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MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 

MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL PADA ANAK 

KELOMPOK B TK AISYIYAH 16 NGRINGO, JATEN, KARANGANYAR  

TAHUN AJARAN 2017/ 2018 

 

Abstrak 

Mira Anggraningrum. Mengembangkan Kemampuan membaca permulaan 

melalui media pembelajaran audio visual anak kelompok B TK Aisyiyah 16 

Ngringo, Jaten, Karanganyar  Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi. Fakultas 

Keguruan dan ilmu pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Januari 

2018. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kemampuan membaca 

permulaan anak kelompok B TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar Tahun 

ajaran 2017/2018 yang berakibat pada kurang lancarnya anak untuk membaca 

atau mengeja suatu kata . Banyak hal yang mempengaruhi rendahnya kemampuan 

membaca permulaan salah satunya adalah pembelajaran yang dilakukan guru 

hanya monoton dan konvensional sehingga, anak tidak memiliki ketertarikan atau 

minat pada pembelajaran terutama pembelajaran yang melibatkan membaca.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca 

permulaan anak kelompok B TK Aisyiyah 16 Ngringo,  Jaten, Karanganyar Tahun 

ajaran 2017/2018 melalui penggunaan media pembelajaran audio visual yang 

menarik sehingga, anak memiliki ketertarikan untuk membaca.  

Penelitian ini berbentuk penelitian tindak kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 

siklus.  Setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan dan beberapa tahapan, yaitu : tahap 

perencanaa, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  Subjek penelitian ini 

adalah anak kelompok B yang berjumlah 17 anak. Pengumpulan data 

menggunakan  observasi, wawancara dan dokumentasi.  Uji validitas data 

menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.  Analisa data terdiri dari 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media audio visual 

mampu mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak kelompok B TK 

Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018.  Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai kemampuan membaca permulaan 

setelah diadakannya tindakan.pratondakan menunjukkanhasil 35%, siklus I 

meningkat menjadi 59%, dan mencapai hasil optimal pada siklus II sebesar 82%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran audio visual 

mampu mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak kelompok B TK 

Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar tahun ajaran 2017/2018. 

 

Kata kunci : Kemampuan membaca permulaan, Media audio visual  
 

Abstract 

 Mira Anggraningrum. The Developing of early reading ability through 

the audio visual learning media of children group B at TK Aisyiyah 16 Ngringo, 

Jaten, Karanganyar Academic Year of 2017/2018. Research papern Faculty of 

Teacher Training and Education. Universitas Muhammadiyah Surakarta January 

2018, The background of this study was the low reading ability of the early 



2 

 

children of group B at TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar of the 

academic year of 2017/2018 it resulted that smooth children read or spell a word. 

Then where many things that affect it. It one of them was the teacher's learning is 

only monotonous and conventional so that children did not have interest in 

learning, especially learning on reading, The purpose of this study was to develop 

the reading ability of the early childhood group B at TK Aisyiyah 16 Ngringo, 

through the use of audio visual learning media. It was of interesting so that 

children had an interest to read, This research was in the form of classroom action 

research which is carried out in 2 cycles. Each cycle consisted of three meetings 

and several stages, namely: the stage of planning, action implementation, 

observation, and reflection. The subjects of this study were children of group B, 

which amounted to 17 children. Data collection used observation, interview, and 

documentation. The data validity test uses technique triangulation and source 

triangulation. Data analysis consists of data reduction, data presentation, and 

conclusion, The results showed that learning by using audio visual media able to 

develop the ability to read the beginning of children group B at TK Aisyiyah 16 

Ngringo. This could be evidenced by the increase in the value of reading ability 

after the beginning of the action. after the action showed 35% results, the first 

cycle increased to 59%, and the cycle II of 82%. The conclusion of this research 

was the use of audio visual learning media able to develop the reading ability of 

the early childhood group B at TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, karanganyar of the 

academic year of 2017/2018. 

