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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

memperoleh cara penerapan metode bermain lempar bola dalam meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan anak kelompok B di Bustanul Athfal Aisyiyah 

Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, dan untuk mengetahui seberapa keberhasilan 

penerapan dengan metode lempar bola dapat meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan anak kelompok B di Bustanul Atfhal Aisyiyah,Trunuh, Klaten Selatan, 

Klaten. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas A sebagai 

kolaborator. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, 

penugasan, demonstrasi. Data dianalisis secara deskriptif melalui dua siklus. 

Teknik analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu deskriptif komparatif adalah 

membandingkan hasil dari kegiatan pada kondisi awal, hasil dari kegiatan siklus I 

dan hasil dari kegiatan siklus II, kemudian direfleksi dan dianalisis kritis yaitu 

dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan dari tindakan yang dilakukan 

sebagai dasar untuk penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B di 

Bustanul Athfal Aisyiyah Trunuh, Klaten Selatan, Klaten melalui bermain lempar 

bola, sebelum tindakan sampai siklus I yaitu sebelum tindakan 23,1%, pada siklus 

I 46,2 %, pada Siklus II 69,2%. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui bermain 

lempar bola dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak 

kelompok B di Busanul Atfhal Aisyiyah Trunuh, Klaten Selatan, Klaten tahun 

ajaran 2013/2014. Bermain lempar bola bisa laksanakan dengan maksimal di 

Bustanul Athfal Aisyiyah Trunuh, Klaten Selatan, Klaten dengan menggunakan 

kartu kata. 

 

Kata Kunci : Membaca Permulaan, Bermain Lempar Bola dengan 

menggunakan kartu kata 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan yang diberikan dan dikembangkan di PAUD antara lain 

perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan fisik motorik, 

perkembangan sosial emosional, serta perkembangan nilai agama dan moral. 

Semua perkembangan harus diberikan secara maksimal pada anak didik. 

Dalam hal apapun anak harus bisa menggunakan bahasa yang baik seperti 

membaca atau menulis. Sebagaimana nabi Muhammad Saw menerima wahyu 

yang pertama adalah perintah untuk membaca. Membaca merupakan suatu 

proses yang kompleks karena ia menyangkut berbagai kemampuan linguistik 

dan pengetahuan yang ekstra linguistik (Dardjowidjodjo:2003:303). Anderson 

dkk. (1985) dalam Dhieni dkk memandang membaca sebagai suatu proses 

untuk memahami makna suatu tulisan. Proses yang dialami dalam membaca 

adalah berupa penyajian kembali dan penafsiran suatu kegiatan dimulai dari 

mengenali huruf, kata , ungkapan, frase, kalimat, dan wacana serta 

menghubungkan dengan bunyi dan maknanya. Bahkan lebih jauh dari itu 

dalam kegiatan membaca, pembaca menghubungkannya  dengan maksud 

penulis berdasarkan pengalamannya. Burn dkk (1984) mengemukakan 

berkenaan dengan kesiapan membaca pada anak, maka hal ini dapat 

dipercepat dengan memberikan pengalaman pra membaca atau pre reading 

experience (Musta’in, 2005;8). 

Membaca permulaan (dini) ialah membaca yang diajarkan secara 

terprogram (secara formal) kepada anak pra sekolah.Dimana pengajaran 

secara umum dapat dibagi ke dalam dua tahap yaitu pengajaran membaca 

permulaan dan pengajaran membaca lanjutan.Adapun menurut Darwadi 

(2002) dalam lindaaja-wordpress.com/04/18/... menyatakan bahwa membaca 

permulaan merupakan tahap awal dalam belajar membaca yang 

difokuskankepada mengenal symbol-simbol atau tanda-tanda yang berkaitan 

dengan huruf-huruf sehingga menjadi pondasi agar anak dapat melanjutkan ke 

tahap membaca permulaan. 

Membaca adalah salah satu masalah bagi guru PAUD. Banyak orang tua 

yang menginginkan anaknya keluar dari TK /RA dapat membaca seperti yang 
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dituntut oleh sekolah yang akan digunakan untuk masa depannya. Membaca 

bukanlah hal yang perlu ditakuti atau dihindari oleh para pendidik PAUD. 

