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ABSTRAK 
 

Endang Hastuti, A53B090248, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, xv+150 halaman (termasuk lampiran) 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan kemampuan membaca permulaan 
melaui bermain papan flanel pada anak kelompok B TK Pertiwi Sorogaten 2 
Tulung Klaten Semester I Tahun Pelajaran 2012/2013. Subyek penelitian ini 
adalah guru dan anak kelompok B yang berjumlah 12 anak yang terdiri dari 7 
anak laki-laki dan 5 anak perempuan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini ada empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dalam 
dua siklus. Diharapkan  dengan melalui bermain papan flanel dapat meningkatkan 
kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B TK Pertiwi Sorogaten 2 
Tulung Klaten Semester I Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum diadakan tindakan dengan melalui 
bermain papan flanel anak yang mampu mengucapkan bunyi huruf yang 
ditanyakan, membaca beberapa kata berdasarkan gambar, menghubungkan kata 
sederhana dengan simbol yang melambangkannya, dan membedakan kata-kata 
yang mempunyai suku kata awal yang sama sebanyak 2 anak (16,7%). Setelah 
diadakan tindakan dengan melalui bermain papan flanel pada siklus I kemampuan 
membaca permulaan meningkat menjadi 5 anak (41,7%), dan pada siklus II 
meninkat lagi menjadi 11 anak ( 91,7 %).  
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini , dari hipotesis yang 
menyatakan bahwa diduga melalui bermain papan flanel dapat meningkatkan 
kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B TK Pertiwi Sorogaten 2 
Tulung Klaten Semester I Tahun Pelajaran 2012/2013, ini terbukti dan dapat 
diterima kebenarannya. 

 
Kata kunci: kemampuan membaca permulaan, bermain papan flanel 
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PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah  

Taman kanak-kanak merupakan suatu lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar memiliki kelompokl 

sasaran anak usia 4-6 tahun, yang sering disebut sebagai masa emas 

perkembangan (golden age). Anak usia 4-6 tahun memiliki beberapa ciri 

perkembangan diantaranya perkembangan  fisik anak, bahasa, kognitif. 

Bentuk permainan anak yang masih bersifat individual bukan permainan 

sosial walaupun aktivitas bermain dilakukan anak secara bersama dengan 

orang lain. 

Menurut Durkin (1996:1966a) menyimpulkan bahwa tidak ada efek 

negatif pada anak-anak dari membaca dini. Anak-anak yang telah diajar 

membaca sebelum masuk SD pada umumnya lebih maju disekolah 

daripada anak-anak yang belum pernah memperoleh membaca dini 

TK Pertiwi Sorogaten 2 Semester I tahun pelajaran 2012/2013, 

dalam kegiatan pembelajaran anak yang sering digunakan adalah anak 

hanya mendengar saja. sehingga kemampuan membaca permulaan anak 

masih jauh dari yang diharapkan saat ini. Mengatasi hal tersebut saya 

mencoba dengan menerapkan penggunaan papan flanel dalam 

pembelajaran, agar anak di TK Pertiwi Sorogaten 2 dalam kemampuan 

membaca permulaan menjadi lebih baik dan memiliki fisik serta mental 

yang kuat. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penelitian 

ini akan diberi judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Permulaan Melalui Bermain Papan Flanel pada Anak Kelompok B TK 

Pertiwi Sorogaten 2 Tulung Klaten Semester I Tahun  Pelajaran 

2012/2013“.  

2. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah maka diperlukan 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 
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a. Masalah yang diteliti sebatas pada upaya meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan anak.  

b. Kegiatan pembelajaran melalui bermain papan flanel dengan 

menempel potongan-potongan gambar atau tulisan. 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah tersebut diatas, diajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

”Apakah melalui bermain papan flanel dapat meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B di TK Pertiwi 

Sorogaten 2 Tulung, Klaten Semester I Tahun Pelajaran 2012/2013 ?” 

4. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas (PTK) 

ini adalah:  ”Untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada 

anak kelompok B di TK Pertiwi Sorogaten 2 Tulung, Klaten Semester I 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

5. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Untuk menambah khasanah pengetahuan dan perbendaharaan 

tentang kemampuan membaca permulaan dengan permainan papan 

flanel. 

b. Manfaat Praktis  

1) Manfaat bagi Guru 

Dapat memberi masukan dan menambah wawasan atau 

pengetahuan bagi guru dalam pembelajaran membaca permulaan. 

2) Manfaat bagi anak  

Dengan diterapkannya permainan papan flanel pada pembelajaran 

maka anak akan meningkat kemampuan membaca permulaan 

dalam suasana belajar yang menyenangkan. 

3) Manfaat bagi sekolah 
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Menjadi perbendaharaan pustaka, dapat digunakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Kajian Teori 

a. Kemampuan Membaca Permulaan 

1) Pengertian Kemampuan Membaca Permulaan 

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:623) 

“Kemampuan” berarti kesanggupan atau kecakapan. 

Lebih lanjut Robbins, 2000 (dalam Dwiningsih, 2010:4) 

menyatakan bahwa kemampuan terdiri dari 2 faktor, yaitu: (1)  

Kemampuan intelektual (intellectual ability) merupakan 

kemampuan melakukan aktivitas secara mental. (2). Kemampuan 

fisik (physical ability) merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas berdasarkan stamina kekuatan dan karakteristik fisik.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan (ability) adalah kecakapan atau potensi menguasai 

suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau 

merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk 

mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan. 

Menurut Hari (1970:3) membaca merupakan interprestasi 

yang bermakna dari symbol verbal yang tertulis atau tercetak. 

Membaca adalah tindakan menyesuaikan arti kata dengan simbol-

simbol verbal yang tertulis atau tercetak. 

Kemampuan membaca permulaan adalah kecakapan atau 

potensi melisankan atau memahami bacaan atau sumber tertulis 

untuk memperoleh pesan atau gagasan yang ingin disampaikan 

penulisnya. 

2) Tujuan Membaca 

a) Untuk mendapatkan informasi. 

b) Agar citra dirinya meningkat. 
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c) Untuk melepaskan diri dari kenyataan. 

d) Untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan. 

e) Tanpa tujuan apa-apa, hanya karena iseng, tidak tahu apa yang 

akan dilakukan atau hanya sekedar untuk mengisi waktu. 

f) Mencari nilai-nilai keindahan atau pengalaman estetis dan 

nilai-nilai kehidupan lainnya, yakni karya bernilai sastra. 

3) Alasan-alasan menumbuhkan cinta membaca pada anak 

a) Anak yang senang membaca akan membaca dengan baik, 

sebagian besar waktunya digunakan untuk membaca. 

b) Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa 

kebahasaan yang lebih tinggi. 

c) Membaca akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam 

segala hal dan membuat belajar lebih mudah. 

d) Kegemaran membaca akan memberikan beragam perspektif 

kepada anak. 

e) Membaca dapat membantu anak-anak untuk memiliki rasa 

kasih sayang. 

f) Anak-anak yang gemar membaca dihadapkan pada suatu dunia 

yang penuh dengan kemungkinan dan kesempatan. 

g) Anak-anak yang gemar membaca akan mampu 

mengembangkan pola pikir kreatif dalam diri mereka. 

4) Tahap-tahap membaca 

Perkembangan dasar kemampuan membaca pada anak usia 

(4-6 tahun) berlangsung dalam lima tahap, yakni:  

a) Tahap fantasi (magical strage) 

b) Tahap pembentukan konsep diri (self concept strage) 

c) Tahap membaca gemar (bringing reading strage) 

d) Tahap pengenalan bacaan (sake-off reader  strage)  

e) Tahap membaca lancar (independent reader strage) 

 

 



 

 5

5) Strategi dalam membaca 

Seperti dikemukakan oleh Bromley (1992:216) strategi yang 

digunakan harus menyediakan dengan tepat sesuai minat yang 

dibutuhkan anak, juga melibatkan anak dan situasi yang berbeda 

dalam kelompok kecil, kelompok besar atau secara individual. 

