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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA AWAL ANAK MELALUI  

KARTU HURUF  PADA KELOMPOK B  TK PERTIWI KRAKITAN I  

KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN  

  TAHUN AJARAN 2012/ 2013 

 

Oleh 

 

Warsiti 

A.53BO90215 

 

Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 

Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Tahun  2012. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

membaca awal anak melalui kartu huruf pada kelompok B TK Pertiwi Krakitan I 

Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/2013, Jenis penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek pelaksanaan tindakan adalah anak 

kelompok B TK  Pertiwi Krakitan I yang berjumlah 20 anak. Data tentang 

membaca awal dikumpulkan melalui observasi. Sedangkan data mengenai 

penerapan  kartu huruf dikumpulkan melalui tes lisan dan dokumentasi.  Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan membaca awal anak melalui 

kartu huruf. Hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata hasil membaca awal 

anak dalam satu kelas sebelum tindakan 34,58%, Siklus I 38,75%, Siklus II 

58,33% dan Siklus III 85,00%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui 

kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan membaca awal anak kelompok B TK 

Pertiwi Krakitan I Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

 

Kata kunci : membaca awal, kartu huruf 
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A. PENDAHULUAN 

Pada hakekatnya kelancaran membaca menjadi dasar kesuksesan akademik 

anak. Anak-anak yang terampil membaca  sejak usia dini dan selalu  dipaparkan  

dengan bahan cetakan/ buku akan memiliki rasa ingin tau lebih besar, dan selalu 

ingin memperluas  dan  menambah  pengetahuannya.  Sebaliknya anak-anak yang 

lambat dalam penguasaan keterampilan membaca, dan lebih jarang mendapat  

latihan membaca dibandingkan teman sebaya sehingga mereka akan kehilangan 

kesempatan belajarnya. 

       Sementara itu, belum sepantasnya guru TK menekankan kemampuan baca, 

tulis dan berhitung atau Calistung kepada anak-anak didiknya. Memang, hal itu 

akan meringankan kerja guru SD. Namun, yang seharusnya dicamkan oleh semua 

pihak adalah usia anak TK itu merupakan usia anak untuk bermain, yang perlu 

diajarkan kepada anak-anak itu hanya motorik kasar contohnya: keseimbangan 

sebagai bekal untuk konsentrasi atau melompat, sedangkan untuk motorik halus 

yang perlu diberikan agar nantinya di SD mereka terbiasa memegang pensil, 

belajar menggaris, atau menggunting gambar. Sebagai lembaga pra-sekolah, tugas  

utama TK adalah mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai 

pengetahuan, sikap/ prilaku, ketrampilan dan intelektual serta bahasa agar  dapat 

melakukan adaptasi dengan  kegiatan belajar yang sesungguhnya  di sekolah  

dasar pada nantinya (Depdiknas, 2000: 2). 

        Kemampuan membaca awal merupakan aspek penting yang perlu 

diperhatikan, maka dari itu peneliti akan membahas masalah tentang kemampuan 

membaca awal anak. Penelitian dilaksanakan di TK Pertiwi, Krakitan I, Bayat, 

Klaten. Berdasarkan hasil observasi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa kelompok B di TK Pertiwi Krakitan I kemampuan membaca 

anak  masih rendah. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah: 

kurangnya sarana dan prasarana, alat peraga yang digunakan dalam proses 

pembelajaran  kurang sesuai, dan pemilihan pendekatan atau media pembelajaran 

yang kurang efektif. Berdasarkan hasil observasi  tersebut di atas, perlu diadakan 

suatu inovasi pembelajaran yang dapat membuat anak lebih tertarik dalam 
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pembelajaran melalui hal yang anak sukai dalam hal ini penulis menggunakan 

media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca awal anak. 

         Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mendiskripsikan melalui kartu 

huruf dapat meningkatkan kemampuan membaca awal anak  pada Kelompok B   

TK Pertiwi Krakitan I. 

1. Pengertian kemampuan Membaca 

Menurut Santoso (2011: 45) membaca adalah  suatu  proses  

memasukkan informasi dari media buku yang berbentuk tulisan dan 

terproyeksi oleh indra penglihatan kita, dan diproses oleh otak dan akhirnya 

menghasilkan  suatu pengetahuan dan pemahaman baru. Aderson dkk. (dalam 

Nurbiana Dheni, dkk. 2008: 55) memandang membaca sebagai suatu proses 

untuk memahami makna suatu tulisan. Depdiknas (2007: 4) mengartikan 

bahwa membaca merupakan kegiatan yang melibatkan unsur auditif 

(pendengaran) dan unsur  visual (pengamatan). 

