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Eny Suprapti 

 

Abstrak  

            Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan dengan menggunakan metode buku Anak Islam Suka Membaca pada 

anak kelompok B di TKIT Al Hasna Gondang, Klaten tahun ajaran 2012/2013. 

Sebelum ada tindakan kemampuan membaca anak rendah dikarenakan metode 

yang dipakai guru kurang menarik bagi anak. Solusi dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode buku Anak Islam Suka Membaca. Dalam 

pelaksanaan tindakan peneliti menggunakan kartu kata tetapi sesuai dengan metode 

buku AISM.                                                                                          

         Subjek penelitian adalah anak kelompok B2 di TKIT Al Hasna Gondang, 

Klaten yang berjumlah 24 anak. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas dengan menggunakan 3 siklus. Indikator pencapaian 80%.  

          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada setiap siklus. 

Hal ini ditandai dengan prosentase yang dicapai pada pra siklus sebesar 60,41%, 

siklus I diperoleh 68,57%, siklus II sebesar 74,48% dan siklus III sebesar 87,50%. 

Hipotesis yang menyatakan bahwa “Belajar menggunakan buku Anak Islam Suka 

Membaca dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak 

kelompok B di TKIT Al Hasna tahun ajaran 2012/2013” terbukti dan diterima 

kebenarannya.  

 
Kata kunci: kemampuan membaca permulaan, metode membaca buku AISM, kartu       

kata  
 

 

 



 
 

Pendahuluan  

        Masa kanak-kanak adalah masa yang menyenangkan bagi anak diusia emas 

mereka, bermain dengan teman dan lingkungan sangat disukai oleh anak. Dimasa 

inilah anak memperlihatkan segala potensi yang dimilikinya. Bakat dan 

kemampuan anak terlihat disaat bermain. Bakat dan kemampuan anak harus 

dikembangkan secara maksimal dengan memberi rangsangan dan motivasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhannya. Setiap anak memiliki potensi/kemampuan yang 

berbeda-beda.  

         Beberapa potensi/kemampuan yang dimiliki anak yaitu kemampuan 

berbahasa, kognitif, motorik kasar-halus, agama, sosial emosional. Semua potensi 

harus dikembangkan sesuai dengan bakat dan minat anak agar tumbuh dan 

berkembang.  

         Salah satu potensi yang harus dikembangkan pada anak adalah kemampuan 

berbahasa karena bahasa merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Bahasa merupakan alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan kepada 

orang lain. Kemampuan bahasa meliputi kemampuan membaca, menulis, 

menyimak, mendengarkan, berbicara dan berkomunikasi. 

          Dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan suatu penelitian tentang 

kemampuan mambaca pada anak usia Taman Kanak-kanak. Berdasarkan 

kurikulum, anak Taman Kanak-kanak tidak boleh diajarkan membaca karena tidak 

akan mengembangkan kepribadian anak, tapi justru akan menghambat dan 

menyulitkan anak karena belum waktunya diajarkan. Tetapi seiring dengan 

berjalannya waktu, anak lulusan Taman Kanak-kanak yang belum mampu 

membaca tidak akan diterima disekolah favorit karena salah satu syarat masuk ke 

sekolah dasar tersebut harus mampu membaca. Dan sekolah Taman Kanak-kanak 

akan mendapat nilai jelek di masyarakat dan tidak laku apabila lulusannya tidak 

mampu membaca.  

          Hal ini menjadi sebuah dilema dan tantangan bagi guru termasuk peneliti. 

Guru harus mencari cara agar anak mampu membaca tetapi dengan cara yang 

menyenangkan tapi mudah dipahami anak. Mengajarkan anak untuk mampu 



 
 

membaca pada usia dini memerlukan sikap kesungguhan, kesabaran dan 

keyakinan.  

