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ABSTRAK
Upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak melalui media
flash card di kelompok B TK Aisyiyah Gajahan, Pasar Kliwon, Surakarta tahun
pelajaran 2013/2014

Weika Maritiawati (A 520 090 110), jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca permulaan
pada anak melalui media flash card di kelompok B TK Aisyiyah Gajahan Kecamatan Pasar
Kliwon Kabupaten Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. Sebelum diadakan tindakan,
kemampuan membaca permulaan anak kurang dan guru sudah menggunakan berbagai
metode untuk pembelajaran. Penerapan metode tersebut ternyata belum mampu
meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak. Solusi yang dipergunakan
penelitian ini adalah dengan menggunakan media flash card. Subyek penelitian ini adalah
anak kelompok B TK Aisyiyah Gajahan yang berjumlah 16 anak. Teknik pengumpulan data
menggunakan metode observasi dan catatan lapangan. Penelitian tindakan kelas ini
dilakukan melalui 3 siklus yang terdiri dari empat kegiatan yaitu: perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Dalam penelitian ini diharapkan dengan media flash
card dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak di TK Aisyiyah Gajahan
Kecamatan Pasar Kliwon Kabupaten Surakarta tahun pelajaran 2013/2014 meningkat 80%
dari 16 anak.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca
permulaan pada anak di TK Aisyiyah Gajahan sebelum dilakukan penelitian ini kemampuan
membaca permulaan hanya sekitar 25% dari 16 anak. Setelah dilakukan tindakan yang telah
disepakati yaitu dengan menerapkan media flash card pada siklus I kemampuan membaca
permulaan meningkat menjadi 52,93%, pada siklus II menjadi 72,56% dan pada siklus III
menjadi 85,81%. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, hipotesis yang
menyatakan ”Diduga melalui media flash card dapat meningkatkan kemampuan membaca
permulaan anak di kelompok B TK Aisyiyah Gajahan, Pasar Kliwon, Surakarta tahun
pelajaran 2013/2014” terbukti kebenarannya dan dapat diterima kebenarannya.

Kata Kunci : kemampuan membaca permulaan, flash card
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PENDAHULUAN
Pendidikan anak usia dini adalah upaya yang ditunjukan kepada anak sejak lahir
sampai usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 2005:13). Tujuan penyelenggaraan
sekolah Taman Kanak-kanak yang merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini
yang berada pada jalur formal, dapat meletakkan unsur-unsur pengembangan sikap,
pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan
anak agar anak dapat melanjutkan kegiatan belajar yang sesungguhnya di Sekolah Dasar.
Menulis maupun membaca diberikan untuk memenuhi masa peka anak. Masa peka
menulis dan membaca timbul menurut Montessori sebelum anak umur 6 tahun, yaitu pada
umur 4,5 dan 6 tahun. Maka sebaiknya pendidikan Taman Kanak-kanak jangan dianggap
sebagai pelengkap saja. Oleh sebab itulah Pendidikan Taman Kanak-kanak kedudukannya
menjadi sama pentingnya dengan pendidikan yang diberikan jauh diatasnya. Salah satu
karakter anak usia dini adalah dia belajar dengan caranya sendiri (Suyanto, 2005:6). Piaget
menyatakan bahwa untuk anak usia 2-7 tahun mulai dapat mengenali beberapa simbol dan
tanda termasuk bahasa dan gambar. Piaget juga menjelaskan bahwa anak-anak dalam pra
operasional ini hanya percaya pada kinerja obyek bukannya gagasan, mereka hanya fokus
pada satu relasi pada suatu waktu, dan sering melihat hal-hal hanya dari segi pandangan
mereka sendiri.
Berdasarkan hasil observasi peneliti di TK Aisyiyah Gajahan, hasil belajar anak didik
belum sesuai dengan harapan guru maupun orang tua. Beberapa masalah yang terjadi karena
adanya anak yang belum memahami konsep bilangan, anak-anak yang belum memahami
huruf, anak-anak yang bisa bersosialisasi dengan teman sebaya dan rendahnya kemampuan
anak didik dalam berbahasa. Bila masalah ini tidak segera mendapat solusi maka sangatlah
sulit hasil belajar anak didik mencapai prestasi yang memuaskan.
Bermula dari latar belakang diatas, untuk mengatasi masalah tersebut, penulis
mengkhususkan dalam hal rendahnya kemampuan anak didik dalam membedakan huruf yang
terdapat dalam kata benda sehingga menjadi hambatan bagi anak untuk merangkai huruf
tersebut menjadi sebuah suku kata, anak-anak bekum bisa membaca suku kata, serta
mengelompokkan kata-kata yang sejenis. Banyak cara yang digunakan untuk menarik
perhatian anak dan dapat menjadikan proses belajar lebih menyenangkan, salah satunya
dengan permainan. Media flash card menjadi alternative pilihan karena flash card merupakan
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kartu yang berisi gambar, teks, simbol, atau kombinasinya yang dapat membantu anak
mengingat atau menuntun kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar itu. Gambar
yang digunakan dalam flash card berasal dari benda-benda disekitar lingkungan anak
sehingga anak dapat dengan mudah mengenalinya.
Dari uraian di atas, agar kemampuan membaca permulaan anak meningkat salah
satunya dengan menggunakan media flash card dalam proses pembelajarannya. Hal ini
mendorong penulis untuk mengambil judul “ upaya meningkatkan kemampuan membaca
permulaan anak melalui media flash card di kelompok B TK Aisyiyah, Gajahan, Pasar
Kliwon, Surakarta tahun ajaran 2013/2014”.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas
(PTK). Penelitian ini dilakukan melalui proses kolaborasi antara guru TK, kepala sekolah dan
peneliti dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak dalam
menggunakan media flash card.

