk belajar membaca akan dengan mudah 
menerima dan menanggapi  rangsangan yang diberikan padanya dalam bentuk huruf,suku 
kata,kata, atau kalimat dengan melihat alat peraga gambar secara langsung. Anak pun 
akan cepat memberi respon tiap  kali  stimulus yang sama muncul, dan sebagai hasilnya 
anak akan menunjukkan perubahan perilaku sebagai indikator keberhasilan proses 
belajarnya, yang dalam hal ini berarti anak menguasai kemampuan-kemampuan yang 
diperlukan dalam membaca. 

Proses pembelajaran sering terjadi suatu masalah yang dapat menghambat 
tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Penggunaan media yang hanya 
berupa kapur dan papan tulis membuat anak kurang menarik sehingga perlu adanya 
pemanfaatan media yang lebih menarik lagi untuk anak agar dalam menerima proses 
pembelajaran bisa lebih maksimal.  

Setelah adanya tindakan kelas selama dua siklus dengan enam kali pertemuan, setiap 
permasalahan yang ada dapat diatasi melalui refleksi. Tindakan yang telah dilaksanakan 
selama beberapa siklus ini dapat mengatasi permasalahan membaca sehingga 
kemampuan membaca anak di TK MDI 1 Pandeyan kelompok B dapat meningkat. 
Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang sangat fundamental, karena menjadi 
dasar untuk mengetahui banyak pengetahuan tentang dunia luar anak. Selain itu 
kemampuan membaca memegang peranan penting karena membaca menjadi aspek dasar 
untuk mengembangkan kemampuan yang lain seperti kemampuan bahasa. 
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Adapun Astrid adalah seorang anak yang pendiam. Di Sekolah dia jarang terlihat 

bermain dengan temannya. Waktu disuruh guru untuk maju di depan kelas dia tidak 
berani, dan ketika diajak berkomunikasi dia hanya menjawab seperlunya saja. Kesalahan 
pola asuh dalam keluarga Astrid membuat dia menjadi anak yang pendiam. Orang tua 
Yuli yang keras membuat dia merasa agak tertekan dan takut bergaul dengan teman-
temannya.  

Perbedaan individual anak serta pola asuh dalam keluarga juga sangat mempengaruhi 
dalam proses kegiatan pembelajaran di Sekolah. Pola asuh yang baik, pemberian 
perhatian yang cukup pada anak akan dapat lebih memaksimalkan proses pembelajaran 
begitu juga sebaliknya. Tapi guru juga selalu memberi motivasi dan dorongan pada 
mereka dengan penuh kesabaran dan kasih sayang agar mereka dapat mengikuti proses 
kegiatan belajar mengajar dengan baik. 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Setelah dikaji dari permasalahan, pembahasan serta pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pada proses pembelajaran dengan melalui cerita dengan alat peraga gambar 

mendorong anak lebih aktif dan berusaha menarik perhatian anak. 
Pembelajaran dengan menggunakan alat peraga gambar dapat meningkatkan 
kinerja guru sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan 
meningkatkan kemampuan anak dalam membaca. Kegiatan Pembelajaran 
membaca melalui cerita dengan alat peraga gambar dapat meningkatkan 
kemampuan membaca pada anak didik kelompok B2 di TK MDI 1 Pandeyan. Hal 
ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase kemampuan membaca dari 
sebelum tindakan sampai dengan siklus II. Sebelum tindakan 33%, siklus I 
mencapai 59%, dan siklus II mencapai 81%. 

2. Penggunaan cerita dengan alat peraga gambar yang diterapkan pada kegiatan 
pembelajaran seperti, menempel kosa kata sesuai dengan gambar, mendengarkan 
dan menceritakan isi cerita secara sederhana, menarik garis sesuai dengan 
pasangannya yang dipadukan dengan tanya jawab dan bernyanyi dapat 
mendorong anak lebih aktif, kreatif, menarik, dan menumbuhkan minat dalam 
belajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak didik di 
TK MDI 1 Pandeyan Ngemplak Boyolali. 

 
B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari peneliti ini, maka saran yang dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 

1. Saran bagi guru hubungan peningkatan kemampuan membaca dan melalui cerita 
dengan alat  peraga gambar yaitu: 
a. Dalam peninggakatan kemampuan membaca pada anak, guru juga berperan 

aktif dalam kemampuan bahasa dan kosa kata yang dimiliki anak sehingga 
kosa kata yang disampaikan sebaiknya berganti-ganti. 

b. Melihat dari keberhasilan pembelajaran membaca melalui cerita dengan alat 
peraga gambar, pada saat kegiatan membaca tidak terlepas dari kemampuan 
guru dalam membawakannya. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran 
perlu ada persiapan yang memadai agar dapat menunjang keberhasilan 
kegiatan pembelajaran membaca. Dengan adanya mendengarkan cerita yang 
sesuai dengan alat peraga gambar yang digunakan anak tidak hanya 
berimajinasi lewat sajiannya, tetapi meraka merasa seperti melihat benda 
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aslinya salain itu, juga belajar untuk memahami arti kebersamaan bagi 
sesama. 

c. Melihat dari pembelajaran membaca dalam peningkatan kemampuan 
membaca anak kurang memuaskan, untuk itu perlu adanya penciptaan metode 
cerita dengan alat peraga gambar, guru bisa menyampaikan dengan berbagai 
kreativitas yang dimiliki guru agar bisa menarik perhatian anak. Selain itu, 
alat peraga gambar yang digunakan perlu bervariasi, jelas, besar dan lebih 
menarik lagi agar anak tidak merasa bosan. 

2. Saran bagi sekolah hubungan peningkatan kemampuan membaca dan melalui 
cerita dengan alat  peraga gambar yaitu: 
a. Untuk  meningkatan kemampuan membaca pada anak, sekolah sebagai 

lembaga penyampaian berbagai ilmu perlu mendukung salah satunya supaya 
bisa memanfaatkan alat peraga/media pembelajaran yang ada, sarana dan 
prasarana yang dimilki demi kemajuan tercapainya keberhasilan. 

b. Dengan melihat keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan membaca 
anak melalui cerita dengan alat peraga gambar, sekolah sebagai lembaga 
penyampaian berbagai ilmu yang dibutuhkan oleh anak sebaiknya dapat 
menggunakan metode yang lain. Dengan menggunakan metode yang berdaya 
guna, secara tidak langsung sekolah telah mendorong keberhasilan anak 
untuk lebih maju dan berkembang lebih baik. 

3. Saran peneliti selanjutnya 
Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini, tetapi dalam materi dan pendekatan yang berbeda. Hal ini perlu 
dilakukan demi kelancaran proses pembelajaran, sehingga kualitas pendidikan 
semakin meningkat dan lebih baik lagi. 
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