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ABSTRAK 

 

 

UPAYA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MEMBACA 

PERMULAAN MELALUI  MEDIA AISM  (ANAK ISLAM  

SUKA MEMBACA) KELOMPOK  B DI TK PERTIWI, 

PIJIHARJO, MANYARAN, WONOGIRI 

TAHUN AJARAN 2013/2014 
 

 

 

Ika Irawati, A520100046, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 

73 halaman 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca 

permulaan anak melalui media AISM. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Subjek 

penelitian ini adalah anak dan guru kelompok B TK Pertiwi, Pijiharjo, Manyaran, 

Wonogiri. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala 

sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 

wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

komparatif dan teknik analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

diketahui bahwa, kemampuan membaca permulaan anak sebelum adanya tindakan 

terdapat 7 anak yang belum berkembang dan 10 anak mulai berkembang. Pada 

siklus I yaitu ada 7 anak mulai berkembang, 10 anak sudah berkembang sesuai 

harapan. Selanjutnya pada siklus II yaitu 10 anak berkembang sesuai harapan, 7 

anak berkembang sangat pesat. Dilihat dari hasil prosentase rata-rata kemampuan 

membaca permulaan anak dalam satu kelas, sebelum tindakan rata-rata 

kemampuan membaca permulaan anak sebesar 37,3% artinya kemampuan 

membaca permulaan anak belum berkembang. Setelah siklus I rata-rata 

kemampuan membaca permulaan anak meningkat menjadi 64,4% artinya 

kemampuan membaca permulaan anak sudah mulai berkembang.Setelah siklus II 

mencapai 86,1% artinya kemampuan membaca permulaan anak berkembang 

sesuai harapan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

media AISM dapat meningkatan kemampuan membaca permulaan anak 

kelompok B di TK Pertiwi Pijiharjo, Manyaran, Wonogiri, Tahun ajaran 

2013/2014. 

 

Kata kunci : kemampuan membaca permulaan, media AISM 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis, yang 

bermanfaat bagi perkembangan membaca permulaan anak. Melalui membaca 

seseorang akan memperoleh informasi, memperoleh ilmu pengetahuan dan 

pengalaman-pengalaman baru. Membaca permulaan di Taman Kanak-Kanak 

perlu mendapatkan perhatian yang cukup, agar anak tidak mengalami kesulitan 

dalam mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Tujuan membaca permulaan 

menurut Chaer (dalam Arfiati, 2012: 12) adalah dapat melafalkan huruf konsonan 

dengan benar yaitu: b, d, k, l, m, p, s dan t. Huruf-huruf konsonan  itu, ditambah 

dengan huruf-huruf vocal akan digunakan sebagai indikator kemampuan 

membaca permulaan, sehingga menjadi a, b, d, e, i, k, l, m, o, p, s, dan u. 

Menumbuhkan minat membaca pada anak usia dini sangat penting bagi 

setiap orang tua, mengingat maraknya dunia digital. Membaca seolah menjadi 

sesuatu yang kuno dan ketinggalan dibandingkan dengan televisi dan game. 

Leonhardt (dalam Dhieni, 2007: 5.5) menyatakan beberapa alasan mengapa minat 

membaca harus ditumbuhkan salah satunya adalah “anak yang senang membaca 

akan membaca dengan baik, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 

membaca”. Artinya bahwa dengan menumbuhkan minat membaca sejak usia dini 

dapat memberikan dampak positif bagi anak, ketika anak gemar membaca, ia akan 

menghabiskan banyak waktunya untuk membaca dan dengan gemar membaca 

dapat  mengembangkan pola pikir kreatif dalam diri anak. 