 

Keywords: early reading ability, audio visual media 

 

1. PENDAHULUAN  

Usia prasekolah (TK) merupakan usia keemasan yang harus dimanfaatkan 

sebaik-baiknya untuk proses belajar. Pada usia keemasan anak membutuhkan 

rangsangan serta dorongan untuk mempercepat perkembangan dalam semua aspek 

terutama aspek berbahasa. Aspek berbahasa sangat penting dikembangkan pada 

anak sejak usia dini karena mempunyai peran aktif dalam proses belajar anak 

(Bromley dalam Dhieni 2015: 2.15). Salah satu aspek bahasa yang perlu 

dikembangkan adalah kemampuan membaca. Membaca permulaan sangat penting 

dimiliki anak sebab, mereka yang gemar membaca akan mempunyai rasa 

kebahasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki 

kegemaran dalam membaca (Leonhardt dalam Dhieni 2015:7.2). Berdasarkan 

hasil pengamatan yang dilakukan pada anak kelompok B TK Aisyiyah 16 

Ngringo menunjukkan nilai hasil  kemampuan membaca permulaan dari 17 anak  

sekitar 35 % atau 6 anak yang mendapatkan nilai tuntas. Selebihnya atau sekitar 
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65% mendapatkan nilai belum tuntas. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya 

tingakat kemampuan membaca permulaan anak di TK.  Melihat rendahnya 

kemampuan membaca permulaan anak di TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, 

Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018.  Peneliti ingin mengembangkan 

kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B TK Aisyiyah 16 

Ngringo dengan menggunakan media pembelajaran Audio Visual pada 

pembelajaran terutama pembelajaran membaca sehingga, anak mampu 

mengembangkan kemampuan membaca permulaan melalui cara yang inovatif dan 

kreatif. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research).  Penelitian ini bersifat kualitatif karena berupaya menghasilkan data 

verbal secara potensial, dapat memberikan makna, informasi yang sesuai dengan 

tujuan penelitian.  Jenis penelitian ini adalah penelitian tindak kelas (PTK) yang 

dirancang untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak dengan 

media pembelajaran audio visual anak kelompok B TK Aisyiyah 16 Ngringo, 

Jaten, Karanganyar. Proses pelaksanaan Penelitian ini dari 3 kali pertemuan. 

Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dan evaluasi tindakan, refleksi (Arikunto, 2006:16). 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Aisyiyah 16 Ngringo,  Jaten, Karanganyar. 

Alasan pemilihan tempat penelitian ini karena banyak anak-anak yang masih 

memiliki tingkat kemampuan membaca permulaan yang rendah. Sehingga peneliti 

ingin meningkatkan kemampuan membaca permulaan dengan media 

pembelajaran audio visual. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada 

semester I tahun pelajaran 2017/2018 selama enam bulan yaitu pada bulan Juli-

Desember 2017.  

. 

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu :  dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk 
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mengetahui dan mengamati kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan peserta 

didik sebelum diadakannya tindakan kelas oleh penulis. Proses observasi yang 

dilakukan meliputi (1) Kegiatan belajar mengajar pratindakan untuk memperoleh 

data pratindakan menggunakan instrument kemampuan membaca permulaan yang 

telah disusun (2) Kinerja guru dan aktivitas anak pratindakan menggunakan 

lembar ceklis yang telah disiapkan (3) Kinerja guru dan aktivitas anak selama 

treatment menggunakan lembar ceklis yang telah disiapkan. (4) Observasi 

perilaku anak setelah treatment menggunakan instrument kemampuan membaca 

permulaan yang telah disusun sebelumnya.  

Wawancara dilaksanakan dengan tanya jawab guru kelas maupun orangtua 

mengenai perkembangan kemampuan membaca permulaan. Wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini ditujukan untuk guru maupun orangtua mengenai 

proses pembelajaran terkait tentang kemampuan membaca permulaan pada anak 

didik.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil yang dicapai pada observasi pratindakan anak kelompok B TK 

Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018 

menunjukkan dari 17 anak hanya 6 anak atau sekitar 35% yang mendapat nilai 

tuntas dalam membaca permulaan sedangkan, sisanya yaitu 11 anak atau 

sekitar 65% mendapatkan nilai tidak tuntas. Pada saat observasi pratindakan 

banyak anak yang masih bingung dalam mengeja, membaca, maupun 

menyebutkan bunyi dari kata yang ditampilkan oleh guru. Kebanyakan anak 

malah asyik sendiri dengan temannya, banyak bercerita, dan bermain 

sehingga, pembelajaran kurang efektif dan maksimal. Banyak faktor yang 

mempengaruhi rendahnya kemampuan membaca permulaan anak, salah 

satunya yaitu metode pengajaran yang dilakukan oleh guru bersifat 

konvensional. Guru hanya menggunakan media majalah atau buku biasa 

dalam pembelajaran sehingga, nilai minat dan kemampuan anak terutama 

dalam membaca permulaan masih sangat rendah. Hal ini yang mendasari 

peneliti melakukan Penelitian Tindak Kelas inijuan dari penelitian ini adalah 
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meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak kelompok B TK 

Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018. 