           Berdasarkan hasil wawancara peneliti, guru, kepala sekolah bahwa 

kemampuan membaca anak kelompok B ditempat peneliti bekerja yaitu TKIT Al 

Hasna Gondang, Klaten sangat rendah. Hal ini disebabkan karena metode yang 

digunakan kurang menarik bagi anak. Sehingga hasil yang diperoleh kurang 

memuaskan bagi guru. Peneliti dan guru berupaya mencari solusi yang tepat untuk 

mengatasi masalah membaca anak.  

           Berbagai metode sudah dicoba dan diterapkan tetapi masih saja hasil yang 

dicapai belum memuaskan. Maka penulis mencoba untuk menggunakan metode 

membaca buku Anak Islam Suka Membaca karangan dari Nurani Musta’in, S.Psi. 

Metode membaca buku Anak Islam Suka Membaca adalah dengan dibaca 

langsung tanpa dieja. Dengan menggunakan metode buku Anak Islam Suka 

Membaca diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak 

kelompok B di TKIT Al Hasna Gondang, K laten.  

          Manfaat penelitian ini ada 2 yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara 

praktis. Manfaat secara teoritis adalah dapat menambah teori tentang membaca 

permulaan dan memberi referensi pada perkembangan pendidikan anak usia dini. 

Manfaat secara praktis bagi anak adalah mampu meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan pada anak, bagi guru sebagai masukan dalam peningkatan 

kegiatan belajar membaca pada anak dengan menggunakan buku Anak Islam Suka 

Membaca, bagi sekolah dapat menambah referensi dalam proses belajar mengajar 

khususnya dalam hal membaca. 

          Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengambil beberapa contoh 

penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berhubungan 

dengan kemampuan membaca. Penelitian yang pertama berasal dari Sumini (2012) 

dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan kemampuan menyimak perkataan 

orang lain melalui metode bercerita dengan boneka tangan pada anak kelompok B 

TK ABA Kalikotes II Klaten tahun ajaran 2011/2012. Penelitian kedua berasal dari 

Sri Nuryani (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan kemampuan 



 
 

berbahasa anak melalui metode bermain peran pada anak kelompok A TK ABA 

Gatak I Ngawen, Klaten”.  

           Pengertian membaca menurut Anderson, dkk (dalam Dhieni Nurbiana, dkk. 

2008:55) adalah suatu proses memahami makna suatu tulisan. Proses membaca 

berupa penyajian kembali dan penafsiran suatu kegiatan dimulai dari mengenal 

huruf, kata, ungkapan, frase, kalimat dan wacana serta menghubungkannya dengan 

bunyi dan maknanya. Kemampuan membaca ditentukan oleh perkembangan 

bahasa. Anak-anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik umumnya 

memiliki kemampuan dalam mengungkapkan pemikiran, perasaan serta tindakan 

interaktif dengan lingkungannya. Kemampuan berbahasa tidak ditunjukkan oleh 

kemampuan membaca saja tetapi juga kemampuan lain seperti penguasaan 

kosakata, pemahaman dan kemampuan berkomunikasi. Perkembangan 

kemampuan berbahasa anak muncul ditandai dengan berbagai gejala senang 

bertanya dan memberikan informasi tentang suatu hal, berbicara sendiri dengan 

atau tanpa alat, mencorat-coret buku atau dinding dan menceritakan sesuatu yang 

fantastik. Gejala-gejala ini merupakaan pertanda munculnya berbagai jenis potensi 

tersembunyi (hidden potency) menjadi potensi tampak (actual potency). Jika 

gejala -gejala sudah muncul maka pemberian rangsangan harus diberikan agar 

potensi yang ada dapat dikembangkan kearah yang positif atau optimal. 

         Membaca merupakan kegiatan yang melibatkan unsur auditif (pendengaran) 

dan visual (pengamatan). Kemampuan membaca dimulai ketika anak senang 

mengeksplorasi buku dengan cara memegang atau membolak-balik buku. 

Perkembangan kemampuan membaca pada anak berlangsung dalam beberapa 

tahap yaitu: (1) tahap fantasi, (2) tahap pembentukan konsep diri, (3) tahap 

membaca gambar, (4) tahap pengenalan bacaan, (5) tahap membaca lancar.  

