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ABSTRAKS 
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Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan kemampuan membaca awal 
anak di Taman Kanak-Kanak Kemiri 02 Kebakkramat, Karanganyar Tahun 
Ajaran 2012/2013. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan media 
pohon pintar dimana jumlah subyek penelitian 21 anak. 

 Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
penelitian ini adalah anak kelompok B2 tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan teman seprofesi serta 
kepala sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi, wawancara catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  teknik analisis deskriptif 
komparatif 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan ada pengembangan kemampuan 
mambaca awal yaitu sebelum tindakan 46,3%, kemudian berkembang 
menjadi 61,5% pada siklus I dan berkembang menjadi 82% pada siklus II. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan media pohon pintar 
dapat mengembangkan kemampuan membaca awal anak.  
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PENDAHULUAN 

 

Perkembangan adalah suatu proses perubahan dimana anak belajar 

menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek. Salah satu aspek 

penting dalam perkembangan adalah aspek perkembangan bahasa. Bahasa 

merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia 

karena disamping berfungsi sebagai alat untuk menyatakan pikiran dan 

perasaan kepada orang lain juga sekaligus sebagai alat untuk memahami 

perasaan dan pikiran orang lain. 

Masa kanak-kanak adalah usia yang paling tepat untuk 

mengembangkan bahasa. Karena pada masa ini sering disebut masa “golden 

age” dimana anak sangat peka mendapatkan rangsangan-rangsangan baik 

yang berkaitan dengan aspek fisik motorik, intelektual, sosial, emosi maupun 

bahasa. Menurut Hurlock (Musyafa, 2002) perkembangan awal lebih penting 

dari pada perkembangan selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi  

oleh belajar dan pengalaman. Pada kenyataannya anak pra sekolah rata-rata 

belum banyak menguasai kosa kata dan hal ini banyak dijelaskan oleh para 

ahli.  

Sebagian anak kelompok B2 sudah mampu mengenal huruf dan 

menirunya, namun masih ada sebagian besar anak yang belum berada pada 

tahap mengenal dan mampu menirukan huruf. Selain belum bisa mengenal 

huruf dan menirunya mereka belum mampu melakukan indicator 

menghubungkan dan menyebutkan tulisan sederhana dengan simbol yang 

melambangkannya.   Dalam mengajak anak belajar mengenal huruf dan 

membaca tulisan sederhana peneliti melakukannya dengan menggunakan 

kartu huruf dan teknik membaca mengeja. Anak cenderung membaca huruf 

yang tertempel pada kartu saja dan kurang meningkatkan penerapan huruf 

itu untuk menerangkan benda yang ditemui sehari-hari.  



Penyebabnya permasalahan di atas adalah dalam mengajar  guru 

cenderung menggunakan pembelajaran konvensional sehingga  hasil  

pembelajaran  yang  diperoleh  kurang  maksimal.  Selain  itu  guru tidak 

memberi  kesempatan kepada siswa untuk berlatih membaca.  Hal ini sesuai 

pendapat Wina Sanjaya (2007:231) menyatakan bahwa  dalam  

pembelajaran konvensional  anak didik ditempatkan  sebagai obyek belajar  

yang  berperan sebagai  penerima informasi secara pasif serta pembelajaran  

bersifat  teoretis  dan abstrak. Dengan kondisi yang demikian maka dapat 

dianalisis kekurangan dalampembelajaran guna mengetahui hambatan yang 

ditemukan  untuk perbaikan pembelajaran  berikutnya. Dalam melakukan  

perbaikan  pembelajaran  dilakukan penelitian tindakan kelas untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Guru belum digunakan media 

pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan membaca anak. 

Berdasarkan fakta di atas  diperlukan media yang tepat sesuai dengan 

perkembangan anak. Menurut Briggs dalam Prastati (2005:4)  media 

merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. 

Sependapat dengan pendapat di atas, Wang Qiyun & Cheung Wing Sum 

(2003:217), menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan, media biasa 

disebut sebagai fasilitas pembelajaran yang membawa pesan kepada 

pembelajar. Media dapat dikatakan pula sebagai bentuk-bentuk komunikasi 

baik tercetak maupun audio visual dan peralatannya, sehingga media dapat 

dimanipulasi, dilihat, dibaca, dan didengar. Dalam penelitian ini digunakan 

media pohon pintar, melalui pohon pintar anak bisa bereksplorasi 

menemukan konsep kemudian menggunakan konsep tersebut sekaligus 

muncul keaksaraan dalam dirinya. Tujuan penelitian ini untuk 

mengembangkan kemampuan membaca awal pada kelompok B2 Taman 

Kanak-kanak Kemiri 02 Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 

2012/2013 

 



METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Taman Kanak-kanak Kemiri 02 Kebakkramat, Karanganyar. TK 

Kemiri 02 Kebakkramat berada di kompleks lapangan Kebakkramat 

dan tidak jauh dari kantor Kecamatan Kebakkramat 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama selama 3 bulan mulai bulan 

Nopember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 

B. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah guru dan anak-anak kelompok B2 TK 

Kemiri 02 Kebakkramat yang berjumlah 21 siswa yang terdiri dari 9 anak 

laki-laki dan 12 anak perempuan 

C. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). Prosedur penelitian ini akan mengacu 

pada penelitian tindakan kelas. Suharsimi Arikunto (2006: 16) 

mengemukakan model yang didasarkan atas konsep pokok bahwa 

penelitian tindakan terdiri dari empat komponen pokok yang juga 

menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan PTK, yaitu: (1) Perencanaan, 

(2) Pelaksanaan Tindakan, (3) 0bservasi, (4) Refleksi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara tatap muka langsung antara peneliti dengan 

responden untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari 

responden. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui secara 



mendalam kemampuan membaca awal sebelum pembelajaran dengan 

media pohon pintar  maupun setelah pembelajaran dengan media 

pohon pintar    

2. Teknik Observasi  

Dalam penelitian ini metode observasi dipergunakan untuk 

mengadakan penelitian terhadap gejala-gejala yang akan diselidiki 

tanpa menggunakan alat namun melalui pengamatan dengan indera, 

dan dipergunakan untuk.mengamati kondisi Taman Kanak-kanak 

Kemiri 02 Kebakkramat Karanganyar serta kondisi anak saat ada 

proses belajar di sekolah serta pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media pohon pintar. 