Membaca dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan, tanpa paksaan, 

menarik, tidak membuat bosan, dan disukai anak usia dini (TK/RA). Peneliti 

berharap dapat memberikan solusi yang dapat digunakan untuk mempermudah 

anak TK/RA dapat membaca dengan baik. Dalam hal ini peneliti akan 

menggunakan cara bermain dengan menggunakan bola sebagai sarana untuk 

membaca. Peneliti berharap dengan cara bermain anak didik dapat membaca 

huruf, suku kata, kata, dan kalimat yang sederhana. Dari hal tersebut 

diharapkan dapat menjadi modal anak dalam memasuki pendidikan yang lebih 

lanjut. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan setiap mengajarkan 

membaca, peneliti merasa membaca yang dilakukan anak didiknya masih 

perlu ditingkatkan. Kebanyakan dari anak didik masih bingung mengenai 

simbolhurufnya dan anak didik suka mengandalkan kemampuan dari teman 

yang sudah bisa membaca. Selama proses belajar membaca guru dari 

kelompok yang lain juga dapat menilai siapa saja yang sudah bisa membaca 

melalui suara anak didik yang sudah mampu membaca. Orang tua murid juga 

ada yang menginginkan agar diberikan les atau pelajaran tambahan membaca 

bagi anaknya yang belum bisa membaca. Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan pada anak kelompok B yang berjumlah 13 anak, yang bisa 

membaca hanya 3 anak saja (23,1%) dan yang belum bisa 10 anak (76,9%). 

Permasalahan membaca yang dialami anak didik tidak terlepas dari cara 

yang diberikan oleh guru kurang tepat. Anak yang diminta untuk menirukan 

kata-kata yang sudah ditulis guru, anak masih bingung dengan simbol-simbol 

huruf yang melambangkannya, dan kurangnya stimulasi yang diberikan 

sebelum anak memasuki usia prasekolah. Pengalaman membaca tidak sesuai 

dengan tahapan perkembangan anak. 

Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak secara berlang-ulang 

semata-mata demi kesenangan dan tidak ada tujuan atau sasaran akhir yang 

ingin dicapainya. Bermain merupakan suatu aktifitas yang menyenangkan 
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karena itu akan lebih mudah bagi anak untuk menyerap berbagai informasi 

baru yang ia tanggapi dengan  sikap yang positif dan tanpa paksaan 

(Hildayani, dkk.2008). bermain sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak 

yang dilakukan dengan spontan dan dalam suasana riang gembira dalam 

Wuntat (2005:14). 

Lempar atau melempar adalah gerakan mengarahkan satu benda yang 

dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu (Sujiono, 

dkk.2008). bola dalam kamus bahasa Indonesia berarti bola bulat dibuat dari 

karet untuk bermain-main. Jadi bermain lempar bola adalah kegiatan yang 

dilakukan dengan suka rela dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu 

dengan menggunakan benda yaitu bola. 

 

METODE PENELITIAN 

Menurut Arikunto (2010) ada sekelompok peneliti yang antap menggunakan 

istilah “Metode” karena meragukan arti “metodologi” sebagai sebuah ilmu 

tentang metode (logo artinya ilmu). Kelompok lain berpendapat bahwa istilah 

metodologi dalam proposal atau laporan penelitian merupakan penjelasan tentang 

beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan variabel, 

metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode untuk menarik 

kesimpulan. 

Penelitian tindakan ini dilakukan di Bustanul Athfal Aisyiyah Trunuh yang 

terletak di Dukuh Trunuh, Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten 

Klaten. Penulis memilih penelitian ini dengan alasan: (a) penulis merupakan 

pendidik di sekolah tersebut sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang 

akurat, (b) lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga 

menghemat biaya dan tenaga serta memudahkan untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

Tindakan ini dilakukan selama tiga bulan yaitu mulai dari bulan November 

2013 sampai dengan bulan Januari 2014 yang dimulai dari 

perencanaan/penyusunan proposal, pelaksanaan tindakan, pembahasan, dan 

penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. 



 

 

5 

 

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

guru/peneliti, kolaborator dan anak didik kelompok B di Busatnul Athfal Aisyiyah 

Trunuh, Klaten Selatan yang berjumlah 13 anak dengan rincian 8 anak laki-laki 

dan 5 anak perempuan. Prosedur penelitian menggunakan langkah sebagai 

berikut: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. 

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang berupa informasi 

yang berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa yang 

berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran, pandangan 

atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru, aktivitas siswa mengikuti 

pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, 

dan sejenisnya dapat dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini data 

kualitatif diperoleh dari data membaca permulaan serta data bermain lempar bola 

di Bustanul Athfal Aisyiyah Trunuh, Klaten Selatan, Klaten. 