Hasil yang diperoleh anak pada siklus I mencapai 59%  hal ini masih perlu 

ditingkatkan karena belum mencapai target indikator keberhasilan yaitu, 75%.  

Hal ini disebabkan karena beberapa kendala yang dihadapi pada siklus I seperti: 

anak masih banyak bercerita, bermain, dan bercanda dengan teman, anak masih 

kurang antusias, dll. Oleh karena itu, penelitian harus ditingkatkan lagi pada siklus 

II untuk menghadapi kendala-kendala yang terjadi dalam siklus I. 

35
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100
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Gambar 1  Grafik perbandingan kemampuan membaca permulaan 

prasiklus, siklus I, 

Pada tahap pratindakan sampai dengan siklus I hasil yang dicapai mengalami 

peningkatan  sebesar 59%.  Namun, hasil tersebut belum melebihi target indikator 

keberhasilan. Pada siklus II dari pertemuan I sampai pertemuan ke-III hasil yang 

ditunjukkan mencapai peningkatan hingga mencapai 82%.  Peningkatan pada 

siklus II tersebut sudah melebihi target keberhasilan dalam  penelitian, yaitu 75%. 

Oleh karena itu, penelitian dihentikan pada siklus II.hasil persentase keberhasilan 

peningkatan kemampuan membaca permulaan. 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel dan grafik dapat disimpulkan bahwa 

terjadi peningkatan presentase kemampuan membaca permulaan anak kelompok 

B pada pra siklus, siklus I, siklus II. 

Hasil data yang diperoleh hasil pengamatan yaitu : pengamatan atau observasi 

terhadap  aktivitas anak. Hasil penilaian aktivitas anak kelompok B TK Aisyiyah 
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16 Ngringo, Jaten, Karanganyar tahun ajaran 2017/2018 dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan aktivitas anak dari tahap pra tindakan, siklus I, sampai 

dengan siklus II.  Data Hasil perbandingan observasi aktivitas anak pratindakan, 

siklus I, sampai dengan siklus II  dapat dilihat pada gambar  berikut : 

2,08
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Gambar 2 Grafik perbandingan hasil observasi anak pra siklus, siklus I, dan 

siklus II 

Berdasarkan data yang tersaji pada grafik gambar 2 dapat disimpulkan bahwa 

terjadi peningkatan presentase kemampuan membaca permulaan anak kelompok 

B pada prasiklus, siklus I, dan siklus II. Pada pratindakan skor yang diperoleh 

2,08 yang termasuk kategorti cukup.  Siklus I aktivitas anak meningkat sebanyak 

2,57 termasuk dalam kategori baik. Pada siklus II terjadi peningkatan lagi 

sebanyak 3,41 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media audio visual 

dapat meningkatan kemampuan membaca permulaan anak kelompok B TK 

Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018 karena secara 

umum nilai tuntas yang diperoleh siswa sudah tercapai.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan membaca permulaan anak pada kelompok B TK Aiyiyah 16 Ngringo, 

Jaten, Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018. Pada pertemuan pratindakan sampai 

dengan siklus II terdapat peningkatan presentase kemampuan membaca 

permulaan anak yaitu dari hasil 35% meningkat menjadi 59 % hingga pada siklus 

II menjadi 82%.   
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Dengan demikian penelitian dianggap selesai karena sudah melewati hasil 

yang ditargetkan yaitu 75%. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

media audio visual dalam pembelajaran mampu meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan anak kelompok B TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, 

Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018.  

Beberapa hal yang melandasi bahwa media audio visual yang digunakan pada 

pembelajaran kelompok B mampu meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan anak usia dini, yaitu: 

Pertama, dalam pemberian 6 treatment berupa video pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tema yang ada pada pembelajaran mampu membuat minat 

belajar dan konsentrasi anak dalam memahami pembelajaran membaca meningkat 

sehingga, anak mampu mengeja maupun membaca huruf dan kata yang 

ditampilkan dalam video. Penggunaan media pembelajaran audio visual ini dapat 

membawa anak pada lingkungan belajar yang menyenangkan karena guru dapat 

menggunakan strategi bermain dan teknik dalam penggunaan media tersebut 

sehingga, anak tidak merasa jenuh dan dapat memberikan suatu situasi belajar 

yang aktif dan menyenangkan bagi anak maupun guru. 