6) Metode-metode membaca 

Menurut Miller (1977:44) mengemukakan bahwa kekuatan 

dari metode pendekatan pengalaman bahasa yang utama adalah 

dapat membuat anak menggunakan pengalaman mereka sendiri 

sebagai bahan utama pelajaran membaca. Mereka dapat membaca 

lebih efektif daripada membaca pola bahasa yang ada dalam buku. 

Adapun metode-metode membaca adalah sebagai berikut:  

a) Pendekatan pengalaman bahasa  

b) Fonik atau pengenalan alphabet 

c) Lihat dan katakan 

d) Metode pendukung konteks. 

7) Faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan membaca 

Menurut Anderson (1990:34) mengemukakan bahwa faktor 

motivasi, lingkungan, keluarga dan guru sebagai faktor yang 

sangat berpengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca adalah : 

a) Motivasi  

b) Lingkungan Keluarga 

c) Bahan Bacaan 

b. Bermain Papan Flanel 

1. Pengertian Bermain papan flanel 

Bermain merupakan suatu kegiatan yang melekat pada dunia 

anak. Solehudin, 1996 (dalam Masitoh, dkk 2007:93) menyatakan 

bahwa : Pada intinya bermain dapat dipandang sebagai suatu 

kegiatan yang bersifat volunter (sukarela), spontan, terfokus pada 
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proses, memberi ganjaran secara intrinsik, menyenangkan dan 

fleksibel. 

Sue Dockett dan Marulyn Fleer, 2000 ( dalam Masitoh, dkk 

2007:611) mengemukakan bahwa bermain bagi anak usia dini 

memiliki karakteristik simbolik, bermakna, aktif, menyenangkan, 

sukarela atau volunter, episodik dan ditentukan aturan. 

2. Fungsi dan kegunaan papan flanel 

Fungsi dan kegunaan papan flanel antara lain: (1). 

Memperkenalkan konsep membaca (2) Latihan membaca (3) 

Membaca dengan papan flanel serta (4) Alat untuk menanamkan 

pengertian tentang gambar dan tulisan. 

Bermain papan flanel adalah kegiatan yang dilakukan anak 

dengan cara menempal potongan-potongan gambar atau tulisan 

pada papan flanel. 

 

3. Kajian Penelitian yang Relevan 

Nita Sri Haryati (2011) dalam skripsinya yang berjudul Upaya 

peningkatan kemampuan membaca permulaan anak melalui penggunaan 

media gambar (Penelitian Tindakan Kelas ) di TK ABA III 

Sumberlawang, Sragen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media 

gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak. 

Arfiati (2012) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan kemampuan 

membaca permulaan melalui media flash card di kelompok B TK ABA 

Blanceran I Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 

2011/2012. Kesimpulan dengan diterapkannya Media flash card anak 

mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat anak lebih 

konsentrasi dan antusias dalam belajar.  

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Seting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi Sorogaten 2 yang 

terletak di Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan September sampai 

dengan Oktober, pada semester I tahun pelajaran 2012/2013.  

2. Metode Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B TK Pertiwi 

Sorogaten 2, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dengan jumlah anak 

12 anak terdiri dari 7 anak laki-laki dan 5 anak perempuan.  

3. Prosedur Penelitian 

Adapun proses untuk perolehan hasil yang optimal digunakan cara 

dan prosedur yang efektif sehingga dimungkinkan adanya tindakan 

berulang-ulang dengan revisi yang terbentuk siklus untuk meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan anak. 1 siklus terdiri dari empat langkah 

yaitu : a) perencanaan (planning), b) tindakan (acting) c) pengamatan 

(observing), dan d) refleksi (reflecting).  