         Dari berbagai pendapat para ahli tentang pengertian membaca di atas 

dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu proses untuk memahami 

makna suatu teks dan kontek dalam tulisan. 

2. Pengertian Kartu Huruf 

Flash  Card  atau  Education  Card berupa  kartu-kartu  bergambar  

yang dilengkapi  kata-kata,  yang diperkenalkan  oleh  Glenn  Doman,  seorang  

dokter  ahli otak  dari  Philadelphia,  Pennsylvania. Kartu huruf atau dalam 

istilah lain Flash Card Abjad merupakan bentuk media atau alat permainan 

yang bersifat mendidik yang dikhususkan bagi anak-anak usia pra sekolah 

yang terdiri dari kartu-kartu yang bertuliskan 26 macam huruf alphabet. 

Menurut Hasan (2009: 72), permainan kartu huruf ini sudah banyak 

dikembangkan di Jepang Shicida spesialis perkembangan anak balita, dalam 

bukunya Right Brain Education in Infancy menjelaskan sebuah hasil studinya, 

bisa dilihat bagaimana anak-anak SD mampu membaca buku I jilid  dalam 

waktu 3-5 menit. 

Menurut  Smaldino dkk dalam bukunya Sri Anitah (2005: 8) 

mengatakan bahwa gambar dapat memberikan gambaran tentang segala 
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sesuatu seperti binatang, orang, tempat atau peristiwa.  Gambar yang sering 

digunakan dalam  media pembelajaran antara lain : kartu, potret, ilustrasi dari 

buku, catalog, gambar cetak. Sedangkan menurut Sujiono (2009: 8.31) Kartu 

huruf adalah kartu pintar yang berisi gambar yan dirancang untuk 

memudahkan anak dalam pembelajaran membaca. 

Guru  dapat  menggunakan strategi  bermain  dengan  memanfaatkan  

kartu-kartu  huruf dalam belajar membaca permulaan.    Anak diajak  bermain  

dengan  menyusun  huruf-huruf  menjadi  sebuah  kata  yang berdasarkan  

teka-teki  atau  soal-soal  yang  dibuat  oleh  guru.  Titik  berat  latihan 

menyusun  huruf  ini  adalah  keterampilan  mengeja  suatu  kata. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Berdasarkan beberapa jenis penelitian, penelitian ini  menggunakan jenis 

Action Research (penelitian tindakan) yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar sekelompok peserta didik (Mulyasa: 

2011: 10). Penelitian tindakan ini dilakukan di TK Pertiwi Krakitan I, tepatnya di 

ruang kelompok B TK Pertiwi Krakitan I, Bayat, Klaten. Penelitian dilakukan  

pada kelompok B, dengan alasan proses belajar membaca awal anak belum 

optimal atau masih rendah. 

        Dalam penelitian  ini,  tindakan kelas dilakukan tiga kali tatap muka yaitu 

pada siklus I, siklus II dan siklus III, setiap siklus satu kali pertemuan, setiap 

pertemuan durasi waktunya 1 x 45 menit. Siklus 1 dilaksanakan pada bulan 

September minggu  keempat tahun 2012, siklus 2 dilaksanakan pada bulan 

Oktober minggu pertama tahun 2012, siklus III dilaksanakan pada bulan Oktober 

minggu kedua  tahun 2012. 

         Data yang akan diperoleh dari pelaksanaan tindakan kelas adalah data 

kuantitatif (angka-angka) dan data kualitatif (selain angka). Menurut Arikunto 

(2002: 107), yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data kuantitatif dan sumber data 

kualitatif.  Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Anak, guru 

kelas, teman sejawat dan peneliti. 
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Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti 

(Arikunto, 2002: 122). Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek 

penelitian adalah semua anak kelompok B yang berjumlah 20 anak dengan rincian  

13 laki-laki dan 7 perempuan.  Alasan peneliti mengambil Kelompok B karena 

pada kelas ini kemampuan membaca anak masih rendah dan belum optimal. 

        Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, tes lisan, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dilakukan dengan cara 

deskriptif komparatif, yaitu membandingkan nilai tes dari kondisi awal, nilai tes 

setelah tindakan 1 (siklus I), nilai tes setelah tindakan II (siklus II), dan nilai tes 

tndakan III (Siklus III) kemudian direfleksi. Data kualitatif yang berasal dari 

pengamatan, maka analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan 

hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklus yang telah dilaksanakan.  

Analisis data terhadap anak dilakukan beberapa tahap sebagai berikut : 

1. Menjumlahkan skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan 

2. Membuat tabulasi skor observasi peningkatan kemampuan membaca anak. 

3. Menghitung persentase peningkatan kemampuan membaca awal anak dengan 

menggunakan metode kartu huruf, dengan cara sebagai berikut : 

a) Persentase pencapaian kemamampuan 

∑ Skor amatan yang dapat dicapai anak   X 100 % 

∑ Skor maksimum 

b) Skor maksimum = skor maksimum butir amatan  X jumlah persentase 

diisikan pada tabel tabulasi butir amatan 

c) Skor maksimum = 4  X 6  = 24 

d) Hasil persentase  diisikan pada tabel tabulasi pada kolom 

4. Membandingkan hasil persentase pencapaian pada setiap anak dengan 

persentase keberhasilan pada setiap siklus. 

a) Persentase pencapaian : diperoleh dari perhitungan persentase kemampuan 

membaca awal dengan menggunakan metode kartu huruf. 

b) Persentase keberhasilan : diperoleh dari persentase minimal yang harus 

dicapai  anak pada setiap siklusnya. 

c)  Status pencapaian diperoleh dari perbandingan antara skor maksimum 
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setiap siklus dan persentase pencapaian setiap anak dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

(1) S = sudah mencapai, jika hasil persentase pencapaian ≥ persentase 

keberhasilan. 

(2) B = belum mencapai, jika hasil persentase pencapaian  ≤ persentase 

keberhasilan. 

 

C. HASIL PENELITIAN/ PEMBAHASAN 

Kondisi membaca awal pada TK Pertiwi Krakitan I sebelum dilakukan 

penelitian tidakan kelas ini adalah sebagai berikut : 

1.  Penyampaian materi membaca dilakukan dengan cara mengeja satu persatu 

huruf dibimbing oleh guru  kelas dan anak disuruh menirukan. 

2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar belum didukung  media  pembelajaran 

yang menarik sehingga menyebabkan anak bosan, tidak tertarik belajar 

membaca bahkan  malas mengenal abjad.  

3. Selama proses kegiatan belajar mengajar  berlangsung anak kurang aktif 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 

4. Saat diberikan penugasan masih banyak anak didik yang belum dapat  

mengerjakan tugas dengan baik. 

Ketika guru  mengadakan evaluasi atau penilaian pada kondisi awal ini 

maka dapat didapatkan hasil yang harus ditingkatkan. Keberhasilan rata-rata 

kemampuan membaca permulaan anak hanya sebesar 34,58%. Hal ini tentu saja 

masih jauh dari keaadaan yang dikatakan berhasil. 

 

SIKLUS I 

a. Perencanaan 

1) Langkah pembuka 

Guru mengawali tindakan perencanaan siklus I dengan 

mengumpulkan  semua data–data pelaksanaan prasiklus. 
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2) Langkah kegiatan inti perencanaan 

Data-data pelaksanaan prasiklus dijadikan oleh guru merencanakan 

pelaksanaan siklus I. Adapun perencanan siklus I adalah sebagai berikut : 

a) Menyiapkan kartu huruf kontekstual (sesuai konteks tema) yaitu 

dengan kertas karton ukuran  5 x 10 cm di beri huruf abaca dan  

disertai kosa kata yang huruf awalnya sama dan kosakata yang huruf 

akhirnya sama. Misalnya : a, ba, ca, da, nama, sama, batu, ratu dst. 

kartu huruf dipersiapkan 3 paket yaitu abaca, ibici, dan ubucu, untuk 

satu kelompok tersedia 1 set kartu huruf kontekstual untuk siklus I ini. 