Subjek Penelitian
Peneliti sebagai subjek pelaku tindakan. Guru kelas dan kepala sekolah sebagai subjek
peneliti yang membantu didalam perencanaan dalam pengumpulan data. Seluruh anak didik
di kelompok B TK Aisyiyah Gajahan Tahun ajaran 2013/2014 sebagai subjek yang menerima
tindakan berjumlah 16 anak, yang terdiri dari 14 laki-laki dan 2 perempuan

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan metode
observasi, catatan lapangan.

Indikator Pencapaian
Untuk menentukan keberhasilan dalam penelitian ini dan keefektifan penelitian ini,
maka dirumuskan indikator pencapaian yang digunakan sebagai acuan keberhasilan. Adapun
indikator keberhasilan penelitian ini yaitu lebih dari 80% anak didik dapat meningkatkan
kemampuan membaca permulaan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada anak kelom pok B TK Aisyiyah
Gajahan dengan pembelajaran membaca permulaan dapat meningkatkan kemampuan
membaca permulaan pada anak dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus dilaksanakan
dalam empat tahap yang meliputi: 1) tahap perencanaan tindakan. 2) tahap pelaksanaan
tindakan. 3) tahap observasi. 4) tahap refleksi. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam
beberapa pertemuan. Adapun pada siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan tiap
pertemuan dengan alokasi waktu 60 menit. Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan,
tiap pertemuan dengan alokasi waktu 60 menit. Siklus III dilaksanakan dalam dua kali
pertemuan, tiap pertemuan dengan alokasi waktu 60 menit. Berdasarkan hasil penelitian
hambatan-hambatan dalam kemampuan membaca permulaan anak kelompok B dapat
diidentifikasikan karena beberapa hal, yakni: alat peraga yang kurang menarik,

cara

mengajar guru yang masih monoton, teacher center (anak-anak sangat tergantung pada
inisiatif guru). Anak-anak tidak diikut sertakan dalam proses belajar mengajar. banyak cara
yang bisa digunakan untuk menarik perhatian anak dan dapat menjadikan proses belajar lebih
menyenangkan, salah satunya dengan permainan. Media flash card menjadi alternative
pilihan untuk pembelajaran.
Tindakan pada siklus I dilakukan selama dua kali pertemuan, peneliti memberikan
pembelajaran dengan kegiatan mencocokkan kartu pada anak didik, meskipun dengan cara
ini mengalami peningkatan, namun ada beberapa evaluasi yang perlu diperbaiki
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antaranya: prosentase ketuntasan dalam peningkatan kemampuan membaca permulaan yang
diperoleh belum memenuhi target 80% yang ditentukan peneliti dan dikatakan belum
berhasil. Sehingga pada siklus I masih jauh dari apa yang telah diharapkan, Berdasarkan
amatan tersebut dilakukan scoring dan diperoleh hasil observasi kemampuan membaca
permulaan menggunakan media flash card baru sudah menunjukan peningkatan yaitu dari
sebelum rata-rata prosentase pra siklus satu kelas sebesar 41,75% pada siklus I ini mencapai
52,93%. Hasil observasi kemampuan membaca permulaan menunjukan bahwa adanya
peningkatan sebanyak 11,18%.
Pada penelitian tindakan siklus II dilakuakan dua kali pertemuan, guru memberikan
variasi gaya pembelajaran dengan memberikan berbagai macam gambar dan flash card
dengan banyak warna agar anak tumbuh motivasi. Anak kelompok B TK Asyiyah Gajahan
mengalami peningkatan dipandingkan pada siklus I, prosentase siklus I baru mencapai
52,93% , sedangkan prosentase pada sikus II telah mencapai 72,56%. Walaupun pada siklus
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II ini mengalami kenaikan, tetapi maih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi agar
kemampuan membaca permulaan anak dicapai lebih baik lagi yaitu mencapai 80%.
Pada penelitian siklus III dilakukan dua kali pertemuan, guru memberikan variasi
gaya pembelajaran dengan memberikan berbagai macam gambar dan flash card dengan
banyak warna agar anak tumbuh motivasi. Anak kelompok B TK Asyiyah Gajahan
mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus II, prosentase siklus II baru mencapai
72,56% , sedangkan prosentase pada sikus III telah mencapai 85,81%.
Berdasarkan dari hasil penelitian anak TK Aisyiyah Gajahan yang memenuhi target
ketuntasan dan mengalami peningkatan mulai dari siklus I, siklus II sampai siklus III, maka
peneliti memutuskan dalam penyelesaian pada siklus III dengan kesimpulan bahwa melalui
media flash card dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak.
Tabel 4.5
Perbandingan Pencapaian Presentase Anak Per Siklus
No
1
2
3