Namun, di TK Pertiwi Pijiharjo Manyaran Wonogiri, khususnya anak 

kelompok B kemampuan membacanya masih tergolong kurang. Hal ini ditandai 

dengan belum berkembangnya kemampuan membaca permulaan anak. Penyebab 

rendahnya kemampuan membaca permulaan tersebut dikarenakan beberapa hal, 

sebagai berikut: (1) Metode yang digunakan guru masih monoton, yaitu guru 

menulis bacaan dipapan tulis, kemudian anak diminta untuk menirukan kembali 

bacaan tersebut dan mencatat bacaan dalam bukunya masing-masing. Hal ini 

menyebabkan anak mengalami kebosanan dalam pembelajaran, mengantuk, pasif 

karena anak menulis kembali  bacaan tersebut namun tidak bisa membacanya 

ketika diminta untuk membaca kembali. (2) Minimnya alat peraga yang 

 



digunakan, sehingga anak mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

diberikan oleh guru. 

Dalam mengahadapi permasalah di atas diperlukan suatu media yang 

menarik untuk mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak, media 

tersebut adalah menggunakan AISM dan guru sebaiknya dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan dan memberikan kesan pada anak bahwa 

mereka dapat menemukan sesuatu yang mengasyikkan dalam belajar.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukanpenelitian yang 

berjudul “Upaya Mengembangkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui 

Media AISM (Anak Islam Suka Membaca) di Kelompok B Tk Pertiwi Pijiharjo 

Manyaran Wonogiri tahun 2013/2014”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut Burns 

(dalam Sanjaya, 2009: 25) PTK merupakan penerapan memecahkan suatu 

masalah dalam situasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan 

yang dilakukan dengan kolaborasi antara peneliti dan praktisi. Penelitian ini 

dilakukan untuk menentukan tindakan yang sesuai untuk meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan anak. 

Subyek dalam penelitian ini adalah anak dan guru kelompok B di TK 

Pertiwi Pijiharjo, Manyaran, Wonogiri. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus, 

dengan jumlah pertemuan sebanyak 6 kali yaitu pada siklus 1 sebanyak 3 

pertemuan, dan siklus II sebanyak 3 kali pertemuan. 

Teknik pengumpulan data untuk mengetahui kemampuan membaca 

permulaan anak dan keberhasilan pelaksanaannya dengan menggunakan media 

AISM oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode observasi yang dilakukan dengan cara mengamati situasi atau tindakan 

secara langsung, dan dengan metode wawancara. 

Teknik analisis data kemampuan membaca permulaan anak 

menggunakan teknik analisis komparatif yaitu membandingkan hasil rata-rata 

kemampuan membaca permulaan anak  dengan indikator kinerja  setiap siklusnya. 

Teknik analisis data penggunaan media AISM, menggunakan  teknik analisis 



interaktif dengan prosedur mengumpulkan data, penyajian data dan 

menyimpulkan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pemerolehan hasil penelitian yang dilakukan peneliiti melalui 3 tahapan 

yaitu tahap pra siklus, siklus I, dan siklus II. Pada tahap pra siklus dilaksanakan 

pada tanggal 5 Juni 2014. Penelitian siklus I dilakukan 3 kali pertemuan, 

pertemuan pertama dilaksanakan 6 Juni 2014, pertemuan kedua 7 Juni 2014 dan 

pertemuan ketiga pada 9 Juni 2014. Siklus II dilakukan selama 3 kali pertemuan 

dimulai tanggal 10 Juni 2014, pertemuan kedua pada tanggal 11 Juni 2014 dan 

pertemuan 3 pada tanggal 12 Juni 2014. 

Tindakan pertama pada siklus I adalah dengan melihat gambar-gambar 

yang ada dalam buku dan membaca dengan menggunakan media AISM, pada 

pertemuan pertama ini dimulai dengan membaca jilid 1, 2, 3 dengan 3 huruf 

konsonan yaitu (b, d, k) dan 5 huruf vocal a, i, u, e, o. Pertemuan kedua bermain 

suku kata dan dilanjutkan dengan membaca menggunakan media AISM, huruf 

konsonan (l, m, p). Pertemuan ketigapada siklus 1 yaitu finger painting dan 

menuliskan nama panggilannya sendiri, serta membaca menggunakan media 

AISM dengan huruf konsonan (s, t). Tindakan pada siklus 2 masih sama dengan 

siklus I yaitu membaca menggunakan media AISM. Pertemuan pertama huruf 

konsonan (b, d, k), pertemuan kedua huruf konsonan (l, m, p), pertemuan ketiga 

(s, t). 

