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Abstract : 

Wiji Supriyati/A53I130046. An effort to increase basic-reading ability through 

drawing card game at children group b kindergarten pertiwi 1 karangjati  blora 

regency, school year 2015/ 2016. Teacher training and education Faculty, 

Muhammadiyah Surakarta University, October 2015. 

 

The objective of this study is to increase basic- reading ability group B 

kindergarten Pertiwi I Karangjati Blora regency school year 2015/2016. This is a 

classroom action research. Subject of this classroom action research is class B 

kindergarten Pertiwi I Karangjati totaling 21 children. This study is collaboration 

between the researcher, teacher and headmaster. Data of this study are collected 

through observation, questioner and field note. The data analysis of this study uses 

achievement target percentage. And to check the data validity uses triangulation 

source. The result of this study shows that: students learning ability is increased 

after being conducted learning model uses drawing card. Before being conducted 

classroom action research, children basic-reading ability is 40%. After having 

approved activity using drawing card game at children reading - learning process 

got the result: first cycle reaches 50% and second cycle increases to 80%. The 

result of this study has reached the indicator achievement. Based on the result of 

this classroom action research the writer’s hypothesis says “ By using drawing 

card game is able to increase basic- reading ability at children group B 

kindergarten Pertiwi I Karangjati Blora, school year 2015/2016”, proved and  

acceptable. 

Key word: basic- reading ability, drawing card. 

 

 



 

 

 

Abstrak 

 

Wiji supriyati /a53i130046. Upaya meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan melalui permainan kartu bergambar pada anak kelompok b tk pertiwi i   

karangjati kecamatan blora kabupaten blora tahun ajaran 2015/2016. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oktober, 

2015. 

 

        Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan anak kelompok B TK Pertiwi I Karangjati Kecamatan Blora 

Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindkan kelas. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah anak kelas B TK Pertiwi 

I Karangjati yang berjumlah 21 anak, Penelitian ini bersifat kolaboratif antara 

peneliti,guru dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, tanya 

jawab dan catatan lapangan. Analisis data penelitian dengan menggunakan 

prosentase pencapaian target. Sedang untuk memeriksa keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : belajar 

peserta didik meningkat setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan kartu 

bergambar. Sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas anak yang mampu 

membaca permulaan hanya 40 %. Setelah dilakukan tindakan yang yang 

disepakati dengan menggunakan permainan kartu bergambar pada proses 

pembelajaran membaca anak diperoleh hasil yaitu siklus 1 mencapai 50 % dan 

siklus 2 peningkatan mencapai 80 %. Hasil penelitian ini sudah mencapai 

indikator pencapaian. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut 

maka hipotesis tindakan yang menyatakan “ Dengan menggunakan permainan 

kartu bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak 

kelompok B TK Pertiwi I Karangjati Blora tahun Ajaran 2015/2016 “, terbukti 

dan dapat diterima kebenarannya. 

Kata kunci : kemampuan membaca permulaan, media kartu bergambar. 

 

Pendahuluan 

Menurut Peneliti dalam kegiatan belajar mengajar di kelompok B TT 

Pertiwi I Karangjati Blora Tahun Ajaran 2015/2016 Kemampuan Membaca 

Permulaan hasilnya masih belum memuaskan, dengan jumlah anak didik 21 anak 

yang dapat membaca dengan baik 8 anak, 6 anak masih kesulitan dalam membaca 

permulaan, 7 anakmasih bermain sendiri.  

Berdasarkan fase perkembangan anak usia kelompok B seharusnya sudah 

mampu membaca permulaan dengan baik. Namun semua itu tergantung dari guru 

sering tidaknya membaca permulaan disampaikan pada anak. 



 

 

 

Sesuai kondisi yang terurai diatas terjadi disebabkan oleh kurangnya 

perhatian guru mengadakan penelitian demi meningkatkan mutu penyelenggaraan 

pembelajaran dan guru kurang memperhatikan kemampuan masing-masingn anak 

dalam kegiatan sehari-hari. 

 

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan penyelenggaraan proses yang 

bermutu, selayaknya guru mempunyaimotivasi yang besar untuk menemukan cara 

yang dapat memberikan inovasi pembelajaran yang mungkin bermanfaat bagi 

anak didik.  