3. Metode Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

sekunder. Dokumen dalam bentuk data sekunder yang diperlukan 

dalam penelitian ini antara lain tentang gambaran umum Taman 

Kanak-kanak Kemiri 02 Kebakkramat Karanganyar. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik  analisis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis deskriptif komparatif. Teknik tersebut mencakup analisis 

kritis terhadap kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru dalam 

proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas selama penelitian 

berlangsung. Analisis kritik untuk mengembangkan kemampuan 

membaca awal melalui media pohon pintar mencakup kemampuan anak 

membaca antara kata dan gambar.   



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data pada kondisi awal dan hasil musyawarah dengan 

teman sejawat serta dosen pembimbing penulis akhirnya mengambil 

keputusan untuk membuat tindakan dalam rangka mengembangkan 

kemampuan membaca awal anak didik kelompok B TK Kemiri 02 

Kebakkramat dengan menggunakan media “Pohon Pintar”. Permainan 

“Pohon Pintar”  dilakukan dengan menyiapkan pohon pintar yang berisi kartu 

huruf kontekstual/kartu huruf/kartu kata/kartu gambar (tiap kartu diberi klip 

kertas), kemudian menyiapkan kardus yang dibuat seperti tempatmenempel 

dihiasi dengan  kertas berwarna-warni dan gambar-gambar agar menarik, 

kardus/kotak  tersebut berisi kartu huruf, kartu kata,  dan kartu gambar yang 

dibuat dari kertas karton /kardus, papan flanel tempat untuk menempel hasil 

petikan anak, buku cerita bergambar.  Guru kemudian 1)  meminta anak 

memetik kartu huruf, menyebutkan kartu huruf yang didapat, 2). 

menempelkan kartu huruf dan kartu gambar, 4). menyuruh anak  memetik 

sesuai kelompoknya (kelompok kartu gambar dan kelompok kartu kata), 

menyuruh anak kelompok pemetik kartu huruf membacakan kartu yang 

didapat (dengan dibantu guru), dan anak kelompok kartu gambar  

menyebutkan gambar yang didapat. Setelah  itu anak disuruh mencari 

pasangannya masing-masing yaitu anak kelompok kartu huruf mencari 

pasangan dari kelompok kartu gambar. Bila telah mendapat pasangan, anak-

anak tersebut secara berpasangan harus menempelkan kartu huruf 

berdampingan dengan  kartu gambar, 5) setelah tertempel dengan benar 

anak diajak membaca bersama kemudian guru mengajak anak membaca 

buku cerita bergambar yang telah disiapkan, 6) setelah tertempel dengan 

benar guru mengajak anak  membaca bersama kemudian  membaca  

bersama-sama buku cerita bergambar yang telah disiapkan, 7) meminta  

anak  menunjuk kata atau gambar yang dikenal pada buku yang dibacakan. 



Berdasarkan hasil pencapaian dan keberhasilan tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan membaca awal anak dalam 1 kelas 

berkembang dengan baik dan hasil dari penggunaan media pohon pintar 

benar-benar dapat mengembangkan kemampuan membaca awal anak.  

Hasil menunjukkan bahwa, menunjukkan adanya pengembangan 

kemampuan membaca awal yang signifikan yaitu dimulai dari prasiklus hanya 

mencapai 46,3 % kemudian pada siklus I menjadi 61,5 % dan pada siklus II 

mencapai 82 % drai rata-rata kemampuan membaca awal dengan 

menggunakan media pohon pintar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPULAN 

 

Dari  penelitian tindakan kelas untuk mengembangkan kemampuan 

membaca awal anak  kelompok  B2 TK   Kemiri 02 Kebakkramat 

Karanganyar dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Media “Pohon Pintar” bisa diimplementasikan dengan 

mengembangkan kemampuan membaca awal anak kelompok B2 TK 

Kemiri 02 Kebakkramat semester I tahun pelajaran 2012/2013. 

Perkembangan itu terjadi pada siklus I dan siklus II. Keberhasilan rata-

rata membaca awal anak B2 TK Kemiri 02 berkembangg dari hanya 

sebesar 46,3 % di kondisi pra siklus menjadi 61,5 % di siklus I dan 

akhirnya sebesar 82 % di siklus II. Sesuai dengan indikator 

keberhasilan penelitian (rata-rata keberhasilan membaca permulaan 

anak satu kelas sebesar 80% di akhir siklus) maka penelitian tindakan 

kelas ini dianggap telah berhasil mengembangkan kemampuan 

membaca permulaan anak kelompok  B  TK Kemiri 02 Kebakkramat. 

2. Hipotesis Tindakan yang berbunyi ”Media pohon pintar dapat 

mengembangkan Kemampuan membaca awal anak kelompok B2 

Taman Kanak-kanak Kemiri 02 Kebakkramat Karanganyar tahun 

pelajaran 2012/2013” dapat diterima setelah dilakukan penelitian 

tindakan kelas selama 2 siklus. 
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