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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat membaca pada anak kelompok
B TK Pertiwi 2 Manggis tahun pelajaran 2013/2014.Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas (PTK).Subyek dalam penelitian ini adalah anak
kelompok B TK Pertiwi 2 Manggis semester 1 tahun pelajaran 2013/2014, dengan
jumlah anak kelompok B adalah 21 anak, laki-laki 10 anak, dan perempuan 11
anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan kepala sekolah yang
juga sebagai guru kelas. Data dikumpulkan melalui observasi, penilaian unjuk
kerja, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa
dengan trianggulasi data. Data dianalisis dengan analisis  komperatif dan kritis.
Peningkatan minat membaca pada anak melalui media kartu kata dapat
meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase minat
membaca pada anak, kondisi awal atau prasiklus 28,6% dan pasca siklus I
meningkat menjadi 71,4%, dan kondisi pasca siklus II meningkat menjadi 85,7%.
Jadi kesimpulan bahwa melalui media kartu kata dapat meningkatkan minat
membaca pada anak kelompok B di TK Pertiwi 2 Manggis, Mojosongo, Boyolali
Tahun Pelajaran 2013/2014.

Kata kunci : minat membaca, media kartu kata.
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PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi

sumber daya manusia melalui kegiaten pengajaran. Undang-undang Sistem

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No.20 tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan

pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan

manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Memiliki pengetahuan dan

ketrampilan,kesehatan jasmani dan rohani,kepribadian yang mantap dan mandiri

serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Salah satu sarana untuk membentuk kepribadian anak usia dini pada

tingkat awal melalui jalur pendidikan formal, maka program pembelajaran anak

usia dini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat untuk mengembangkan

berbagai macam aspek perkembangan anak, baik aspek perkembangan kognitif,

afektif dan psikomotor anak yang diberikan melalui kegiatan proses belajar

mengajar di TK.

Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa membaca dan menulis

baru diajarkan pada saat anak sudah di SD, tetapi juga banyak ahli yang

menyatakan bahwa membaca harus diajarkan anak sejak dini dan telah banyak

penelitian yang membuktikan bahwa anak dapat diajarkan membaca sebelum dia

mencapai usia sekolah.

 Menurut Hurlock (1980) di dalam buku Hildayani (Edisi kesatu,6.8)

minat-minat anak yang berkembang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap
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tingkah laku mereka tidak hanya selama masa kanak-kanak, tetapi sejalan dengan

pertambahan usia. Itu sebabnya mengapa perkembangan minat yang di sesuaikan

dengan kemampuan dan kebutuhan untuk menjadi suatu hal yang penting. Minat

membaca buku dan komik misalnya tidak hanya dapat meningkatkan ketrampilan

membaca dan menulis anak, tetapi juga menambah pengetahuan, imajinasi, dan

cara berpikir mereka.

Berdasarkan kurikulum 2004 standar kompetensi ada beberapa kompetensi

yang hendaknya dapat dicapai oleh anak kelompok B yaitu hendaknya anak dapat:

1) Menyebutkan simbol yang di kenal. 2) Mengenal huruf awal nama benda yang

ada di sekitar anak. 3) Menghubungkan dan menyebutkan tulisan sederhana

dengan simbol yang melambangkannya. 4) Memahami hubungan antara bunyi

dengan bentuk huruf.

Rendahnya minat dan kemampuan membaca dalam masyarakat berkaitan

dengan kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengar, melihat,

memahami, berbicara dan membaca gambar.Berdasarkan  pengamatan terhadap

peningkatan minat membaca di kelompok B Tk Pertiwi 2 Manggis kecamatan

Mojosongo kabupaten Boyolali, di temukan masih rendahnya minat membaca

yang di sebabkan oleh kegiatan belajar  membaca yang selalu monoton dan

menggunakan media buku panduan membaca, anak-anak belajar membaca tidak

atas dasar suka tetapi mungkin sekedar sebagai kewajiban anak di sekolah.

Pembelajaran yang di gunakan adalah  metode ceramah  yang  memberi dampak

negatif pada anak . Dari 21 anak terdapat 6 anak atau 28,6% anak yang berminat
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membaca dan sudah mampu membaca, sedangkan 15 (71,4%) minat anak untuk

membaca masih rendah.

Hambatan-hambatan dalam  minat  membaca di kelompok B dapat di

identifikasi karena beberapa hal antara lain: 1) Cara yang digunakan guru masih

monoton, yaitu guru menulis bacaan di papan tulis kemudian anak diminta untuk

menirukan kembali bacaan tersebut dan mencatat bacaan dalam bukunya masing –

masing, hal itu menyebabkan anak mengalami kebosanan belajar, mengantuk,

pasif, sehingga anak malas untuk belajar. 2) Minimnya alat peraga yang di

gunakan sehingga anak mengalami kesulitan dalam memahami materi yang di

sampaikan guru. 3) Teacher center masih menjadi budaya dalam kelompok, anak-

anak tergantung dengan inisiatif guru, hubungan yang terjalin menjadi satu arah.