Pengertian membaca permulaan adalah pengenalan membaca bagi anak 

yang dimulai dengan memperlihatkan gambar yang ada huruf dan tulisannya. 

Hurufpun dimulai dari huruf hidup ( Maxim, 1993 : 2 ). 

Membaca merupakan bahasa tulis yang bersifat reseptif, kemampuan 

membaca termasuk kegiatan yang komplit dan melibatkan berbagai ketrampilan. 

Anderson ( 1985 ). 

Indikator : 

- Menjawab pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan lambang bunyi 

yang dibaca. 

- Bercerita tentang gambar yang disediakan dengan bahasa yang benar dan 

jelas ( Bhs. 16 ). 

- Membaca buku bergambar yang memiliki kalimat sederhana dengan 

menunjukkan beberapa kata yang dikenalnya ( Bhs. 17 ). 

- Menghubungkan / memasang tulisan sederhana dengan simbol yang 

melambangkannya  ( Bhs. 33 ). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang relefan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu yang relefan 

yaitu ; Erni Sundari dengan judul Pengaruh Metode Permaian Pola Suku Kata dan 

Kartu Bergambar terhadap kemampuan membaca awal siswa kelompok B 6 TK 

Negeri 2 Yogyakarta Tahunn Ajaran 2013/2014. Alfian Ashshidiqi Poppyariana 

dengan judul Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Metode 

Multisensori pada anak kelompok A TK Masitah 1 Sragen Tahun 2011. 



 

 

 

Duduga kemampuan membaca permulaan dapat ditingkatkan melalui 

permainan kartu bergambar pada anak didik kelompok B TK Periwi 1 Karangjati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan melali permaian kartu bergambar pada anak 

didk kelompok B TK Pertiwi 1 Karangajati Kecamatan Blora Kabupaten Blora 

Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas model Kemmis 

dan Me Taggart ( yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 

dan refleksi ).  

Subyek penelitian adalah siswa kelompok B TK Pertiwi I Karangjati 

sebagai subyek penerima tindakan kelas. Siswa sebanyak 21 anak, terdiri dari 11 

anak laki-laki dan 10 anak perempuan.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi tanya jawab dan 

catatan lapangan.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskritif  komparatif dan analisis kritis. Teknik deskriptif komparatif digunakan 

untuk data kwantitatif, yakni membandingkan hasil anara siklus. Peneliti 

membandingkan hasil sebelum penelitian dengan hasil akhir pada setiap siklus. ( 

Suwandi, 2008 : 70 ). Sedangkan teknik analisis kritis berkaitan dengan data 

kwalitatif, yakni mencakup kegiatan untuk mengungkap kelemahan dan kelebihan 

kinerja siswa dan guru dalam proses pembelajaran berdasarkan kriteria normatif. 

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangualasi data 

yaitu memadukan hasil pengamatan penugasan dan kemandirian anak. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di TK Pertiwi I Karangjati 

Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. TK ini memiliki 2 kelompok  yaitu kelompok 

A dan kelompok B. Pelayanan pendidikan yang disediakan meliputi pelayanan 

pendidikan anak TK dengan rentang usia 4 6 tahun. 



 

 

 

            Peneliti melakukan pengamatan terhadap Kemampuan Membaca 

Pemulaan Anak sebagai langkah awal sebelum diadakan pelitian tindakan kelas. 

Hasil yang diperoleh pada kemampuan awal sebelum tindakan pada akhirnya akan 

dibandingkan dengan hasil setelah tindakan melalui permaian kartu bergambar. 

Perbandingan bertujuan untuk menunjukkan adanya peningkatan sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan. Observasi pada kondisi awal dilakukan pada tanggal 

23 September 2015, pada saat itu tema pembelajarannya adalah kebutuhanku. 

Pada tahap ini peneliti dan guru kolabortor melakukan bimbingan dan stimulasi 

untuk mengoptimalkan kemampuan membaca permulaan anak pada kelompok B. 

Berdasarkan data yangn sudah diperoleh pada kondisi awal dapat 

diketahuai bahwa kemampuan membaca permulaan anak belum berkembang 

dengan baik. Hal ini menjadi landasan peneliti untuk meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan anak akelompok B di TK Pertiwi I Karangjati melalui 

permainan kartu bergambar. 

