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ABSTRAK 

 
      Tujuan penelitian: (1) untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca 
kata anak Kelompok B TK Kridawita Klaten tahun pelajaran 2012/2013 melalui 
penggunaan media gambar, (2) untuk mengetahui efektivitas penggunaan media 
gambar dalam meningkatkan kemampuan membaca kata anak Kelompok B TK 
Kristen Kridawita, Klaten tahun pelajaran 2012/2013.  
         Subjek penelitian adalah guru/peneliti, kolaborator, dan semua anak 
kelompok B TK Kristen Kridawita Klaten tahun pelajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 22 anak. Teknik pengumpulan data adalah observasi, tes tertulis dan 
wawancara. Sumber data adalah (1) guru yang menerapkan pembelajaran 
menggunakan media gambar dalam pembelajaran dan (2) anak kelompok B TK 
Kristen Kridawita Klaten tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 22 anak, 
dengan rincian 10 laki-laki dan 12 perempuan. Teknik analisis data 
menggunakan. Analisis dilakukan beberapa tahap sebagai berikut: (1) 
Menjumlahkan skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan hingga delapan 
indikator yang telah direncanakan, (2) Membuat tabulasi skor observasi 
peningkatan kemampuan membaca kata anak melalui menggambar bebas dari 
nomor, nama anak, butir anmatan, jumlah skor, (3) Menghitung Nilai 
menggunakan prosentase, dan (4) Membandingkan hasil prosentase pencapaian 
pada setiap anak dengan prosentase keberhasilan pada setiap siklusnya. 
        Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa (1) penggunaan media gambar 
dapat meningkatkan kemampuan membaca kata anak Kelompok B TK Kristen 
Kridawita, Klaten tahun pelajaran 2012/2013. Ini terbukti dari adanya kenaikan 
hasil tes tertulis dari rata-rata 69,3 pada kondisi awal menjadi 80,5 pada siklus I 
dan menjadi 93,4 pada siklus II, dan (2) Penggunaan media gambar dalam 
meningkatkan kemampuan membaca kata anak membuat pembelajaran menjadi 
lebih efektif bagi anak Kelompok B TK Kristen Kridawita, Klaten tahun pelajaran 
2012/2013. 
 
 
Kata kunci: Kemampuan Anak Membaca Kata, Media Gambar, Anak Kelompok B 
Taman Kanak-Kanak 
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Pendahuluan 

Pada umumnya anak kelas Taman Kanak-Kanak masih dalam tahap 

pengenalan tentang simbol-simbol bahasa. Hal ini dapat dibayangkan anak 

Taman-Kanak-Kanak kelas B akan masuk kelas 1 Sekolah Dasar yang sama sekali 

tidak dibekali persiapan untuk mengenal membaca deretan simbol-simbol pada 

buku yang mengandung makna yang dapat dilisankan, oleh sebab itu, anak perlu 

dikondisikan dengan bacaan. Anak perlu dibiasakan untuk melihat buku, 

memegang, membalik-balik dan kemudian “membacanya”.  

Kemampuan membaca kata untuk anak Taman kanak-kanak (TK) 

Kridawita masih rendah karena belum dibiasakan dikenalkan untuk membaca kata 

secara intensif. Guru/pengajar masih berpedoman pada norma-norma 

pembelajaran TK yaitu “bermain dan belajar” atau “belajar dan bermain”. Dengan 

kata-kata tersebut diterima apa adanya dan guru tidak mengajarkan membaca 

kecuali bermain. Guru masih sedikit (belum sering) mengenalkan membaca kata 

mengenal simbol-simbol bahasa tertulis yang mengandung makna. Sebenarnya 

terdapat banyak pendekatan membaca kata secara efektif untuk TK kelompok B 

tetapi juga tidak efektif untuk anak lain. Ketika banyak program yang 

menawarkan petunjuk dalam meningkatkan kemampuan membaca kata secara 

spesifik bahwa persoalan-persoalan membaca disebabkan karena rendahnya 

motivasi siswa untuk membaca.untuk meningkatkan kemampuan membaca kata.  