Berdasarkan hasil penelitian status perkembangan kemampuan membaca 

permulaan anak dari tahap pra siklus, siklus I sampai dengan siklus II 

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 RekapStatus Perkembangan Anak 

Interval Status Pra Siklus Siklus I Siklus II 

35 BSP 0 0 7 

25- 35 BSH 0 14 10 

15- 25 MB 10 3 0 

15 BB 7 0 0 

 



Berdasarkan tabel 4.1 status perkembangan anak sebelum dilakukan 

tindakan, terdapat 7 anak yang belum berkembang dan 10 anak mulai 

berkembang. Pada Siklus I, ada 7 anak mulai berkembang dan 10 anak sudah 

berkembang sesuai harapan. Namun, dari perkembangan tersebut belum mencapai 

hasil yang maksimal. Pada siklus II, terdapat 10 anak yang berkembang sesuai 

harapan dan 7 anak berkembang sangat pesat. 

Adapun peningkatan prosentase kemampuan membaca permulaan anak 

secara individu dapat dilihat pada tabel tabel 4. 3. 

Tabel 4. 3 Hasil Penelitian Per Anak 

No. Nama Anak 

Prosentase Per Siklus 

 

Pra Siklus Siklus I 

 

Siklus II 

1.  ZM 37, 5% 62, 5  82, 5  

2. AC 37, 5% 62, 5  82, 5  

3. AA 37, 5% 67, 5  90, 0  

4. AD 32, 5 % 67, 5  82, 5  

5. EP 42, 5 % 65, 0  92, 5 % 

6. KA 32, 5 % 70, 0  82, 5  

7. KS 32, 5 % 60, 0  77, 5 % 

8. KR 42, 5 % 67, 5  92,5 % 

9. LD 32, 5 % 65, 0  82, 5  

10. MF 32, 5 % 65, 0  87, 5 % 

11. ND 32, 5 % 62, 5  95, 0 % 

12. NN 42, 5 % 62, 5  82, 5  

13. RI 42, 5 % 65, 0  82, 5  

14. RA 42, 5 % 70,0  92, 5 % 

15. SA 25, 0% 52, 5  77, 5 % 

16. SAW 47, 5 % 60, 0  92, 5 % 

17. AAK 42, 5 % 70, 0  90, 0 % 

Rata-rata kemampuan 

membaca permulaan 

anak melalui media 

AISM 

37, 3% 64, 4  86, 1 % 

 

Berdasarkan tabel 4. 3 tersebut dapat dilihat prosentase kemampuan 

membaca permulaan anak secara individu dan menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca permulaan pada anak mengalami perkembangan pada setiap siklusnya. 



Pada Siklus 1, diantara 17 anak ada 14 anak yang belum tuntas sesuai dengan 

indikator. Hal itu dikarenakan anak belum memperlihatkan perkembangan 

membaca permulaannya dalam membedakan suku awal yang sama, suku awal 

yang sama, membaca tanpa mengeja dan butir amatan lainnya yang telah 

ditentukan. Pada siklus II, ada 2 anak yang belum tuntas hasil prosentasenya, akan 

tetapi anak sudah menunjukkan perkembangan kemampuan membaca 

permulaannya yang cukup baik. 

Melihat hasil penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini telah 

mendukung adanya penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2013) yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Media Kartu kata 

bergambar” menjelaskan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan membaca anak melalui media kartu kata bergambar. 

Pada penelitian ini sama-sama mengembangkan kemampuan membaca permulaan 

anak, akan tetapi menggunakan media yang berbeda. Peneliti menggunakan media 

AISM menyatakan bahwa media AISM dapat mengembangkan kemampuan 

membaca permulaan anak, yaitu anak dapat membolak-balik buku, dapat 

membaca suku kata yang mempunyai suku awal yang sama dan suku kata akhir 

yang sama, membaca tanpa dieja, dan butir amatan lainnya yang sudah 

ditentukan.  