4. Jenis Data 

Peneliti pada penelitian ini menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas (PTK) 

5. Pengumpulan Data 

a. Observasi/Pengamatan 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Lembar Observasi peningkatan kemampuan membaca permulaan anak  

b. Lembar Observasi penerapan bermain papan flanel,  

c. Lembar catatan lapangan 

7. Indikator Pencapaian 

a. Anak mampu mengucapkan bunyi huruf yang ditanyakan. 
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b. Anak mampu membaca beberapa kata berdasarkan gambar, tulisan 

dan benda yang dikenal atau yang dilihatnya. 

c. Anak mampu menghubungkan kata sederhana dengan simbol yang 

melambangkannya. 

d. Anak mampu membedakan kata-kata yang mempunyai suku kata awal 

yang sama. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Latar Penelitian 

a. Profil TK Pertiwi Sorogaten 2 

TK Pertiwi Sorogaten 2 adalah sekolah swasta dibawah naungan 

yayasan Dian Dharma. Sekolah ini memiliki 2 ruangan kelas yaitu 1 

ruang untuk kelompok A dan 1 ruang untuk kelompok B. 

1) Visi 

Membantu meletakkan dasar kepribadian dan perkembangan anak, 

akan terwujudnya anak yang cerdas, terampil, kreatif,dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Misi 

a) Melaksanakan pembinaan terhadap anak agar anak siap untuk 

melanjutkan ke sekolah dasar. 

b) Menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan. 

c) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak agar 

menjadi anak yang cerdas, terampil, dan kreatif. 

d) Membiasakan anak agar anak menjadi mandiri. 

3) Tujuan 

a) Menyiapkan fisik dan mental anak. 

b) Agar anak menjadi aktif, kreatif, dan mandiri. 

c) Supaya anak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. 

4) Sarana dan Prasarana 

a) Jumlah Ruangan Satu ruang untuk kelompok A dan satu ruang 

untuk kelompok B dan Ruang guru . 
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b) Sarana Pendukung Kamar mandi / WC dan Halaman bermain. 

b. Keadaan SDM (Sumber Daya Manusia) 

Berdasarkan data tahun pelajaran 2012/2013, TK Pertiwi 

Sorogaten 2 mempunyai 2 guru yaitu Ibu Sri Wahyuni dengan 

kualifikasi pendidikan KPGTK dan peneliti sendiri yang baru 

menempuh S1 PAUD. 

c. Karakteristik  Anak Didik di TK Pertiwi Sorogaten 2 

Karakter dan kemampuan anak didik di TK Pertiwi Sorogaten 2 

sangat beraneka ragam. Hal ini disebabkan oleh latar belakang sosial, 

tempat tinggal dan keluarga yang beraneka ragam pula, khususnya di 

kelompok B yang menjadi subyek dari penelitian ini mempunyai 

karakter yang bermacam-macam dengan usia rata-rata 5 sampai 6 

tahun. Sebagian besar anak didik berasal dari keluarga ekonomi 

menengah ke bawah dan bertempat tinggal di pedesaan. 

2. Refleksi Awal 

Peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu pada hari Jumat 21 

September 2012. Masih banyak anak yang malu dan takut untuk 

mengungkapkan perasaan atau pendapat dan metode yang digunakan 

kurang menarik.  

 

3. Analisis Pencarian Fakta 

  Pada Penelitian Tindakan Kelas ini digunakan analisis berdasarkan 

hasil observasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.  

4. Deskripsi Penelitian Siklus 

a. Siklus I 

1) Perencanaan Tindakan  

a) Peneliti mengusulkan perencanaan pembelajaran yang berupa 

Rencana Kegiatan Harian (RKH). 

b) Peneliti mengusulkan tema yang akan diberikan dalam 

kegiatan bermain papan flanel yaitu tema kebutuhanku dengan 

subtema pakaian. 



 

 10

c) Peneliti mengusulkan media yang akan digunakan yaitu papan 

flanel dengan potongan-potongan gambar dan tulisan. 

d) Peneliti mengusulkan lembar observasi yang akan digunakan 

untuk melakukan penilaian pelaksanaan tindakan. 