Pujian atau aktualisasi yang diberikan guru dan temannya dalam keberhasilan 

yang telah dicapai anak akan mampu meningkatkan keyakinan dan rasa percaya 

diri anak sehingga, anak akan terus belajar mengeja dan membaca hingga dia 

benar-benar berhasil. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dundis dan 

Benson (2003:316) bahwa sehingga, anak akan lebih bersemangat ketika 

mempelajari suatu hal termasuk dalam membaca permulaan melalui video 

pembelajaran yang ditayangkan oleh guru. 

Kedua, penggunaan media audio visual dalam pembelajaran seperti: 

penggunaan video untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada 

anak usia dini mampu membuat suasana pembelajaran menjadi penuh 

kegembiraan, rasa percaya diri, dan semangat, seperti yang diungkapkan oleh 

Tom & Sobol (dalam Dhieni 2015:7.2). Hal tersebut dikarenakan dalam media 

audio visual yang ditampilkan oleh guru mampu memberikan suasana baru di 

dalam kelas. Gambar dan suara-suara menarik yang ditampilkan dari video “fruit 
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song, vegetable songs, dll” mampu membuat anak merasakan suasana baru karena 

sebelum menggunakan media pembelajaran audio visual guru lebih menekankan 

pada penggunaan pembelajaran yang konvensional menggunakan majalah yang 

ada sehingga,  membuat anak cepat merasa jenuh dan tidak tertarik dalam 

pembelajaran. 

Ketiga, media audio visual yang digunakan dalam proses pembelajaran 

mampu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan tepat sasaran dan tepat 

guna, dalam penggunaan media audio visual dalam pembelajaran termasuk dalam 

membaca permulaan banyak peralatan yang digunakan oleh guru seperti media 

elektronik, LCD,  Layar gadget yang  mampu membuat anak terfokus kepada hal 

yang akan dipelajari dibandingkan dengan   menggunakan  media buku atau 

majalah.  

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mathew & Ali (2012, 

Vol.2).  Seperti ketika anak-anak belajar membaca dan mengeja nama-nama 

bunga dalam video „Song flower, mengenal nama-nama bunga” banyak anak yang 

merasa takjub ketika melihat gambar dari bunga matahari yang ditampilkan 

melalui layar LCD. Tentu saja hal ini sangat membantu guru untuk memfokuskan 

anak pada hal yang  sedang dipelajari sehingga, baik materi membaca permulaan 

maupun materi lain yang terkandung dalam video pembelajaran mampu 

disampaikan dengan baik dan lebih efektif kepada anak. 

Keempat, penggunaan media audio visual sangat mampu memberikan 

dampak efektif pada pembelajaran bahasa yaitu: mendengarkan, berbicara, dan 

menulis di sekolah. Melalui penggunaan media audio visual, berupa video yang 

ditayangkan mampu menciptakan motivasi, minat,  ketersediaan sumber daya, 

pengetahuan teknis, dan pengetahuan guru serta anak dalam pembelajaran. Selain 

hal tersebut pertanyaan maupun tanggapan siswa terhadap penggunaan media 

audio visual dapat dijadikan alat yang efektif untuk mendidik, menginformasikan 

dan menghibur. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh YL.Sowntharya, 

Gomathi, dan Muhuntarajan (2014, 384-386). Melalui penggunaan media audio 

visual berupa video pembelajaran fruit song, vegetable song, maupun mengenal 
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nama-nama bunga”. Selain mampu mengajarkan nama-nama tanaman melalui 

sebuah video tampilan berupa ganmbar animasi yang menarik dan efek suara yang 

ditampilkan mampu menghibur anak-anak, hal tersebiut mampu dimanfaatkan 

oleh guru untuk membuat suasana di kelas menjadi semakin menyenangkan dan 

materi pembelajaran pun mampu tersampaikan dengan baik. 

Melalui hal-hal ‟tersebut anak-anak diharapakan mampu meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan melalui mengeja atau membaca huruf-huruf dan 

kata-kata yang ditampilkan melalui video yang berisi animasi dan suara yang 

menarik sehingga mampu menciptakan minat dan antusisme anak terutama dalam 

membaca permulaan di TK. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru maupun orangtua setelah 

pemberian‟ treatement berupa penggunaan media audio visual dalam 

pembelajaran mampu memberikan perubahan dan peningkatan yang berarti 

seperti anak lebih bersikap antusias dalam belajar terutama belajar membaca 

melalui tampilan gambar dan suara yang menarik dari video yang ditampilkan 

Anak menjadi lebih tertarik untuk membaca.  Anak mengalami perubahan dalam 

kemampuan membaca permulaannya seperti: Anak lebih lancar dalam mengeja 

huruf, merangkai kata, anak lebih antusias dalam  membaca, menunjukkan sikap 

percaya diri untuk tampil di depan orang tua, dan mau mengulang pembelajaran 

yang diajarkan di sekolah tanpa harus dipaksa. 