          Minat membaca pada anak harus ditumbuhkan karena merupakan kunci 

utama anak untuk mampu membaca. Banyak faktor yang menghambat minat 

membaca pada anak diantaranya adalah faktor lingkungan keluarga yaitu orang 

tua, faktor lingkungan diluar keluarga  yaitu lingkungan pergaulan anak, sekolah 

yang tidak mendukung dan faktor harga buku yang mahal. 



 
 

          Salah satu faktor yang menghambat minat membaca anak adalah faktor dari 

lingkungan diluar keluarga termasuk sekolah. Minat membaca dapat tumbuh 

apabila guru menggunakan suatu metode/cara yang menarik anak. Penelitian ini 

menggunakan metode membaca buku Anak Islam Suka Membaca yang dalam 

pelaksanaan tindakan peneliti menggunakan kartu kata yang tetap merujuk pada 

buku Anak Islam Suka Membaca. 

         Metode membaca buku AISM sangat mudah dipelajari dan dipahami pada 

anak karena langsung dibaca tanpa dieja, tahap awal anak diperkenalkan konsonan 

dan vokal a sampai selesai baru diperkenalkan vocal yang lain yaitu i, u, e, o. 

Tahap selanjutnya memperkenalkan bentuk akhiran sampai ke hal-hal` yang rumit. 

Tahap terakhir diperkenalkan kalimat sederhana.  

          Selain memasukkan materi melalui kalimat-kalimat bernuansa Islami, buku 

Anak Islam Suka Membaca secara khusus juga membahas cara membaca tulisan 

Arab yang ditulis latin dengan harapan agar anak-anak Islam mampu membacanya 

dengan tepat.  

Metode Penelitian  

          Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Suharsimi, Suhardjono dan Supardi (2006) menyimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan 

belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah tindakan (treatment) 

yang sengaja dimunculkan. Tindakan tersebut dilakukan oleh guru bersama-sama 

dengan peserta didik atau oleh peserta didik di bawah bimbingan dan arahan guru 

dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran.  

          Sedangkan sifat pene litian ini adalah Deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ada di 

lapangan yang bersifat verbal, kalimat, fenomena -fenomena dan tidak berupa 

angka. 

          Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B2 di TKIT Al Hasna Gondang, 

Klaten yang berjumlah 24 anak yang terdiri dari 15 anak perempuan dan 9 anak 

laki-laki. Penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2012. 



 
 

          Penelitian ini dilakukan kolaboratif antara kepala sekolah, guru dan peneliti. 

Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi (pemahaman), kesepakatan tentang 

pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan kesamaan tindakan (action). 

Penelitian ini bersifat praktis, situasional dan kontekstual berdasarkan 

permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sehari-hari. 

          Untuk memperoleh hasil yang optimal digunakan cara dan prosedur yang 

efektif sehingga dimungkinkan adanya tindakan berulang-ulang dengan revisi yang 

berbentuk siklus. Tahapan yang dilalui setiap siklus ada empat yaitu perencanaan 

(planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), refleksi (reflecting). 

Sebelum tahapan dilalui terlebih dahulu harus melakukan pra siklus. Pra siklus 

merupakan kegiatan observasi awal yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

yang sesungguhnya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan suatu 

penelitian. Pada kegiatan pra siklus ini peneliti mengobservasi kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan sehari-hari dalam peningkatan kemampuan 

membaca anak, respon anak terhadap pembelajaran yang diberikan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui masalah sesungguhnya dan untuk menentukan 

langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah membaca anak. Setelah pra 

siklus selesai baru melakukan siklus I dan selanjutnya. 

         Tahapan pada setiap siklus seperti sudah diungkapkan diatas adalah 

perencanaan, dalam perencanaan ini langkah yang harus dipersiapkan adalah 

peneliti mempersiapkan alat peraga yaitu buku AISM dan kartu kata, xerofom, 

mempersiapkan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tindakan, menyiapkan 

rencana pembelajaran atau RBP dan instrument penilaian.  