Sumber data adalah (1) anak-anak kelompok B dimana anak kurang antusias 

dalam menerima kegiatan membaca yang cenderung monoton, anak diajak untuk 

membaca langsung dari papan tulis tanpa media lain karena adanya keterbatasan 

guru dalam mengajar, (2) guru yang menerapkan pembelajaran menggunakan 

bermain lempar bola setelah mengikuti workshop atau seminar membaca dengan 

kegiatan yang menarik seperti outbond. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) 

observasi, digunakan untuk mengamati pelaksanaan dan perkembangan 

kemampuan membaca permulaan melalui bermain lempar bola yang dilakukan 

oleh anak. Pengamatan dilakukan sebelum, selama, dan setelah siklus penelitian 

berlangsung. (2) dokumentasi unruk melengkapi data  pada saat penelitian peneliti 

menggunakan dokumentasi berupa foto yang dijadikan sebagai bahan penunjang 

data-data yang ada. Peneliti akan mendokumentasikan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini apabila (a) kemampuan membaca 

permulaaan anak dapat meningkat menjadi 45% pada siklus I, dan 65% pada 

siklus II (b) Kinerja guru dalam menerapkan bermain lempar bola dapat 

meningkat 40% pada siklus I dan 70% pada siklus II. Keberhasilan dalam 
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penelitian ini jika anak: (1) anak mampu mengenal huruf dan membedakan huruf 

vokal dan konsonan (2) anak mampu menyebut huruf awal dan suku kata awal (3) 

anak mampu membaca  beberapa suku kata dan kata (4) anak mampu membaca 

kalimat sederhana (3-4 kata). 

Teknik analisis data menggunakan metode diskriptif komparatif yaitu dengan 

membandingkan hasil mulai dari kondisi awal, kondisi siklus I dan siklus II, 

kemudian direfleksi. Sebelum dilakukan analisis ada beberapa tahap yang harus 

dilakukan sebagai berikut: (a) menjumlah skor yang dicapai anak pada tahap butir 

amatan (b) membuat tabulasi skor observasi peningkatan membaca permulaan 

yang terdiri dari nomor, nama anak, butir amatan, jumlah skor. (c) menghitung 

prosentase peningkatan membaca permulaan melalui bermain lempar bola (d) 

membandingkan hasil prosentase pencapaian setiap anak dengan prosentase 

keberhasilan pada tiap siklus yang telah dilaksanakan. Keberhasilan anak dalam 

mencapai prosentase yang telah ditentukan pada tiap siklus merupakan 

keberhasilan dalam penelitian. 

Analisis ini dengan mengungkapkan kelemahan dan kelebihan dalam 

pelaksanaan tindakan dan hasilnya dapat dijadikan dasar untuk tindakan 

berikutnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Refleksi Awal 

Keadaan awal kemampuan membaca permulaan anak yang rendah 

diketahui melalui observasi. Observasi dilakukan pada saat proses belajar 

mengajar dimana peneliti sebagai guru kelas B yang mana sebelumnya 

peneliti mengajarkan membaca tanpa mengetahui kesiapan anak. Saat 

pembelajaran anak kurang tertarik dengan membaca langsung dari papan tulis. 

Berdasarkan observasi diketahui bahwa anak yang sudah dapat membaca 

permulaan dengan baik sebanyak 3 anak dari 13 anak. Dari hasil observasi 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan anak membaca permulaan kelompok B 

masih rendah yaitu 23,1%. Penyebabnya adalah (1) Cara yang digunakan 

guru kurang tepat, 12) anak hanya menirukankata-kata yang dituliskan di 
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papan tulis, (3) kurangnya stimulus dari keluarga sebelum anak memasuki 

usia prasekolah. 

2. Hasil Siklus I 

Berdasarkan hasil tindakan serta hasil observasi yang dilakukan selama 

tindakan siklus I peneliti dan kolaborator melakukan analisis terhadap proses 

pembelajaran membaca permulaan melalui bermain lempar bola. Analisis 

dilakukan peneliti dan kolaborator dengan cara diskusi mengevaluasi proses 

pembelajaran yang telah dilalui, serta melihat kekurangan yang ada. Dari 

tindakan siklus I kemampuan membaca permulaan anak meningkat mencapai 

26,2% dari sebelum tindakan 23,1%. Pada siklus I anak yang sudah mencapai 

kemampuan membaca permulaan menjadi 6 anak dari yang sebelumnya 3 

anak. 