Aspek bahasa sangat penting untuk dikembangkan pada anak sejak usia dini 

karena aspek bahasa  mempunyai peran aktif dalam proses belajar anak (Bromley 

dalam Dhieni 2015:2.15) terutama, aspek membaca. Burns (dalam Rahim, 2009:1) 

menyatakan bahwa kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital sebab 

setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca. Terkait dengan fenomena 

membaca permulaan pada anak perlu mendapat perhatian dari banyak pihak. 

Rendahnya kemampuan membaca akan berakibat pada perkembangan anak untuk 

kedepannya, tidak hanya di sekolah tetapi juga di keluarga maupun masyarakat. 

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang tepat agar anak dapat membentuk minat 

membaca dalam dirinya sehingga mampu meningkatkan kemampuan 

membacanya. Selain itu minat membaca sangat penting untuk dikembangkan 
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sejak dini karena minat membaca sejak dini dibutuhkan anak tidak hanya untuk 

saat ini tetapi juga bagi kehidupan kedepannya. 

 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukann bahwa penggunaan media pembelajaran audio 

visual mampu meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak kelompok B 

TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018 dengan 

nilai rata-rata yang dicapai pada  pratindakan sebanyak 35%, siklus I sebanyak 

525, dan siklus II mencapai presentase 82%. 

Pembelajaran membaca permulaan yang disampaikan secara menarik dan 

menyenangkan melalui penggunaan media audio visual berupa video 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tema dan subtema mampu meningkatkan 

kemampuan anak dalam membaca kata atau huruf yang ditampilkan dalam video. 

Selain itu penggunaan media audio visual juga mampu meningkatkan motivasi, 

minat, dan keterlibatan anak dalam pembelajaran. Sehingga, anak-anak menjadi 

lebih berantusias dan percaya diri untuk tampil di depan guru, teman, maupun 

orangtuanya dalam menunjukkan kemampuan membaca permulaannnya.  

Melalui penggunaan media pembelajaran yang menarik dan inovatif materi 

pembelajaran lebih tersampaikkan dengan lebih baik kepada anak. Peningkatan 

kemampuan membaca permulaan pada anak ditandai dengan beberapa hal, yaitu: 

antusias dan aktif anak dalam mengikuti pembelajaran, anak lebih mampu 

mengucapkan kata dengan suara yang jelas ketika membaca, mampu lebih tepat 

dalam mengungkapkan kata serta kalimat sederhana ketika membaca, dan mampu 

mengucapkan dan membaca kata atau huruf dengan nada dan intonasi yang jelas 

ketika video ditampilkan oleh guru. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut: 

Diharapkan dari hasil penelitian dapat dijadikan alat evaluasi dan koreksi oleh 

pihak sekolah dalam menerapkan kegiatan-kegiatn yang menarik tidak hanya 
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mengunakan kegiatan yang berbasis kertas atau majalah ,terutama dalam 

efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran sehingga, perkembangan 

kemampuan membaca permulaan anak dapat meningkat salah satunya melalui 

penggunaan media pembelajaran audio visual. 

Guru mampu memberikan kegiatan yang bervariasi, menyenangkan, dan 

menarik dengan menggunakan meia pembelajaran audio visual ketika mengajar di 

kelas sehingga, pembelajaran yang dilaksanakan di kelas tidak monoton dan dapat 

digunakan sebagai stimulus dalam mengembangkan kemampuan membaca 

permulaan dalam diri anak sejak dini. 

Diharapkan anak mampu meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

dengan menggunakan media pembelajaran audio visual yang beraneka ragam, 

tidak hanya yang bersumber dari guru. Sehingga, anak mampu meunjukkan 

kemampuan membacanya tidak hanya dalam pembelajaran tetapi juga dalam 

kehidupan sehari-hari  karena membaca merupakan fondasi yang penting ketika 

anak tumbuh dewasa nantinya.  
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