         Pelaksanaan tindakan, dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan kolaboratif 

antara peneliti dengan guru, adapun proses pelaksanaan tindakan antara lain: 

peneliti dan guru menata ruang kelas yang akan digunakan, menyiapkan alat 

peraga, membuka kegiatan dengan salam dan doa bersama, dilanjutkan dengan 

bernyanyi dan tepuk, mengadakan tanya jawab, menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukan, memulai kegiatan, memberikan pujian/reward kepada anak yang 

mampu membaca serta motivasi dan bimbingan bagi yang belum/kurang mampu 

membaca. 



 
 

         Pengamatan/observasi dilakukan bersamaan dengan tindakan. Data yang 

dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang pelaksanaan tindakan dan rencana ya ng 

sudah dibuat serta dampak terhadap proses dan hasil instruksional yang 

dikumpulkan dengan alat bantu instrument pengamatan yang dibuat oleh peneliti. 

Dalam melaksanakan observasi dan evaluasi, peneliti tidak bekerja sendiri 

melainkan dibantu oleh teman sejawat. 

         Refleksi tindakan yaitu tahapan untuk memproses data yang didapat saat 

dilakukan pengamatan. Data yang didapat kemudian ditafsirkan dan dicari 

eksplanasinya, dianalisis dan disintesis. Dalam refleksi ini segala pengamatan, 

pengetahuan dan teori instruksionalnya dikuasai dan relevan dengan tindakan kelas 

yang dilaksanakan sebelumnya menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang mantap dan meyakinkan. Proses 

refleksi ini memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

PTK. Jika terdapat masalah dari proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian 

ulang melalui siklus berikutnya. Kegiatan refleksi ini dilakukan setiap akhir 

pembelajaran.  

         Data diperoleh dari proses pelaksanaan tindakan, informasi dari guru, kepala 

sekolah dan respon anak serta dokumen tertulis yang berkenaan dengan pemakaian 

metode buku AISM. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung, wawancara antara peneliti dengan guru dan 

siswa tujuannya untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui 

pengamatan dan wawancara, analisis dokumen dengan menggunakan dokumen-

dokumen terpilih serta dokumentasi/foto-foto yang diambil langsung oleh peneliti 

saat subjek melakukan proses kegiatan belajar mengajar. 

          Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data yaitu lembar observasi 

peningkatan kemampuan membaca, lembar butir amatan dari penjabaran indikator, 

lembar observasi penerapan metode buku AISM. Dalam penelitian ini peneliti 

membuat 8 butir amatan yaitu: (1) mampu mengucapkan bunyi huruf yang 

ditunjuk guru dengan benar, (2) keberanian anak mengucapkan bunyi huruf, (3) 

mampu membaca suku kata, (4) mampu menggabungkan suku kata menjadi kata, 

(5) mampu membaca dan memahami kata, (6) mampu menguasai kosa kata, (7) 



 
 

mampu menggabungkan kata menjadi kalimat, (8) mampu membaca kalimat 

sederhana. Untuk menghitung jumlah prosentase yang didapat anak dengan cara 

menghitung jumlah skor amatan yang dicapai tiap anak dibagi jumlah skor 

maksimum dikalikan 100%. 

          Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan hasil observasi 

kegiatan pembelajaran maupun dari hasil tindakan. Analisis data dari hasil 

observasi guru sebagai pelaksana kegiatan pembelaja ran digunakan untuk 

melakukan refleksi, agar peneliti dapat menentukan tindakan yang akan diambil 

pada siklus berikutnya.  