b) Menyiapkan kartu yang berisi huruf  yang ada gambarnya. Di mana 

tulisan pada kartu sesuai dengan gambar. Misal : ada gambar apel 

bawah kartu bertuliskan “a p e l” dst. Kartu tersebut diberi perekat 

sehingga dapat ditempelkan pada papan flanel. 

c) Menyiapkan kartu bergambar yang disertai kartu kata secara terpisah, 

misalnya ada gambar topi, maka  ada tulisan pada kartu yang lain 

tulisan “t o p i”. Disiapkan kapur berwarna agar menarik, semua kartu 

ditempel perekat agar dapat ditempelkan pada papan flannel tempat 

untuk menempel hasil kerja anak, serta buku bergambar. 

d) Menyusun soal uantuk evaluasi dan penugasan pada setiap pertemuan 

e) Menyusun lembar observasi 

3) Langkah penutup perencanaan 

b. Pelaksanaan  Tindakan dan observasi  

Pelaksanaan Tindakan dan observasi Siklus I dilaksanakan pada Minggu 

ke 4 pada bulan September ( Sabtu, 29 September 2012), dengan tema 

kebutuhanku. Pelaksanaan penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut : 

1. Guru melaksanakan langkah kegiatan inti tindakan dengan membagi anak 

didik kelompok B  menjadi 2 kelompok, satu kelompok beranggotakan 10 

orang anak diberikan satu set kartu huruf abaca untuk tiap kelompok. 

Setelah itu guru mengajak anak  mengamati satu per satu kartu huruf 

kontekstual.  
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2. Guru membacakan huruf awal kata yang sama dengan huruf  yang 

diperkenalkan pada kartu. Guru juga membacakan kata  yang huruf akhir 

yang sama dengan huruf yang diperkenalkan pada kartu. Misalnya 

nama….sama, batu….ratu dst. 

3. Guru memberi pertanyaan pada semua kelompok dengan cara membaca satu 

kartu dan anak disuruh menunjukkan kartu yang dimaksud. Misalnya : coba 

tunjukkan mana kata “topi”, maka anak akan berusaha mencari kata  “t o     

p i” dan berlomba untuk lebih dulu menunjukkannya pada guru. 

4. Guru kemudian menyediakan kartu bergambar, dan membagikannya ke 

tiap-tiap kelompok sebanyak 1 set. Anak diajak untuk mengenali huruf 

dengan mengenali gambar terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengamati 

gambar, mengidentifikasikannya, menyebutkan namanya, menyebutkan ciri-

cirinya, bercerita mengenai gambar misalnya: pada kartu ada gambar apel. 

Guru menunjukkan gambar “apel” maka anak akan membacanya “a p e l” 

sesuai dengan kata yang tertera di bawah gambar tersebut. 

5. Guru menempelkan kartu  gambar dan kartu kata di papan flannel, untuk 

kegiatan ini disiapkan 5 gambar dan  5 kata yang ditempel bersebelahan 

secara  acak. Kemudian anak diminta maju untuk menunjukan pasangan 

katanya dengan cara memberikan garis dengan kapur berwarna pada 

pasangan kartu gambar dengan kartu kata.  

6. Guru memberikan tugas anak kemudian menuliskan huruf dan kata di dalam 

buku tugasnya masing-masing, huruf dan kata yang di tuliskan  berupa huruf 

yang dibuat terputus-putus  dan ditebalkan oleh anak menggunakan pensil. 

c. Refleksi/ Evaluasi 

1. Proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan pada siklus I ini berjalan lebih menarik dari proses 

pembelajaran sebelum dilakukannya tindakan.  

2. Masih banyak  anak yang harus dibantu guru  untuk membaca kartu kata 

yang mereka pegang  untuk membaca kartu tersebut mereka masih 

membutuhkan bantuan.  
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3. Pada saat menghubungkan kata dengan gambar di papan flannel  anak 

saling berebut  mendapatkan giliran pertama  

4. Pada hasil pengamatan kegiatan anak menuliskan huruf dan kata pada 

buku tugas mereka masing-masing, dari hasil pengamatan ada anak yang 

sudah dapat menjalankan tugas dengan baik, tetapi juga masih ada anak 

yang hanya corat-coret sana-sini sesuka hatinya.  