2) Pelaksanaan Tindakan  

Sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, tindakan pada 

siklus I dimulai hari Senin, Rabu, Jumat tanggal 24, 26, 28 

September 2012.  

Adapun variasi setiap pertemuan adalah: 

a) Pertemuan I dengan menggali pengalaman sehari-hari anak. 

b) Pertemuan II dengan nyanyian-nyanyian dan tepuk 

c) Pertemuan III dengan menebak atau tanya jawab yang bisa 

menjawab boleh pulang duluan. 

3) Observasi  

Kegiatan observasi terus dilakukan seperti pertemuan 

sebelumnya dan diperoleh hasil bahwa: 

a) Anak-anak masih ada yang bingung dan kesulitan dalam 

menempel tulisan dengan benar sesuai gambar. 

b) Masih ada anak yang malu dan takut untuk mengungkapkan 

perasaan jika ditanya guru. 

c) Anak merasa bosan dengan gambar-gambar yang sama. 

4) Refleksi Tindakan I Pertemuan I, II, dan III 

Adapun hasil refleksi menunjukkan bahwa: 

a) Kemampuan membaca permulaan anak lebih meningkat 

setelah menggunakan papan flanel. 

b) Anak masih bingung dan kesulitan dalam menempel tulisan 

yang benar sesuai gambar. 

c) Anak masih malu dan takut untuk mengungkapkan perasaan 

atau pendapat jika ditanya guru. 

d) Anak merasa bosan dengan gambar- gambar yang sama. 

e) Anak tidak bisa melihat dengan jelas karena media agak jauh. 
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Dari hasil analisis tersebut peneliti dan guru merasa bahwa 

hasil penelitian ini belum maksimal. Oleh karena itu peneliti dan 

guru membuat perencanaan untuk tindakan pada siklus berikutnya. 

b. Siklus II 

1) Perencanaan Tindakan Pertemuan I  

Kegiatan perencanaan tindakan dilaksanakan pada hari Sabtu 

29 September 2012.  

a) Peneliti mengusulkan perencanaan pembelajaran yang berupa 

Rencana Kegiatan Harian (RKH). 

b) Peneliti mengusulkan tema yang akan diberikan dalam 

kegiatan yaitu tema kebutuhanku dengan subtema makanan 

dan minuman. 

c) Peneliti mengusulkan gambar-gambar dan tulisan yang tidak 

sama dengan yang kemarin agar anak tidak bosan. 

d) Peneliti mengusulkan lembar observasi yang akan digunakan 

untuk melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan. 

2) Pelaksanaan Tindakan  

 Sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya,  

pelaksanaan tindakan pada siklus II  dimulai hari Senin, Rabu, 

Jumat tanggal 1,3,5 Oktober 2012.  

Adapun variasi setiap pertemuan adalah: 

a) Pertemuan I yaitu dengan menebak gambar-gambar yang 

berbeda. 

b) Pertemuan II yaitu dengan tanya jawab tentang makanan dan 

minuman yang disukai. 

c) Pertemuan III yaitu dengan memberikan hadiah kecil-kecilan 

bagi anak yang mau maju dan menjawab pertanyaan dengan 

benar. 

3) Observasi  

Kegiatan observasi dilakukan saat kegiatan pembelajaran 

sedang berlangsung untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
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membaca permulaan anak. Berdasarkan hasil pengamatan 

diperoleh hasil bahwa sudah menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dan sudah sesuai dengan harapan. 

4) Refleksi  

Dari hasil pelaksanaan siklus II dapat disimpulkan bahwa 

dengan bermain papan flanel dapat meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan anak yang meliputi: 

a) Anak sangat antusias dalam membaca beberapa kata 

berdasarkan gambar. 

b) Anak dapat membedakan kata-kata yang mempunyai suku 

kata awal yang sama 

c) Anak berani maju dan dapat menghubungkan kata sederhana 

dengan simbol yang melambangkannya dengan cara 

menempel tulisan pada papan flanel. 