Moffett (dalam Linda Campbell, 2006: 29) menekankan arti penting 

pemberian peluang bagi anak untuk menyelesaikan bacaan, mengingat isinya, dan 

menarik kesimpulan dari apa yang dimaksud penulis/pengarang. Keterampilan-

keterampilan semacam itu, dapat diajarkan dengan cara-cara yang menarik dan 

merangsang agar anak mampu membaca kata dari tahap ke tahap tertentu antara 

lain: Guru memperkenalkan huruf/bermain huruf dan dapat dilanjutkan 

memperkenalkan suku kata/ bermain suku kata yaitu suku kata yang dimiliki 

anak-anak dapat mencari gabungan suku kata yang bisa menjadi kata yang 

bermakna. Bentuk-bentuk pembelajaran seperti itulah yang perlu diberikan kepada 

anak, sebab selama ini TK.B Kridawita tidak pernah dikenalkan tentang membaca 
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kata (karena aturan belum boleh). Oleh karena itu kemampuan membaca kata 

anak masih rendah. 

Penggunaan media gambar sebagai media pembelajaran anak TK B 

merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca kata 

bagi anak. Oleh karena itu media pembelajaran melalui gambar untuk masa kini 

merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Guru, sebagai perancang 

pembelajaran, guru perlu memilih media yang sesuai dengan materi serta strategi 

pembelajaran yang digunakan. Agar dapat memilih media yang sesuai, guru perlu 

mengenal berbagai jenis media dengan karateristik masing-masing. Meskipun 

telah banyak jenis media elektronik yang canggih tidak berarti bahwa media yang 

sederhana tidak relevan lagi untuk digunakan. Suatu saat guru hanya memerlukan 

media sederhana, namun pada saat lain, media sederhana dikombinasikan dengan 

media yang canggih, sehingga terciptalah suatu multimedia untuk pembelajaran 

tertentu.  

        Keberhasilan sekolah ditentukan pada awal pra sekolah yaitu Taman Kanak-

kanak kelompok B, untuk itu para siswa perlu diberi atau dibuatkan dasar 

keterampilan yang kokoh pada lingkup pembelajaran pokok, dan mengembangkan 

individu yang benar-benar mempunyai kemampuan dan keyakinan. maka metode 

menggunakan media gambar merupakan salah satu strategi dalam menentukan 

cara untuk mengajarkan kegiatan membaca kata anak khususnya Taman Kanak-

Kanak Kristen Kridawita Klaten 

Metode Penelitian 

Penelitian tindakan ini dilakukan di Taman Kanak-Kanak Kristen 

Kridawita Klaten, yang terletak di Jl. Seruni No. 8, Tonggalan, Klaten Tengah. 

Tindakan dilakukan selama tiga bulan, yaitu mulai bulan Januari 2013 hingga 

Maret 2013, yang dimulai dari perencanaan/penyusunan proposal, pelaksanaan 

tindakan, pembahasan dan penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. 

Prosedur penelitian menggunakan langkah sebagai berikut (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan (4) refleksi. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes lisan, wawancara. 

Wawancara dan observasi dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian. 
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Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran membaca menggunakan 

media gambar 

     Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau kelompok. Agar data dan informasi yang diperoleh 

dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka validitas data 

perlu dilakukan. Penelitian ini akan digunakan teknik triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Analisis dilakukan beberapa tahap sebagai berikut: (1) Menjumlahkan skor yang 

dicapai anak pada setiap butir amatan hingga delapan indikator yang telah 

direncanakan. (2) Membuat tabulasi skor observasi peningkatan kemampuan 

membaca kata anak melalui menggambar bebas dari nomor, nama anak, butir 

anmatan, jumlah skor, (3) Menghitung nilai menggunakan prosentase, (4) 

Membandingkan hasil prosentase pencapaian pada setiap anak dengan prosentase 

keberhasilan pada setiap siklus yang telah ditentukan peneliti.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Refleksi Awal 