Melalui kegiatan  membaca permulaan dengan kartu huruf berdasarkan  

aspek indikator yang telah ditargetkan  dapat dilihat menunjukkan peningkatan 

prestasi anak dibandingkan sebelum dilakukan tindakan. Aspek indikator anak 

pada siklus I peneliti mentargetkan tingkat pencapaian persentase 40%, hal ini 

dikatakan belum meningkat  karena persentase rata-rata kurang dari yang 

ditargetkan  yaitu sebesar 38,75%. Setelah  refleksi/ evaluasi  maka diputuskan 

untuk menjalankan tindakan siklus II. 

 

SIKLUS II 

a. Perencanaan 

1) Langkah pembuka 

Guru mengawali tindakan perencanaan siklus II dengan 

mengumpulkan  semua data–data pelaksanaan Siklus I. 

2) Langkah kegiatan perbaikan perencanaan 

a) Membagi kelompok menjadi 4, setiap kelompok beranggotakan 5 

anak. Dibagikan 2 set kartu huruf setiap kelompok 

b) Menyiapkan kartu huruf kontekstual. Misalnya : a, ba, ca, da, nama, 

sama, batu, ratu dst. kartu huruf dipersiapkan 3 paket yaitu abaca, 

ibici, dan ubucu, untuk satu kelompok tersedia 1 set kartu huruf 

kontekstual untuk siklus II ini. 

c) Melakukan hompipah setiap kelompok dengan dibuatkan urutan 

angka sehingga tidak berebutan saat maju menghubungkan huruf 

dengan gambar. 

d) Menyusun soal untuk evaluasi dan penugasan pada setiap pertemuan 

e) Menyusun lembar observasi 
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3) Langkah penutup perencanaan 

b. Pelaksanaan  Tindakan dan observasi  

        Pelaksanaan Tindakan dan observasi Siklus II dilaksanakan pada Minggu 

ke 1 pada bulan Oktober ( Kamis, 4 Oktober 2012), dengan tema kebutuhanku. 

Pelaksanaan penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut : 

1. Guru melaksanakan langkah kegiatan inti tindakan dengan membagi anak 

didik kelompok B  menjadi 4 kelompok, satu kelompok beranggotakan 5 

orang anak diberikan satu dua kartu huruf abaca untuk tiap kelompok. 

Setelah itu guru mengajak anak  mengamati satu per satu kartu huruf 

kontekstual.  

2. Guru membacakan huruf awal kata yang sama dengan huruf  yang 

diperkenalkan pada kartu. Guru juga membacakan kata  yang huruf akhir 

yang sama dengan huruf yang diperkenalkan pada kartu. Misalnya 

nama….sama, batu….ratu dst. 

3. Guru memberi pertanyaan pada semua kelompok dengan cara membaca satu 

kartu dan anak disuruh menunjukkan kartu yang dimaksud. Misalnya : coba 

tunjukkan mana kata “duku”, maka anak akan berusaha mencari kata  “d u  

k u” dan berlomba untuk lebih dulu menunjukkannya pada guru. 

4. Guru kemudian menyediakan kartu bergambar, dan membagikannya ke 

tiap-tiap kelompok sebanyak 2 set. Guru menunjukkan gambar “apel” maka 

anak akan membacanya “a p e l” sesuai dengan kata yang tertera di bawah 

gambar tersebut. 

5. Guru menempelkan kartu  gambar dan kartu kata di papan flannel, untuk 

kegiatan ini disiapkan 5 gambar dan  5 kata yang ditempel bersebelahan 

secara  acak. Agar  tidak berebut dilakukan hompipah, dan diberikan no urut 

maju 

6. Guru memberikan tugas anak kemudian menuliskan huruf dan kata di dalam 

buku tugasnya masing-masing, huruf dan kata yang di tuliskan  berupa huruf 

yang dibuat terputus-putus  dan ditebalkan oleh anak menggunakan pensil. 
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c. Refleksi/ Evaluasi 

1. Proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan pada siklus II ini berjalan lebih menarik dari proses 

pembelajaran sebelum dilakukannya tindakan. Indikasi ini tampak dari 

antusiasme anak dalam bermain dengan kartu huruf untuk  bereksplorasi 

menemukan konsep mengenai huruf dengan mengamati gambar.  