Dengan demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut 

mendukung diterimanya hipotesis bahwa adanya pengembangan kemampuan 

membaca permulaan anak melalui media AISM Kelompok B di TK Pertiwi 

Pijiharjo Manyaran Wonogiri Tahun 2013/2014 dan hipotesis tindakan dinyatakan 

diterima. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media AISM dapat 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak Kelompok B di TK Pertiwi 

Pijiharjo, Manyaran, Wonogiri, Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil penelitian 

kemampuan membaca permulaan mengalami perkembangan dari tahap pra siklus, 



siklus I sampai dengan siklus II. Dilihat dari hasil prosentase rata-rata hasil 

peningkatan kemampuan membaca permulaan anak dalam satu kelas sebelum 

tindakan rata-rata kemampuan membaca permulaan anak sebesar 37,3% artinya 

kemampuan membaca permulaan anak belum berkembang, kemudian setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I kemampuan membaca permulaan anak 

meningkat menjadi 64,4% artinya kemampuan membaca permulaan anak sudah 

mulai berkembang.Setelah siklus II mencapai 86,1% artinya Kemampuan 

membaca permulaan anak berkembang sesuai harapan. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media AISM dapat mengembangkan 

kemampuan membaca permulaan anak kelompok B di TK Pertiwi Pijiharjo, 

Manyaran, Wonogiri, Tahun ajaran 2013/2014. 

 

IMPLIKASI 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran menggunakan media AISM 

memberikan beberapa implikasi antara lain sebagai berikut: 1) Pentingnya guru 

memperhatikan materi, strategi, metode, dan media pembelajaran dalam setiap 

kegiatan agar menarik bagi anak dengan tidak melupakan karakteristik anak yaitu 

belajar seraya bermain sehingga tanpa anak sadar pada saat bermain anak 

mendapatkan pengetahuan. 2) Pada siklus I dan siklus II, media AISM dapat 

digunakan guru dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak. 3) 

Dalam setiap kegiatan guru harus berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

berperan memotivasi anak, serta berperan sebagi fasilitator dalam proses 

pembelajaran.  4) Dalam setiap kegiatan guru harus melibatkan semua anak untuk 

keberhasilan pada proses pembelajaran. 5) Dalam setiap kegiatan pembelajaran 

harus berpusat pada anak dan guru harus merencanakan proses pembelajaran 

dengan baik agar dapat tercapai hasil yang maksimal. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 



1. Saran Bagi Guru 

a. Guru hendaknya meningkatkan keaktifan dan minat anak melalui belajar 

seraya bermain menggunakan media yang sesuai, sehingga pada saat 

proses pembelajaran anak dapat menerima materi dengan baik dan tanpa 

paksaan. 

b. Mengingat media AISM sudah terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan anak usia dini, guru hendaknya menerapkan media 

AISM dalam proses pembelajaran membaca permulaan. 

2. Saran Bagi Orang Tua 

Sebaiknya orang tua dan guru menjalin komunikasi yang baik dan 

orang tua hendaknya selalu mendukung dan memotivasi anak dengan 

berbagai cara untuk mengembangkan kemampuan membaca permulaannya 

yaitu dengan media AISM. 

3. Saran Bagi Sekolah 

Sebaiknya sekolah menyiapkan media yang lebih bervariatif untuk 

mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak terutama dalam 

menggunakan media AISM agar kegiatan yang dilakukan lebih menarik 

sehingga anak antusias untuk mengikuti kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Arfiati.2012.”Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Media 

Flash Card Di Kelompok B Tk Aba Blanceran I Kecamatan 

KaranganomKabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2011 / 2012”.Skripsi. 

Surakarta: UMS. 

 

Latifah. 2013. Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Media 

Kartu Kata Bergambar Pada Anak Didik Kelompok B Dharma Wanita 

Kedungpilang Kecamatan Wonosobo Kabupaten Boyolali Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Surakarta: UMS. 

 

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

Universitas Terbuka. 

 

 

Sanjaya, Wina. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. 

 