          Analisis data terhadap anak dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: (1) 

menjumlahkan skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan, (2) membuat 

tabulasi skor observasi peningkatan kemampuan membaca yang terdiri dari nomor, 

nama anak, butir amatan, jumlah skor, (3) menghitung prosentase peningkatan 

kemampuan membaca anak dengan menjumlahkan skor amatan yang dicapai tiap 

anak dibagi jumlah skor maksimum kali 100%, (4) membandingkan hasil 

prosentase pencapaian pada setiap anak dengan prosentase keberhasilan pada 

setiap siklus yang telah ditentukan peneliti.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pra Siklus 

              Sebelum penelitian tindakan dilakukan terlebih dahulu peneliti melakukan 

pra siklus. Pra siklus adalah kegiatan untuk melakukan pengamatan guna 

mendapatkan data tentang kemampuan membaca permulaan pada anak 

sebelum melakukan tindakan. Berdasarkan hasil refleksi diatas maka peneliti 

berupaya untuk meningkatkan kemampuan membaca anak dengan 

menggunakan metode membaca buku Anak Islam Suka Membaca. Dengan 

menggunakan lembar observasi Kemampuan Membaca Permulaan pada anak 

kelompok B diperoleh rata -rata prosentase kemampuan membaca anak sebesar 

60,41%.  

              Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 siklus tetapi apabila dengan 

2 siklus sudah mencapai target yang sudah ditentukan maka penelitian ini akan 

dihentikan. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 



 
 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Setiap siklus dilaksanakan dalam 

beberapa kali pertemuan. Siklus I dilaksanakan 3 kali pertemuan, siklus II 

dilaksanakan 2 kali pertemuan, siklus III juga 2 kali pertemuan. 

2. Siklus I 

        Siklus I dilaksanakan 3 kali pertemuan yaitu pertemuan pertama hari 

Rabu, 3 Oktober 2012, pertemuan kedua hari Jum’at, 5 Oktober 2012, 

pertemuan ketiga hari Senin, 8 Oktober 2012.  

        Pelaksanaan tindakan I, berdasarkan rencana yang sudah ditentukan 

bahwa pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Oktober 2012 di 

ruang kelas B. Pada pertemuan pertama ini peneliti akan mengajarkan 

membaca dengan kartu, tiap kartu bertuliskan satu suku kata kemudian 

digabung menjadi kata. Dalam penelitian ini peneliti sebagai guru dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode buku Anak Islam Suka Membaca 

sedangkan teman sejawat sebagai observer yang mengamati jalannya 

pembelajaran.  

         Urutan pelaksanaan tindakan pada pertemuan pertama ini adalah sebagai 

berikut: peneliti membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

berdoa bersama, peneliti mengajak anak untuk bernyanyi dan bertepuk untuk 

membangkitkan motivasi belajar anak, peneliti melakukan tanya jawab tentang 

macam-macam binatang yang bisa terbang, peneliti menjelaskan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan hari ini, peneliti memulai kegiatan inti dengan 

mengeluarkan beberapa kartu yang setiap kartu bertuliskan satu suku kata, 

kartu ditempel di papan tulis dan anak diminta untuk membaca, setiap kartu 

yang sudah dibaca ditambah dengan kartu yang lain lalu digabungkan menjadi 

sebuah kata dan peneliti menawarkan kepada anak untuk membaca di depan, 

peneliti memberikan pujian kepada anak yang mampu membaca sendiri 

sedangkan anak yang belum/kurang mampu diberi motivasi untuk mengulang 

esok hari.     

         Setelah pertemuan pertama selesai dilakukan maka peneliti akan 

melanjutkan ke pertemuan kedua dan ketiga yaitu pertemuan kedua  

dilaksanakan pada hari Jum’at, 5 Oktober 2012 dan pertemuan ketiga pada hari 



 
 