       Pembelajaran membaca kata pada kondisi awal dilaksanakan penulis pada 

hari Senin tanggal 4 Februari 2013, dari hasil pengamatan peneliti tampak bahwa 

anak. kurang semangat dalam belajar. Anak mendengarkan ceramah yang 

disampaikan oleh guru, sambil bercerita sendiri dengan temannya, dan kurang 

respon terhadap penjelasan guru. Ketika guru meminta anak untuk membaca kata-

kata dan atau tulisan yang ada di ruang kelas, sedikit anak yang dapat 

membacanya dengan benar. Kalau ada anak yang dapat membacanya dengan 

benar, kata-kata-tulisan yang dapat dibaca adalah yang mudah-mudah, seperti; 

meja, pita, dasi, dan kaki. Setelah diskusi dengan teman sejawat, ternyata 

penyebab terjadinya keadaan di atas antara lain adalah: (1) Metode yang 

digunakan dalam pembelajaran membaca kata adalah monoton, yaitu ceramah, (2) 

Guru kurang memberikan rangsangan/motivasi kepada anak supaya anak mau 
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belajar membaca, (3) Penggunaan metode ceramah belum disertai penggunaan 

alat peraga / media yang relevan dan menarik sehingga anak kurang mendapat 

gambaran yang jelas tentang materi yang diajarkan. 

Siklus I 

     Hasil penelitian pada siklus I dijelaskan bahwa pembelajaran pada kondisi 

siklus I terdapat 9 anak atau 40,9% anak yang mampu menulis/melengkapi kata 

minimal 10 kata/kalimat dengan kategori baik sekali, terdapat 6 anak atau 27,3% 

yang mampu menulis/melengkapi kata minimal 10 kata/kalimat dengan kategori 

baik, dan terdapat 7 anak atau 31,8% anak yang mampu menulis/melengkapi kata 

minimal 10 kata/kalimat dengan kategori cukup baik. Penguasaan kosa kata anak 

kelompok B TK Kristen Kridawita Klaten keseluruhan mengalami peningkatan 

sebesar 18,2% dari 22,7% pada kondisi awal menjadi 40,9% pada siklus I. Jika 

indikator keberhasilan yang ditetapkan adalah 75% berarti indikator belum 

tercapai, maka perlu dilanjutkan pada siklus II. 

Siklus II 

       Dari pembahasan siklus II dapat dijelaskan bahwa pembelajaran pada kondisi 

siklus II terdapat 3 anak atau 13,6% yang dapat mengerjakan soal dengan nilai 

baik, dan terdapat 19 anak atau 86,4% anak yang dapat mengerjakan soal dengan 

nilai sangat baik. Kemampuan membaca kata anak kelompok B TK Kristen 

Kridawita Klaten secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 45,5%, 

yaitu pada siklus I persentase keberhasilan sebesar 40,9% menjadi 86,4% pada 

siklus II. Jika indikator keberhasilan yang ditetapkan adalah 80% maka siklus 

dihentikan dan dilanjutkan ke penyusunan laporan karena indikator ketercapaian 

sudah terwujud. 

Pembahasan 

       Hasil pembahasan dapat dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai hasil tes 

tertulis tentang kemampuan membaca kata anak menggunakan media gambar 

terjadi kenaikan sebesar 69,3 dari dari kondisi pra siklus 25,8% menjadi 93,4 pada 

siklus II. Rata-rata persentase efektivitas pembelajaran membaca kata 

menggunakan media gambar naik 45,5% dari 40,9% pada siklus I menjadi 86,4% 

pada siklus II. 
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Perbandingan Peningkatan Proses Pembelajaran pada tiap Siklus   

Kondisi Pra Siklus  

Proses Pembelajaran pada pra siklus: 

1) Metode yang digunakan dalam pembelajaran konvensional monoton, yaitu 

ceramah dan pemberian tugas. 

2) Guru kurang memberikan rangsangan/motivasi kepada anak supaya rajin 

belajar membaca. 

3) Penggunaan metode ceramah tidak disertai penggunaan alat peraga / media 

yang relevan dengan materi sehingga anak kurang mendapat gambaran untuk 

dapat membaca kata/huruf. 

4) Keberhasilan klasikal hanya 22,7% atau terdapat 5 anak yang dapat membaca 

kata/huruf dengan benar. 

Siklus I 

Pembelajaran pada siklus I dijelaskan sbb: 

1) Keberanian anak dalam merespon gambar mulai tampak. 