Anak-anak tidak akan bertindak apabila guru tidak menyuruh melakukan

kegiatan, akibatnya inisiatif dan peran anak dalam proses pembelajaran menjadi

minim sekali.

Strategi yang  tepat dalam meningkatkan minat membaca di Taman

Kanak-kanak adalah dengan permainan dan menggunakan media yang tepat,

efektif dan efisien. Dalam meningkatkan minat membaca di Tk harus mengacu

pada pengembangan berbahasa yang sesuai untuk anak TK. Jadi peningkatan

minatmembaca di TK dapat dilaksanakan selama masih dalam batas-batas aturan

prasekolastik dan sesuaidengan karakteristik anak.

Media kartu kata di gunakan dalam permainan belajar mengajar sebab

permainan kartu kata mempunyai keunggulan untuk memperbanyak kosa kata

anak, menarik perhatian anak serta dapat menambah semangat dan motivasi
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belajar anak. Dalam pelaksanaannya cepat memicu anak, kata-katanya merupakan

kata-kata yang mudah di mengerti anak.

Melihat kenyataan di lapangan dan harapan yang ingin di capai, peneliti

meningkatkan minat membaca anak dengan mencari kelemahan dan kekurangan

dalam proses pembelajaran yang telah di lakukan. Selain itu faktor lingkungan

dan keluarga; yakni anak memerlukan keteladanan dalam membaca yang dapat di

tunjukkan oleh orangtua dan lingkungan.

 Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menawarkan solusi dengan

mengadakan penelitian yang berjudul : PENINGKATAN MINAT MEMBACA

ANAK KELOMPOK B MELALUI MEDIA KARTU KATA DI TK PERTIWI 2

MANGGIS, MOJOSONGO, BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2013/2014.
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METODE PENELITIAN

1. Seting penelitian

a. Tempat penelitian

Penelitian tindakan kelas meningkatkan minat membaca anak Kelompok B

melalui media kartu kata ini akan dilaksanakan di TK Pertiwi 2 Manggis,

Mojosongo, Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. Alasan peneliti memilih

tempat ini karena peneliti merupakan satu karyawati atau guru di sekolah

tersebut sehingga peneliti mempunyai banyak waktu dan mudah dalam

memperoleh data. Disamping itu TK ini belum pernah diadakan penelitian

serupa dengan yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

b. Waktu penelitian

Penelitian akan dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Juni, Juli, dan

Agustus Tahun pelajaran 2013/2014.

Penulis melakukan penelitian pada semester ini karena merupakan waktu

yang tepat untuk meningkatkan minat membaca.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan anak kelompok B TK

Pertiwi 2 Manggis dengan jumlah siswa 21, terdiri dari 10 putra dan 11 putri.

Jumlah guru ada 3 orang dan 1 kepala sekolah.

3. Prosedur penelitian

Penelitian ini merupakan desain penelitian tindakan kelas. Penelitian

tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa

sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas

secara bersama ( Arikunto 2006:96 ). Desain Penelitian Tindakan Kelas secara
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garis besar terdapat empat tahapan yang pasti dilaksanakan yaitu: 1)

Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Pengamatan, 4) Refleksi.

Model Penelitian Tindakan Kelas yang digunakan mengacu pada

model penelitian tindakan kelas menurut Arikunto, 2006. Peneliti memilih

model penelitian tindakan kelas ini karena mudah di pahami dan di terapkan

kepada anak didik Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan bentuk

siklus. Tahap siklus direncanakan sampai siklus 2, tetapi apabila siklus 2

masih belum mencapai standar keberhasilan maka akan di lanjutkan pada

siklus selanjutnya.

Sebelum melaksanakan siklus peneliti melakukan pra siklus. Pra siklus

dilakukan oleh peneliti dengan mengobservasi untuk mengetahui keadaan

awal anak didik kelompok B Tk Pertiwi 2 Manggis. Pra siklus mempunyai

tujuan untuk mengidentifikasi kegiatan pembelajaran serta respon anak dalam

proses pembelajaran sehari-hari, sehingga peneliti mendapatkan gambaran

yang sesungguhnya sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui dan

mengukur perubahan anak didik sebelum dan sesudah dilakukan tindakan

pada siklus. Pada pelaksanaan pra siklus ini peneliti melakukan observasi

proses pembelajaran sehari-hari dalam meningkatkan minat membaca..

Adapun prosedur penelitian ini secara rinci dipaparkan dalam uraian berikut:

a. Perencanaan tindakan

1) Mempersiapkan alat dan media lain yang akan digunakan.

2) Mempersiapkan waktu pelaksanaan kegiatan.

3) Membuat rencana pembelajaran dan menyiapkan instrumen.
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b. Pelaksanaan tindakan

1) Peneliti dan guru mempersiapkan alat untuk media yang akan

digunakan.

2) Guru menjelaskan tentang permainan kartu kata.

3) Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya tentang

cara bermain kartu kata.