Senin, 8 Oktober 2012. Pada pertemuan kedua dan ketiga urutan kegiatan 

hampir sama dengan pertemuan pertama, perbedaannya hanya pada kartu yang 

dibaca. Jika pada pertemuan pertama kartu yang dikenalkan belum berakhiran 

maka pada pertemuan kedua dan ketiga kartu yang dikenalkan sudah  

berakhiran, misalnya berakhiran an, ar, ak, ah, ut dan sebagainya tetapi masih 

terdiri dari dua suku kata  

         Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan teman 

sejawat maka diperoleh hasil analisis dan refleksi pada pelaksanaan tindakan I 

yaitu: pelaksanaan proses pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran pada RBP yang sudah disusun, masih ada beberapa anak yang 

membutuhkan motivasi dan bimbingan dalam membaca, kegiatan yang 

dilakukan secara klasikal kurang efektif  karena jumlah anak yang banyak 

sehingga kemampuan membaca anak tidak bisa terdeteksi semua, jumlah anak 

yang lumayan banyak sehingga guru kerepotan untuk mengkondisikan anak.            

Hasil yang dicapai pada siklus I sebesar 68,57% terjadi peningkatan bila 

dibandingkan dengan hasil pra siklus sebesar 60,41%. Namun demikian 

penelitian akan dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

3. Siklus II 

        Perencanaan tindakan, setelah melihat hasil tindakan pada siklus I 

memang sudah ada kenaikan kemampuan membaca anak tetapi secara individu 

masih ada beberapa anak yang kemampuan membaca masih dibawah rata-rata. 

Maka peneliti akan melanjutkan penelitian ini pada siklus yang ke II. Siklus II 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yaitu pertemuan pertama pada hari Rabu, 

10 Oktober 2012 dan pertemuan kedua pada hari Jum’at, 12 Oktober 2012.  

           Pada Siklus II ini peneliti lebih meningkatkan proses pembelajaran 

dibandingkan pada siklus I yaitu selain masih memperkenalkan dua suku kata 

seperti pada siklus I, siklus II memperkenalkan kata yang berakhiran ang, ing, 

ung, eng, ong, seperti kata kambing, angsa, keong, unggas dan lain-lain. Untuk 

mengatasi masalah anak yang belum mau membaca dan tidak terdeteksinya 

kemampuan membaca anak maka peneliti memberikan reward yang berupa 

bintang bagi anak yang mau membaca dan kegiatan pembelajaran 



 
 

dikelompokkan menjadi dua kelompok sesuai dengan kemampuan membaca 

anak. Dengan pemberian reward dan pengelompokan ini diharapkan dapat 

membangkitkan semangat anak untuk mau membaca dan kemampuan 

membaca anak dapat dideteksi. 

          Pelaksanaan tindakan siklus II , berdasarkan rencana bahwa pelaksanaan 

tindakan pada siklus II dilakukan dalam 2 kali pertemuan yaitu pertemuan 

pertama pada hari Rabu, 10 Oktober 2012 dan pertemuan kedua pada hari 

Jum’at, 12 Oktober 2012. Untuk lebih meningkatkan kemampuan membaca 

maka pada siklus II pertemuan kedua peneliti menggunakan metode bermain 

sambil belajar membaca.  

          Adapun pelaksanaan tindakan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

peneliti memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama, peneliti 

mengajak anak untuk bernyanyi dan bertepuk tangan untuk membangkitkan 

motivasi belajar anak, peneliti melakukan tanya jawab tentang hewan yang 

dipelihara dirumah, peneliti menjelaskan tentang kegiatan hari ini, peneliti 

mulai melakukan kegiatan inti dengan mengelompokkan anak menjadi dua 

kelompok berdasarkan kemampuan membaca, masing-masing kelompok duduk 

saling membelakangi, pada saat kelompok pertama membaca maka kelompok 

yang kedua mengerjakan tugas yaitu menghubungkan gambar dengan kata 

sederhana, peneliti memperkenalkan akhiran ang, ing, ung, eng, ong, peneliti 

mengajarkan membaca kata yang berakhiran ang, ing, ung, eng, ong lalu anak 

diminta untuk membaca satu persatu, peneliti memberikan pujian dan bintang 

kepada anak yang mampu membaca. Untuk anak yang belum mampu/kurang 

mampu guru tetap memberikan pujian dan memberi motivasi kepada anak, 

sebelum kegiatan ditutup guru mengulang kembali membaca kata yang baru 

saja diajarkan, pembelajaran ditutup dengan membaca hamdalah dan doa 

penutup majelis bersama-sama. 