2) Anak sudah mulai dapat membaca sendiri dengan bantuan gambar 

3) Penerapan pembelajaran membaca kata menggunakan media gambar yang 

dilakukan guru dapat membantu anak dalam meningkatkan kemampuan 

membacanya. 

4) Penerapan pembelajaran membaca kata menggunakan media gambar dapat 

menambah kata-kata/kosakata yang dimiliki anak.  

5) Masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca kata meskipun dengan 

bantuan media gambar 

6) Pemberian penghargaan dan motivasi guru kurang merata ke semua anak. 

7) Motivasi guru terhadap anak juga kurang maksimal. 

8) Pengelolaan kelas masih bersifat klasikal. 

9) Keberhasilan secara klasikal sebesar 40,9% berarti naik  18,2% dari kondisi 

awal yang hanya 22,7%. 

 

Siklus II 

        Pembelajaran pada siklus II dapat dijelaskan sbb: 
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1) Tidak ada anak yang memperoleh skor 1, artinya tidak ada anak yang sama 

sekali tak berusaha membaca kata 

2) Lebih dari 80% anak sudah mempunyai keberanian untuk bisa membaca 

kata/huruf sesuai indikator di depan kelas 

3) Masih ada anak yang membutuhkan bantuan guru ketika mengerjakan soal tes, 

tetapi persentasenya sedikit 

4) Pemberian penghargaan berupa tepuk tangan dari guru dan pemberian pencil, 

penghapus, dan rautan dari guru membuat anak semakin senang belajar 

membaca kata  

5) Motivasi/rangsangan yang diberikan guru terhadap anak membuat anak makin 

merasa senang belajar membaca kata 

6) Keberhasilan secara klasikal mencapai 86,4% berarti naik 63,7% dari kondisi 

awal, dan naik 45,5% dari kondisi siklus I ke siklus II. 

          Dengan melihat hasil pembahasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

hipotesis yang diajukan dapat diterima, yaitu: (1) Dengan penggunaan media 

gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca kata anak kelompok B TK 

Kristen Kridawita Klaten pelajaran 2012/2013 dan (2) Dengan penggunaan media 

gambar pembelajaran membaca kata anak kelompok B TK Kristen Kridawita 

Klaten tahun pelajaran 2012/2013 menjadi lebih efektif 

 

Simpulan  

          Berdasarkan pada hipotesis tindakan dan kemudian melihat hasil 

pembahasan, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Dengan 

penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca kata anak 

Kelompok B TK Kristen Kridawita, Klaten tahun pelajaran 2012/2013. Ini 

terbukti dari adanya kenaikan hasil tes tertulis dari rata-rata 69,3 pada kondisi 

awal menjadi 80,5 pada siklus I dan menjadi 93,4 pada siklus II, (2) Penggunaan 

media gambar dalam meningkatkan kemampuan membaca kata anak membuat 

pembelajaran menjadi lebih efektif bagi anak Kelompok B TK Kristen Kridawita, 

Klaten tahun pelajaran 2012/2013.  Hal ini terlihat dari adanya peningkatan 

persentase ketuntasan hasil tes tertulis membaca kata dari 22,7% pada kondisi 
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awal, menjadi 40,9% pada siklus I, dan 86,4% pada siklus II, dan peningkatan 

persentase ketuntasan dari 45% pada kondisi awal menjadi 63% pada siklus I, dan 

81% pada siklus II, (siklus akhir). 

              Dengan kesimpulan di atas menunjukkan bahwa melalui penggunaan 

media gambar dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan membaca 

kata anak kelompok B Taman Kanak-Kanak Kristen Kridawita Klaten tahun 

pelajaran 2012/2013. Dengan melihat hal itu, maka peneliti menghimbau kepada 

guru-guru lain, untuk menerapkan model-model atau strategi-strategi 

pembelajaran yang inovatif, yang lebih mengaktifkan anak dan merangsang 

kreatifitas anak, serta memungkinkan anak berinteraksi positif dengan anak yang 

lain ketika belajar sehingga siswa tidak bosan / jenuh mengikuti pembelajaran. 

Dengan penerapan metode yang inovatif diharapkan hasil belajar dan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran dapat dipotimalkan. 
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