2. Pada hasil pengamatan kegiatan anak menuliskan huruf dan kata pada 

buku tugas mereka masing-masing, dari hasil pengamatan ada anak yang 

sudah dapat menjalankan tugas dengan baik, tetapi juga masih ada anak 

yang hanya corat-coret sana-sini sesuka hatinya.  

Aspek indikator anak pada siklus II peneliti mentargetkan tingkat 

pencapaian persentase 60%, ternyata masih belum meningkat  karena persentase 

rata-rata kurang dari yang ditargetkan  yaitu sebesar 58,33%. Setelah  refleksi dan 

evaluasi  maka diputuskan untuk menjalankan tindakan siklus III. 

 

SIKLUS III 

a. Perencanaan 

1) Langkah pembuka 

Guru mengawali tindakan perencanaan siklus III dengan 

mengumpulkan  semua data–data pelaksanaan Siklus II. 

2) Langkah kegiatan perbaikan perencanaan 

a) Membagi kelompok menjadi 4, setiap kelompok beranggotakan 5 

anak. Dibagikan 2 set kartu huruf setiap kelompok 

b) Menyiapkan kartu huruf kontekstual (sesuai konteks tema) yaitu 

dengan kertas karton ukuran  5 x 10 cm di beri huruf abaca dan  

disertai kosa kata yang huruf awalnya sama dan kosakata yang huruf 

akhirnya sama.  

c) Memberikan motivasi anak yang malu dalam membaca 

d) Menyusun soal untuk evaluasi dan penugasan pada setiap pertemuan 

e) Menyusun lembar observasi 

3) Langkah penutup perencanaan 
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b. Pelaksanaan  Tindakan dan observasi  

Pelaksanaan Tindakan dan observasi Siklus III dilaksanakan pada 

Minggu ke 2 pada bulan Oktober ( Jum’at, 12 Oktober 2012), dengan tema 

kebutuhanku. Pelaksanaan penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut : 

1. Guru melaksanakan langkah kegiatan inti tindakan dengan membagi anak 

didik kelompok B  menjadi 4 kelompok, satu kelompok beranggotakan 5 

orang anak diberikan satu dua kartu huruf abaca untuk tiap kelompok. 

Setelah itu guru mengajak anak  mengamati satu per satu kartu huruf 

kontekstual.  

2. Guru membacakan huruf awal kata yang sama dengan huruf  yang 

diperkenalkan pada kartu.  

3. Guru memberi pertanyaan pada semua kelompok dengan cara membaca 

satu kartu dan anak disuruh menunjukkan kartu yang dimaksud. Misalnya : 

coba tunjukkan mana kata “buku”, maka anak akan berusaha mencari kata  

“b u  k u” dan berlomba untuk lebih dulu menunjukkannya pada guru. 

4. Guru kemudian menyediakan kartu bergambar, dan membagikannya ke 

tiap-tiap kelompok sebanyak 2 set.  

5. Anak menghubungkan gambar dengan huruf di lembar kerja siswa. 

c. Refleksi/ Evaluasi 

1. Proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

pada siklus III ini berjalan lebih menarik ,indikasi ini tampak dari 

antusiasme anak dalam bermain dengan kartu huruf untuk  bereksplorasi 

menemukan konsep mengenai huruf dengan mengamati gambar.  

2. Anak yang malu, sudah berani membaca dengan keras dan berani maju. 

3. Pada hasil pengamatan kegiatan anak menunjukan sudah lancar, semua anak 

tidak ada masalah dalam menjalankan tugas dari guru.  

Dengan aspek indikator anak pada siklus III peneliti mentargetkan tingkat 

pencapaian persentase 80%, pelaksanaan tindakan siklus III ini dikatakan berhasil 

karena persentase pencapaian target meningkat  yaitu menjadi 85,00%.  Semua 

anak dinyatakan berhasil menjalankan tindakan siklus III dengan hasil yang 

memuaskan. 
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Hasil Perbandingan Tiap-Tiap Siklus 

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan 

berdasarkan analisis data kualitatif dari kolaborasi antara peneliti dan guru kelas 

yang terlihat dalam penelitian ini serta profil kelas sebelum dan sesudah diadakan 

penelitian.  