Nama anak

Abdul Aziz
Ahmad Zaelani
Alvian Yudha
Pratama
4 Choirul Anwar
Mubarok
5 Fabian Baiz
Herlangga
6 Ingga Dona
Christian
7 Hilal Dafa Zulfikar
8 Luthfiana Putri
Ramadhani
9 Ira Melda
Damayanti
10 Faiz Maulana Zaki
11 Muhammad Nazwan
Daffa
12 Raka Al-Khalili
13 Muhammad
Ramdani
14 Muhammad Abdul
Muthalib
15 Wahyu Dwiyanto
16 Zainal Arifin
Presentase rata-rata

Prasiklus
34%
37%
46%

Perbandingan
Siklus I Siklus II
40%
59%
43%
71%
56%
78%

Siklus III
78%
84%
90%

40%

63%

78%

87%

50%

62%

78%

87%

53%

65%

81%

93%

31%
56%

37%
71%

56%
87%

68%
96%

37%

46%

71%

81%

34%
37%

46%
43%

62%
71%

81%
84%

50%
43%

68%
65%

84%
75%

96%
93%

40%

50%

71%

90%

37%
43%
41,75%

43%
59%
52,93%

68%
71%
72,56%

81%
84%
85,81%
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pencapaian

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada siklus I berkembang menjadi 52,93% dari
hasil presentase peningkatan kemampuan membaca permulaan anak saat prasiklus adalah
41,75. Dalam pengamatan tindakan pada siklus II, peneliti mengamati pelaksanaan tindakan
belajar sebagai berikut: pada siklus II, peneliti menggunakan media flash card yang sangat
berbeda yang sangat berbeda dan bervariasi yaitu: gambar binatang dan katu kata
menggunakan bantuan suara lisan, hasilnya anak terlihat antusias untuk melakukan kegiatankegiatan yang telah diberikan. Rata-rata hasil presentase peningkatan kemampuan membaca
permulaan anak pada siklus II menunjukkan peningkatan yang pesat menjadi 72,56%
melebihi presentase keberhasilan sebesar ≥70% yang peneliti targetkan.
Rata-rata hasil presentase peningkatan kemampuan membaca permulaan anak pada
siklus III menunjukkan adanya kenaikan dalam peningkatan kemampuan membaca
permulaan anak diatas presentase keberhasilan yang peneliti harapkan yaitu menjadi 85,81%
melebihi 80%. Jika dibandingkan kemampuan membaca permulaan anak siklus II meningkat
sebesar 13,25%.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyampaikan saran untuk
pihak-pihak terkait, antara lain:
1. Kepada guru hendaknya memaksimalkan metode dan model pembelajaran agar
tidak membosankan, serta memberikan stimuls dan pelatihan agar kemampuan
membaca permulaan anak dapat meningkat.
2. Kepala sekolah hendaknya lebih kreatif dalam menciptakan kondisi belajar yang
memadai dengan memperhatikan sarana dan prasarana di sekolah khususnya alat
peraga indoor yang mengandung unsur kreatifitas dan edukatif.
3. Kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut yang serupa
dengan penelitian ini, terutama untuk meningkatkan kemampuan membaca
permulaan anak.
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