Adapun hasil analisis menunjukkan (1) adanya anak yang belum aktif 

mengikuti pembelajaran membaca permulaan, (2) ada anak yang tidak mau 

maju untuk melempar bola pada kata, (3) ada anak yang belum mengetahui 

simbol-simbol huruf, (4) ada anak yang antusias sehingga anak tersebut mau 

mengulang lagi kegiatan tersebut. Dari hasil analisis kemampuan membaca 

permulaan anak sudah meningkat jika dibandingkan sebelum tindakan, 

namun hasil tersebut belum maksimal, oleh karena itu peneliti membuat 

perencanaan untuk tindakan pada siklus II. 

3. Hasil Siklus II 

Berdasarkan keseluruhan Siklus II menunjukkan hasil yang maksimal. 

Adapun analisis menunjukkan bahwa (1) masih ada anak yang belum hafal 

huruf, (2) ada sebagian anak yang melafalkan kata belum tepat, (3) anak 

masih bingung dengan adanya beberapa suku kata yang berbeda. Berdasarkan 

hasil analisis pada Siklus II kemampuan membaca melalui bermain lempar 

bola dapat meningkat. Dari tindakan siklus I kemampuan membaca 

permulaan anak meningkat mencapai 69,2% dari sebelum tindakan 26,2%. 

Pada siklus I anak yang sudah mencapai kemampuan membaca permulaan 

menjadi 9 anak dari yang sebelumnya 6 anak. 
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4. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui adanya peningkatan 

kemampuan membaca permulaan anak sebelum tindakan dan setelah 

tindakan. Prosentase ketuntasan kemampuan membaca permulaan sebelum 

tindakan 23,1%, tindakan pada siklus I mencapai 46,2%, dan pada siklus II 

mencapai 69,2%. Peningkatan prosentase ketuntasan kemampuan membaca 

permulaan dari sebelum tindakan sampai dengan siklus II mencapai 69,2%. 

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa membaca dipandang 

sebagai suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Proses yang 

dialami dalam membaca adalah penyajian kembali dan penasiran suatu 

kegiatan dimulai dari mengenali huruf, kata, ungkapan, frase, kalimat dan 

wacana serta menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya seperti yang 

diungkapkan oleh Anderson dkk. (1985) dalam (Dhieni dkk.2007:5.5). 

Bermain merupakan suatu aktifitas yang menyenangkan karena itu akan 

lebih mudah bagi anak untuk menyerap berbagai informasi baru yang ia 

tanggapi dengan sikap yang positif dan tanpa paksaan dalam Hildayani, 

dkk.(2008:4.3). Lempar adalah gerakan mengarahkan suatu benda yang 

dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu menurut Sujiono, 

dkk.(2008:5.27). Bola dalam kamus Bahasa Indonesia berarti bola bulat 

dibuat dari karet untuk bermain-main. Jadi bermain lempar bola adalah 

kegiatan yang dilakukan dengan suka rela dengan cara mengayunkan tangan 

ke arah tertentu dengan menggunakan benda yaitu bola. 

SIMPULAN  

Berdasarkan uraian dari penelitian yang dilakukan penulis maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) dengan menggunakan metode bermain 

lempar bola dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak dengan 

catatan sebagai berikut : menggunakan kartu kata yang berwarna cerah, 

mengajarkan huruf hendaknya sedikit demi sedikit tanpa dipaksa, kegiatan 

pembelajaran harus bervariasi, pembelajaran anak yang menyenangkan dalam 

belajar, penggunaan bahan bekas dapat mengefisienkan pengeluaran dan 

pendanaan. (2) kemampuan membaca permulaan dapat ditingkatkan melalui 
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bermain lempar bola pada anak kelompok B di Bustanul Athfal Aisyiyah Trunuh, 

Klaten Selatan, Klaten tahun ajaran 2013/2014 dari sebelum tindakan mencapai 

23,1%, siklus I 46,2% dan siklus II 69,2%. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Penelitian Tindakan 2010. Yogyakarta: Aditya Media. 

 

Dardjowidjojo, Soenjono. 2003. Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Bahasa 

Manusia. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. 

 

Dhieni, Nurbiana. Dkk. 2007. Metode Pengembangan Bahasa. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

 

Hildayani, Rini. dkk. 2008. Psikologi Perkembangan Anak. Jakarta: Universitas 

Terbuka  

 

Musta’in, Nurani. 2005. Anak Islam Suka Membaca Jilid 1. Solo: Pustaka 

Amanah. 

 

Sujiono, Bambang. Dkk. 2008. Metode Pengembangan Fisik. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

 

Wuntat W. S. dkk.2005. Mendidik Anak-Anak dengan Memanfaatkan Metode 

BCM ( Bermain, Cerita & Menyanyi). Yogyakarta: Pustaka Syahida 

 

 

 

 