         Adapun hasil refleksi pelaksanaan tindakan pada siklus II adalah sebagai 

berikut: proses pembelajaran sudah divariasi dengan mengadakan lomba 

mengambil kata dan menempel di papan tulis, penggunaan reward bintang 

mampu membangkitkan motivasi anak untuk membaca, dengan adanya 



 
 

pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuan membaca dapat dideteksi 

anak yang mampu membaca dan anak yang belum/kurang mampu membaca, 

masih ada beberapa anak yang belum/kurang mampu membaca terbukti pada 

waktu lomba mencari kata masih ada anak yang keliru mengambil kata. Pada 

siklus II diketahui terjadi kenaikan sebesar 5,81% dari 68,57% menjadi 

74,48%. 

         Untuk lebih memaksimalkan hasil yang dicapai maka peneliti akan 

melanjutkan ke siklus berikutnya yaitu siklus III dengan harapan terjadi 

peningkatan sesuai dengan target yang diharapkan. 

4. Siklus III 

         Hasil yang dicapai pada siklus II sebenarnya sudah bagus tetapi peneliti 

belum puas dengan hasil yang didapat sehingga peneliti melanjutkan pada 

siklus III. Target yang diharapkan pada siklus III adalah sebesar 80%. Siklus 

III dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yaitu pertemuan pertama pada hari 

Senin, 15 Oktober 2012 dan hari Rabu, 17 Oktober 2012.  

         Pada siklus III pertemuan yang pertama peneliti memperkenalkan dua 

kata sedangkan untuk pertemuan yang kedua peneliti memperkenalkan kalimat 

sederhana yang terdiri dari subjek, predikat dan obyek. Pemberian reward 

masih tetap dilakukan tetapi reward diganti dengan pemberian stiker. Untuk 

lebih mengetahui tingkat kemampuan membaca anak maka anak masih 

dikelompokkan menjadi 2  kelompok. Satu kelompok berada di dalam ruangan 

sedangkan kelompok yang lain berada diruang yang lain dan diberi tugas.   

Pelaksanaan kegiatan pada siklus III direncanakan anak duduk dilantai 

diharapkan anak merasa senang dalam belajar, ada keleluasaan dalam gerak 

anak.  

         Sesuai dengan rencana yang sudah dibuat diatas maka tindakan akan 

dilaksanakan pada hari Senin, 15 Oktober 2012 dan hari Rabu, 17 Oktober 

2012. Adapun urutan kegiatannya adalah sebagai berikut: peneliti membuka 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa bersama , peneliti mengajak 

anak untuk bernyanyi dan tepuk untuk membangkitkan semangat anak, peneliti 

melakukan tanya jawab mengenai macam-macam binatang berkaki empat, 



 
 

peneliti menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini, peneliti 

membagi anak menjadi dua kelompok, kelompok pertama berada di dalam 

kelas sedangkan kelompok yang kedua diluar kelas, peneliti mengulang seluruh 

kata yang pernah diajarkan, peneliti memperkenalkan dua buah kata yang 

saling berhubungan misalnya, susu sapi, sate ayam, ikan mas dan sebagainya, 

peneliti meminta kepada anak untuk membaca kata secara bergantian dengan 

cara maju kedepan, sebelum pembelajaran ditutup peneliti mengulang kata 

yang sudah dikenalkan dengan dibaca bersama-sama, peneliti memberi reward 

berupa stiker bagi anak yang berani maju dan membaca kata dengan benar, 

bagi anak yang belum mampu membaca tetap diberi reward berupa bintang.          

Observasi yang dilakukan pada siklus III masih sama dengan siklus II yaitu 

dengan mengamati guru pada saat melakukan pembelajaran dan pada anak 

mengenai kemampuan membaca.  