Hasil kemampuan awal dengan menggunakan instrumen checklist pada 

tanggal 23 September 2015 menyebutkan bahwa kemampuan membaca 

permulaan anak kelompok B mendapatkan perolehan data yaitu : Anak yang 

belum berkembang sebanyak 15 % dari 21 anak, Mulai berkembang 19 % dari 21 

anak, Berkembang Sesuia Harapan 26 % dari 21 anak dan Berkembang Sangat 

Baik 40 % dari 21 anak 

Dari hasil kemampuan awal yang belum memuaskan ini kami 

berkeinginan untuk melanjutkan penelitian yang lebih lanjut, yaitu dengan 

membagi menjadi 2 siklus. 

Untuk siklus yang pertama atau siklus 1 kami laksanakan pada tanggal 23 

September 2015, pukul. 07.30 sampai pukul 10.00. WIB.  Siklus 1 kami 

laksanakan dengan melalui 4 langkah. Pertama perencanaan, dengan membuat 

Rencana Kegiatan Harian, menyiapkan alat peraga, menyiapkan persiapan 

pembelajaran dan menyiapkan lembar observasi. Kedua pelaksanaan tindakan, 

yaitu dengan meniapkan alat dan bahan yang diperlukan, memberikan penjelasan, 

memperkenalkan huruf, memberikan penjelasan, memperkenalkan huruf, 

menyuruh anak membaca huruf abjad, memberi kesempatan untuk bertanya, 



 

 

 

mengenalkan kartu bergambar, menyuruh anak membaca kartu bergambar dan 

mengobsevasi anak serta memberi penilaian. Ketiga pengamatan hasil penelitian 

yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui pencapain sasaran dari tindakan yang telah dilaksanakan. 

Berdasarkan dari hasil observasi dapat diperoleh data berupa angka 

prosentase kemampuan membaca permulaan anak , yaitu anak yang Belum 

Berkembang 10 % dari 21 anak, Mulai Berkembang 15%, dari 21 anak,  

Berkembang Sesuai Harapan 25% dari 21 anak dan Berkembang Sangat Baik 50 

% dari 21 anak. 

Hasil observasi kemampuan membaca permulaan pada siklus 1 mengalami 

peningkatan hasil prosentase. Perolehan prosentase tersebut belum dapat 

dikatakan berhasil karena hasil belum mencapai pada angka posentase 

keberhasilan yaitu sebanyak 75 % dari 21 anak Untuk itu peneliti perlu melakukan 

penelitian kembali pada siklus 2. 

Setelah melaksanakan pengamatan/observasi, langkah yang keempat yaitu  

refleksi. Refleksi dilakukan oleh peneliti dan kolabolator yang bertujuan untuk 

mengevaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan dalam siklus 1. 

Berdasarkan refleksi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kendala pada 

siklus 1, antara lain anak mengalami kesulitan dalam membaca kartu kata yang 

disebabkan karena anak hanya bisa menghafal saja. Kurangnya motifasi guru 

terhdap anak dalam penyampaian proses pembelajaran, dan keterbatasan mediam 

yang digunakan. 

Tindakan penelitian pada siklus 1 masih perlu perbaikan, diharapkan pada 

siklus 2 lebih baik dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada 

anak kelompok B TK Pertiwi I Karangjati.  

Siklus 2 kami laksanakan pada hari Jum’at tanggal 25 September 2015 

dengan melalui 4 langkah. Pertama, Perencanaan tindakan dengan membuat 

Rencana Kegiatan Harian, menyiapkan alat peraga, menyiapkan persiapan 

pembelajaran dan menyiapkan lembar observasi. Kedua pelaksanaan tindakan 

yaitu dengan menyiapkan alat peraga untuk proses pembelajaran dengan 

penjelasan dan pengarahan, menyebutkan macam-macam kartu kata, menyuruh 



 

 

 

anak untuk memasang  kartu kata sesuai kartu bergambar, dan memberi penilaian. 

Ketiga dengan pengamatan hasil penilaian yang dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan penilaian. Tujuannya juga untuk mengetahui pencapaian sasaran dari 

tindakan yang telah dilaksanakan. 