5. Pembahasan 

Sebelum melaksanakan siklus I peneliti melakukan pengamatan 

pada anak untuk mengetahui permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil 

pengamatan awal telah ditemukan bahwa kemampuan membaca 

permulaan anak di TK Pertiwi Sorogaten 2 masih sangat rendah, sehingga 

peneliti perlu untuk memperbaiki permasalahan tersebut melalui bermain 

papan flanel. 

Kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan tindakan yaitu 

media yang digunakan posisinya terlalu jauh sehingga banyak anak yang 

tidak memperhatikan karena kurang jelas dan anak yang antusias dan aktif 

mengikuti pembelajaran baru 5 anak ( 41,7 %) dari 12 anak. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan siklus II membuktikan bahwa 

kemampuan membaca permulaan anak meningkat melalui bermain papan 

flanel. Tindakan yang dilakukan peneliti telah berhasil melaksanakan 

pembelajaran yang mampu menarik minat anak dan anak menjadi aktif 

melalui bermain papan flanel. 
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Keberhasilan dalam pelaksanaan tindakan kelas dlihat dari hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Semangat anak dalam mengikuti proses pembelajaran  

b. Kemampuan guru dalam mengelola kelas  

c. Peningkatan hasil dari prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

6. Keterbatasan Penelitian 

a. Keterbatasan dalam kemampuan pengamatan, peneliti sebagai guru di 

kelompok B TK Pertiwi Sorogaten 2 yang mana pada saat ini juga 

bertindak sebagai peneliti. 

b. Kurangnya media dan sarana pembelajaran yang dimiliki guru/sekolah 

c. Dalam penelitian ini, peneliti hanya bisa melaksanakan 2 siklus saja 

dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

               

E. KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Melalui bermain papan flanel dapat meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan pada anak kelompok B di TK Pertiwi Sorogaten 2 semester I 

tahun pelajaran 2012/2013. 

a. Penggunaan papan flanel dengan gambar dan tulisan. 

b. Alat peraga yang digunakan menarik perhatian anak, warna yang 

menarik dan gambar yang bagus. 

c. Variasi dalam pembelajaran sudah direncana dengan matang oleh 

guru. 

Adanya peningkatan yang cukup berarti atau signifikan dari sebelum 

tindakan sampai dilakukannya tindakan yaitu sebelum tindakan anak yang 

mampu baru 2 anak ( 16,7 %) dari 12 anak. Setelah dilakukan tindakan 

pada siklus I naik menjadi 5 anak (41,7 %)   dan pada siklus II meningkat 

lagi menjadi 11 anak (91,7  %). 
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2. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan temuan dari pembahasan penelitian seperti yang 

diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini mempunyai berbagai 

implikasi, diantaranya : 

a. Bagi anak ada perkembangan yang signifikan dalam kemampuan 

membaca permulaan 

b. Bagi guru dapat menambah keterampilan dalam mengajar terutama 

dalam kemampuan membaca permulaaan dengan menggunakan media 

papan flanel 

3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian , ada beberapa saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai penutup karya tulis 

ini antara lain: 

a. Bagi guru 

Guru seharusnya selalu mencoba dan melakukan pembaharuan 

pembelajaran dengan melalui metode permainan, antara lain dengan 

melalui bermain papan flanel yang dapat meningkatkan motivasi anak 

dalam belajar sehingga pembelajaran dapat menyenangkan anak 

khususnya anak usia dini. 

b. Bagi sekolah 

Sekolah sehrusnya menyediakan sarana yang dapat mendukung 

kegiatan pembelajaran berupa papan flanel untuk meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan anak. 

c. Bagi peneliti yang lain  

Penelitian ini masih banyak kekurangannya sehingga peneliti yang 

ingin mengkaji permasalahan yang sama  hendaknya memiliki lebih 

banyak referensi atau teori-teori yang dapat mendukung kekurangan 

yang ada dalam penelitian. 
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