Peneliti melakukan tindakan siklus I, diobservasi dan kemudian melakukan 

refleksi/ evaluasi. Hal ini dilakukan sebagai acuan untuk pelaksanaan  tindakan 

siklus II. Aspek indikator anak dapat meningkat dibandingkan sebelum dilakukan  

tindakan akan tetapi masih ada 13 anak yang belum berhasil dalam pelaksanaan 

siklus I ini. Dari hasil refleksi/ evaluasi peneliti memutuskan menjalankan  siklus 

II, peneliti melakukan observasi tindakan dan melakukan refleksi/ evaluasi. Aspek 

indikator anak dapat meningkat dibandingkan hasil pelaksanaan tindakan  siklus I 

akan tetapi masih ada 9 anak yang belum berhasil dalam pelaksanaan siklus II ini. 

Dari hasil refleksi/ evaluasi peneliti memutuskan menjalankan  siklus III. 

Pelaksanaan siklus III berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan hasil 

yang sangat memuaskan semua anak dinyatakan berhasil mencapai target 

indikator yang telah direncanakan. 

Melalui kegiatan  membaca permulaan dengan kartu huruf berdasarkan  

aspek indikator yang telah ditargetkan  dapat dilihat menunjukkan peningkatan 

prestasi anak dibandingkan sebelum dilakukan tindakan. Aspek indikator anak 

pada siklus I peneliti mentargetkan tingkat pencapaian persentase 40%, hal ini 

dikatakan belum meningkat  karena persentase rata-rata kurang dari yang 

ditargetkan  yaitu sebesar 38,75%. Setelah  refleksi/ evaluasi  maka diputuskan 

untuk menjalankan tindakan siklus II. 

Aspek indikator anak pada siklus II peneliti mentargetkan tingkat pencapaian 

persentase 60%, ternyata masih belum meningkat  karena persentase rata-rata 

kurang dari yang ditargetkan  yaitu sebesar 58,33%. Setelah  refleksi dan evaluasi  

maka diputuskan untuk menjalankan tindakan siklus III. 

Dengan aspek indikator anak pada siklus III peneliti mentargetkan tingkat 

pencapaian persentase 80%, pelaksanaan tindakan siklus III ini dikatakan berhasil 

karena persentase pencapaian target meningkat  yaitu menjadi 85,00%.  Semua 
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anak dinyatakan berhasil menjalankan tindakan siklus III dengan hasil yang 

memuaskan. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil belajar yang telah diketahui  mulai dari kondisi awal, siklus I, 

siklus II dan siklus III  dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Penerapan  kartu huruf dapat meningkatkan proses pembelajaran membaca 

permulaan/ awal pada siswa kelompok B TK Pertiwi Krakitan I Bayat, Klaten 

Tahun Pelajaran 2012/ 2013. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas dan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran, di mana sebelum tindakan siswa pasif, tidak 

responsif, dan kurang kreatif lalu setelah diberi tindakan siswa menjadi 

antusias, kreatif, dan inovatif dalam membaca permulaan/ awal. 

2. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hasil evaluasi pada kondisi awal ke 

kondisi siklus 1, dari nilai rata-rata pada kondisi awal 34,58% meningkat 

4,17% menjadi 38,75% pada kondisi siklus I, pada  siklus II diperoleh nilai 

rata-rata 58,33% meningkat 26,67%  menjadi 85,00% pada kondisi siklus III. 

Persentase ketercapaian naik 50,42% dari  34,58% pada kondisi awal menjadi 

85,00 % pada kondisi akhir (siklus III).  

        Untuk meningkatkan perkembangan membaca awal melalui kartu huruf 

peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah: sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana  lengkap 

yang dibutuhkan guru dan siswa dalam pembelajaran. 

2. Bagi Guru: para guru, khususnya guru TK diharapkan selalu meningkatkan ide 

dan kreatifitas dalam mengajar dengan mempelajari dan menerapkan metode-

metode mengajar yang baru, dan mengembangkan potensi siswa serta 

mengadakan perubahan pembelajaran dari model lama ke model pembelajaran 

yang kontekstual yang lebih menarik, menyenangkan dan mengaktifkan siswa.  

3. Bagi Anak: anak diharapkan meningkatkan kedisiplinan dan konsentrasi  

dalam belajar dan berusaha mengembangkan potensi yang ada pada dirinya 

agar dapat membantu siswa dalam menerima dan memahami materi-materi 

yang diberikan oleh guru. 
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