Berdasarkan dari hasil observasi dapat diperoleh data berupa angka 

prosentase kemampuan membaca permulaan anak, yaitu anak yang Belum 

Berkembang 3% dari 21 anak, Mulai Berkembang 6 % dari 21 anak, Berkembang 

Sesuai Harapan 11 % dari 21 anak dan Berkembang Sangat Baik 80 % dari 21 

anak. Hasil observasi kemampuan membaca permulaan pada siklus 2 sudah 

mengalami peningkatan hasil prosentase. Perolehan prosentase tersebut sudah 

dapat dikatakan berhasil karena sudah mencapai prosentase keberhasilan yaitu 

sebanyak 75 % dari 21 anak yang mampu membaca permulaan Sangat Baik. 

Untuk itu peneliti tidak perlu melakukan penelitian kembali pada siklus 

berikutnya. 

Setelah melaksanakan pengamatan observasi, langkah yang keempat yaitu 

refleksi. Refleksi ini untuk mengevaluasi terhadap tindakan yang dilakukan 

selama 2 siklus. Berdasarkan hasil evaluasi permainan kartu bergambar pada anak 

kelompok B mampu meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak. Hasil 

observasi pada siklus 2 menunjukkan peningkatan kemampuan membaca 

permulaan anak kelompok B telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 80 %. 

     Berdasarkan hasil observasi di TK Pertiwi I Karangjati diperoleh data 

yaitu pada kondisi awal kemampuan membaca permulaan anak masih belum 

berkembang secara optimal. Data yang diperoleh yaitu : Anak yang belum 

berkembang sebanyak 16 % dari 21 anak, Mulai Berkembang 19 % dari 21 anak, 

Berkembang Sesuia Harapan 26 % dari 21 anak dan Berkembang Sangat Baik 40 

% dari 21 anak.Kemudian dilakukan tindakan siklus 1 mengalami peningkatan 

yaitu anak yang Belum Berkembang 10 % dari 21 anak, Mulai Berkembang 15 %, 

dari 21 anak,  Berkembang Sesuai Harapan 26 % dari 21 anak dan Berkembang 

Sangat Baik 50 % dari 21 anak. Dari hasil tindakan siklus 1 masih belum 

memenuhi kriteria keberhasilan yaitu 75 %, maka perlu dilakukan tindakan 

perbaikan pada siklus 2. Setelah dilakukan tindakan perbaikan pada siklus 2 



 

 

 

kemampuan membaca permulaan anak mengalami peningkatan yang signifikan 

dari siklus 1 yaitu anak yang Belum Berkembang dari 10 % menjadi 3 % , anak 

yang Mulai Berkembang dari 15 % menjadi 6 %, anak yang Berkembang Sesuai 

Harapan dari 25 % menjadi 11 % dan anak yang Berkembang Sangat Baik dari 50 

% menjadi 80 %. 

Setelah dilakukan tindakan selama 2 siklus, maka peneliti mendapatkan 

keseluruhan hasil penelitian dengan melaksanakan kegiatan kartu bergambar 

untuk dapat mengembangkan kecerdasan linguistik atau meningkatkan 

kemampuan membaca anak dapar dibandingkan antara kondisi awal/pra siklus, 

hasil tindakan sikuls 1, sampai dengan tindakan akhir siklus. Dari data hasil 

penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca pada 

anak. Berikut adalah hasil penelitian kemampuan membaca permulaan anak 

kelompok  B di TK Pertiwi I Karangjati 

 

Simpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa upaya 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan dapat dilaksanakan melalui 

permainan kartu bergambar pada anak kelompok B TK Pertiwi I Karangjati. 

         Secara garis besar hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca permulaan pada kelompok B sebelum tindakan dilakukan melalui 

observasi diperoleh data anak yang sudah bisa membaca permulaan, sebanyak 40 

%, pada siklus 1 sebanyak 50 % dan pada siklus 2 sebanyak 80 %. Perolehan 

siklus 2 membuktikan bahwa penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan 

yaitu 75 %. Berdasarkan hasil penelitaian ini dapat diambil disimpulkan  bahwa 

melalui permainan kartu bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan pada anak kelompok B TK Pertiwi I Karangjati Kecamatan Blora 

Kabupaten Blora. 
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