         Hasil observasi terhadap guru adalah: dalam proses pembelajaran sudah 

sesuai dengan RBP yang  disusun, masalah yang dihadapi teratasi dengan 

pemberian reward baik pada anak yang mampu membaca maupun pada anak 

yang belum mampu/kurang mampu, hanya bentuknya yang berbeda. Anak 

yang mampu membaca diberi hadiah reward stiker, bagi yang belum 

mampu/kurang mampu diberi hadiah reward bintang, guru menambah 

pembelajaran dengan mengenalkan dua kata secara bersamaan dan kalimat 

sederhana tanpa meninggalkan kata yang pernah diajarkan, posisi belajar anak 

yang duduk dilantai membuat anak merasa lebih semangat dan menyenangka n. 

          Hasil yang dicapai pada siklus III sudah mencapai target yang 

diharapkan yaitu 80%. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata prosentase 

kemampuan membaca anak sebesar 87,50%. Pencapaian tertinggi 100% dan 

terendah 75%. Tetapi masih ada 4 anak yang belum mencapai target yang 

diharapkan dikarenakan kemampuan berpikir anak rendah, kurang konsentrasi 

dalam belajar.  

          Penerapan metode membaca buku Anak Islam Suka Membaca sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemampuan membaca anak pada kelompok B2 TKIT Al 

Hasna Gondang, Klaten tahun ajaran 2012/2013 memiliki keterbatasan penelitian. 



 
 

Keterbatasan itu antara lain keterbatasan tindakan, keterbatasan kelas, keterbatasan 

jenjang pendidikan, keterbatasan materi dan keterbatasan siklus .  

Penutup  

           Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan 3 siklus serta hasil pembahasan dan analisa dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kemampuan membaca merupakan bagian dari kemampuan bahasa. Bahasa 

merupakan alat komunikasi utama untuk mengungkapkan keinginan dan 

kebutuhannya. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. 

Komunikasi yang dilakukan secara lisan dengan tatap muka atau lewat telepon. 

Komunikasi secara tertulis dilakukan dengan menulis surat atau lewat sms 

sehingga harus mampu menguasai huruf, kata dan memahami kalimat yang ditulis. 

Disinilah peranan membaca sangat diperlukan.  

         Salah satu metode yang mampu meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan adalah dengan menggunakan metode membaca buku Anak Islam Suka 

Membaca.  

          Metode membaca buku Anak Islam Suka Membaca mampu meningkatkan 

kemampuan membaca anak kelompok B di TKIT Al Hasna Gondang, Klaten tahun 

ajaran 2012/2013. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan rata-rata 

prosentase kemampuan membaca dari sebelum tindakan sampai dilakukan 

tindakan. Pada saat belum ada tindakan kemampuan membaca anak sebesar 

60,41%, siklus I 68,57%, siklus II 74,48%, siklus III 87,50%. 

          Penetapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan pada 

pembelajaran dengan menggunakan metode buku Anak Islam Suka Membaca 

dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak. 

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model siklus 

yang terbagi menjadi 3 siklus. Ketiga siklus menekankan pada peningkatan 

kemampuan membaca permulaan dengan menggunakan metode buku Anak Islam 

Suka Membaca. Setiap siklus yang dilakukan terdiri dari empat tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan dan refleksi. Kegia tan 

penelitian dilakukan secara berulang-ulang dan bervariasi. Penelitian dinyatakan 

berhasil apabila terjadi peningkatan sesuai dengan target yang ditentukan. 



 
 

          Tindakan dilakukan setelah ada perencanaan. Perencanaan memperhatikan 

setiap perubahan yang dicapai pada siklus berikutnya terutama  tindakan yang 

dapat meningkatkan kemampuan membaca anak.  

           Berdasarkan hasil pembahasan bab IV maka penelitian ini layak digunakan 

dan dikembangkan oleh guru yang menghadapi masalah sama. Kreativitas, 

kemampuan dan kemauan peneliti sangat menentukan keberhasilan pembelajaran.  
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