4) Anak melaksanakan kegiatan

c. Pengamatan

Peneliti mengamati apakah tindakan sesuai dengan rencana yang dibuat

sambil melakukan pencatatan dengan mengisi lembar pengamatan

pencatatan anekdot.

d. Refleksi

Setelah diadakan pelaksanaan hasil dari observasi atau pengamatan

dikumpulkan untuk dianalisis kelemahan dan kekurangan yang terjadi

pada siklus sebelumnya.

4. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Data kualitatif terdiri atas :

1) Data peningkatan minat membaca.

2) Data Media kartu kata.

b. Sumber data

1. Data peningkatan minat membaca  diperoleh dari siswa kelompok B

TK Pertiwi 2 Manggis.

2. Data permainan media kartu kata diperoleh dari guru TK Pertiwi 2

Manggis.
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5. Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Metode Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara

mengadakan pengamatan secara teliti dan sistematis (Suharsini

Arikunto, 2007). Pengumpulan data melalui observasi dilakukan oleh

peneliti dan kolabolator pada kelas yang dijadikan sobyek peneliti

untuk kelas yang dijadikan subyek penelitian untuk mendapatkan

gambaran secara langsung tentang minat membaca  melalui media

kartu kata.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen untuk mengumpulkan data tentang

peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang telah di

dokumentasikan (Mulyasa, 2009:690). Dokumentasi dilakukan untuk

memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan buku-buku arsip yang

berhubungan dengan yang diteliti.

Dokumen digunakan untuk memperoleh data sekolah dan nama anak

didik kelompok B TK Pertiwi 2 Manggis. Dokumen juga berupa foto

rekaman proses tindakan penelitian yaitu rekaman proses kegiatan

permainan kartu kata.

3) Catatan Lapangan

Catatan lapangan menurut Moloeng (2009:209) adalah catatan tertulis

tentang apa yang didengan, dilihat, dialami dan dipirkan dalam rangka

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian

kualitatif. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan selama
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pembelajaran yang diperoleh peneliti yang tidak teramati pada

pedoman observasi.

b. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat bantu yang digunakan untuk mencatat atau

mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan dua alat bantu penelitian yaitu: check list dan catatan

lapangan. Check list dipilih karena menurut Arikunto (2006:163)

merupakan instrument yang sesuai dengan metode observasi. Sedangkan

catatan lapangan digunakan oleh peneliti karena dapat dipakai untuk

memperoleh data secara objektif yang tidak dapat terekam melalui lembar

observasi. Adapun minat membaca anak dinilai melalui lembar

pengamatan dengan indikator butur amatan.

Analisis merupakan teknik untuk menganalisis data hasil penelitian

untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Menurut Sarwiji

Suwandi (dalam Nugraheni dkk, 2012: 3), teknik analisis data yang

digunakan untuk menganalisis data-data yang telah berhasil dikumpulkan

yaitu teknik deskreptif komreratif dan teknik analisis kritis. Teknik

diskriptif komperatif digunakan untuk menganalisis minat membaca,

sedangkan teknik analisis kritis digunakan untuk menganalisis media

pembelajaran dan pemberian tugas. Teknik analisis mencakup kegiatan

untuk mengungkap penerapan media kartu kata dan pemberian tugas

dalam meningkatkan minat membaca pada anak kelompok B TK Pertiwi 2

Manggis berdasarkan kriteria normatif yang diambil dari kajian teori.
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Dalam penelitian tindakan kelas digunakan :

- Analisis komperatif yaitu hasil persiklus dibandingkan dengan

indikator kinerja per siklus.

- Analisis kritis yaitu mengungkapkan kelemahan dan kelebihan

pelaksanaan tindakan untuk dasar tindakan berikutnya.
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HASIL PENELITIAN

Dari analisis data dan fakta yang ada di TK Pertiwi 2 Manggis, masih

rendahnya minat membaca pada saat sebelum tindakan yaitu hanya 28,6% atau 6

anak yang berminat membaca, disebabkan karena dalam pembelajaran guru belum

menggunakan media pembelajaran, pembelajaran belum menggunakan metode

belajar sambil bermain, tapi selalu klaksikal dan guru kurang  inovatif, jadi anak

merasa bosan mengikuti pembelajaran. Rata-rata minat membaca anak dari

sejumlah 21 anak didik baru mencapai 40,47% saja.

Pada siklus I yang berhasil mencapai 70% indikator hanya berjumlah 15

anak atau 71,4%. Sehingga prosentase tingkat minat membaca baru mencapai

70,47%. Peningkatan minat membaca  diharapkan mencapai 80%. Jadi

kekurangan prosentase yang harus dicapai 9,53%

Pembelajaran pada siklus II ini minat anak dalam membaca mengalami

peningkatan yaitu 18 anak atau 85,7%. Dapat disimpulkan bahwa minat membaca

anak melalui media kartu kata sudah meningkat mencapai 80% sesuai hasil yang

diharapkan.

Pada siklus I peneliti menargetkan pencapaian 70%, namun dari

pelaksanaan siklus I ini kemampuan anak masih ada yang prosentasenya  70%

dari yang ditargetkan peneliti yaitu sejumlah 7 anak. Pada siklus II ada 3 anak

yang  prosentasenya masih di bawah 85% dari yang ditargetkan peneliti.
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