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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan”anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang sangat mendasar 

dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1, Butir 14 bahwa 

pendidikan”anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang diajukan kepada 

anak mulai dari kelahiran sampai dengan usia enam tahun. Upaya tersebut melalui 

pemberian”stimulus pendidikan untuk membantu pertumbuhan baik jasmani 

maupun rohani dengan harapan anak memilki kesiapan pada saat memasuki 

pendidikan lebih lanjut.  

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitik beratkan pada peletakkan dasar kea rah pertumbuhan 

dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar). Kecerdasan (daya 

piker, daya cipta, kecerdasan emosional, kecerdanan spiritual), sosio smosional 

(sikap dan perilaku serta beragama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Sujiono, 

(2013: 6)  

Masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut  Golden 

Age. Pada masa ini otak anak mengalami perkembangan paling ceppat sepanjang 

sejarah kehidupannya. Hal ini berlagsung pada saat anak dalam kandungan hingga 

usia dini, yaitu usia nol sampai enam tahun. Namun, masa bayi dalam kandungan 

hingga lahir, sampai usia empat tahun adalah masa-masa yang paling menentukan. 
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Periode ini, otak anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.  Oleh 

karena itu memberikan perhatian lebih terhadap anak di usia dini merupakan 

keniscayaan. Wujud perhatian diantaranya dengan memberikan pendidikan baik 

langsung dari orang tuanya sendiri maupun melalui lembaga Pendidikan Anak 

Usia Dini. Oleh karena itu perkembangan pada masa awal ini akan menjadi 

penentu bagi perkembangan selanjutnya. Keberhasilan dalam menjalankan tugas 

perkembangan pada suatu masa akan menentukan keberhasilan pada masa 

perkembangan berikutnya.  

Salah”satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan pada anak 

adalah aspek perkembangan bahasa. ”Perkembanan bahasa adalah meningkatnya 

kemampuan penguasaan alat komunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, 

tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Perkembangan bahasa 

berkaitan dengan perkembangan kognitif anak, yang berarti faktor intelek sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Semakin anak itu 

tumbuh dan berkembang serta mulai mampu memahami lingkungan, maka bahasa 

mulai berkembang dar tingkat yang sederhana menuju ke bahasa yag 

kompleks.”Mursid (2018: 9). 

Perkembangan”bahasa anak ditempuh melalui cara yang sistematis dan 

berkembang bersama-sama dengan pertambahan usianya. Kemampuan berbahasa 

merupakan hasil kombinasi seluruh sistem perkembangan anak, karena 

kemampuan bahasa sensitive terhadap keterlambatan dan kerusakan pada sistem 

yang lain. Dalam hal ini kemampuan berbahasa melibatkan motorik, emosional, 

sosial dan kognitif.”Mulyani, (2018: 107) 
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Melalui”bahasa, manusia bisa mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam 

pikiran. Selain itu, bahasa juga memiliki peran yang sangat penting dalam 

berbagai segi perkembangan anak, seperti perkembangan intelektual, sosial, 

emsional  dan sekaligus merupakan pendukung untuk mencapai keberhasilan 

dalam mempelajari semua bidang studi. Oleh karena itu, sejak dini anak-anak 

diarahkan agar mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar dalam 

kehidupan sehari-hari untuk berbagai situasi seperti menyapa, sehingga anak 

mampu menguasai keterampilan berbahasa sejak dini. Salah satu aspek 

keterampilan berbahasa yang penting untuk dipelajari anak adalah keterampilan 

membaca. Keterampilan membaca merupakan kegiatan yang unik dan rumit. 

Sehingga seorang anak perlu mempelajari untuk memperoleh 

keterampilan”tersebut.  

Membaca”permulaan bagi anak TK seharusnya dilakukan dengan kegiatan 

yang menyenangkan dan menarik. Kemampuan membaca permulaan dapat 

ditingkatkan apabila media pembelajaran yang digunakan menarik dan merupakan 

hal yang baru bagi anak”sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Salah satu 

media pembelajaran yang dapat digunakan adalah media flash card. Flash card 

adalah satu bentuk media edukatif berupa kartu yang memuat gambar dan kata 

yang ukurannya bisa disesuaikan dengan peserta didik yang dihadapi dan untuk 

mendapatkannya bisa membuat sendiri atau menggunakan yang sudah 

jadi”(Wahyuni, 2020: 2). 

Kegiatan pembelajaran membaca permulaan yang berlangsung di TK 

Faturrahman Bolong adalah guru menulis satu huruf di papan tulis kemudian 
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menyebutkan bunyi huruf tersebut. Kemudian anak diminta untuk menyebutkan 

dan menulis huruf tersebut pada buku tulis. Selain menulis sesuai contoh yang 

diberikan guru, kegiatan membaca permulaan juga dilakukan dengan 

menghubungkan garis putus-putus yang membentuk pola suatu huruf 

menggunakan LKA atau lembar kerja anak. Setelah selesai mengerjakan, guru 

mengajak anak untuk membaca kembali apa yang sudah ditulis anak.  

Flash”card terdiri dari rangkaian huruf pada halaman belakang yang 

merupakan keterangan dari gambar yang terdapat pada halaman depan. Flash card 

ini dapat digunakan untuk mengenalkan kata pada anak melalui proses 

mengenalkan bunyi-bunyi huruf. Misalnya, pada halaman depan terdapat gambar 

buku dan pada halaman belakang terdapat kata””buku”.  

Mulanya”anak diajak untuk melihat gambar pada halaman depan 

kemudian baru mengenalkan bunyi-bunyi huruf dengan cepat pada halaman 

belakang yang merupakan keterangan gambar. Hal ini dilakukan untuk menarik 

perhatian anak karena anak kerap bosan dan tidak tertarik pada media yang hanya 

menjadikan huruf-huruf saja. Setelah anak diajak untuk mengenal bunyi-bunyi 

huruf, anak kemudian diajak untuk menggabungkan bunyi-bunyi huruf tersebut 

menjadi suku kata dan”kata.  

Hasil obervasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 8 Desember 2020 

menunjukkan bahwa kemampuan membaca permulaan di TK Faturrahman  

Bolong masih belum berkembang sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat 

terlihat pada saat kegiatan pembelajaran tentang membaca permulaan. Dari 20 

anak terdapat 13 anak yang belum mampu membedakan huruf yang memiliki 
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bunyi atau pun bentuk yang mirip, misalnya “b” dengan “d”,“b” dengan “p”, “d” 

dengan “t”, “f” dengan “v”, “g” dengan “j”, “l” dengan “t”, ”m” dengan “n”, dan 

“m” dengan “w”. Misalnya pada kata “mata” anak masih kesulitan mengeja dan 

membedakan huruf depannya, antara “m” ataupun “w”, sehingga anak 

mengucapkan “wata”. 

Kegiatan pembelajaran dengan media Flash card yang menarik dapat 

memberikan stimulasi pada anak untuk mengembangkan kemampuan membaca 

permulaan. Penelitian mengenai penggunaan media Flash card yang dapat 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak penting untuk dikaji. Hal ini 

dimaksudkan agar guru mendapatkan pengetahuan baru dalam menggunakan 

media yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak. 

Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Penerapan Penggunaan Media 

Flash card untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Anak pada 

kelompok B di TK Faturrahman Desa Bolong”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah :”Bagaimana penerapan Flash card untuk meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan anak pada kelompok B di TK Faturrahman Desa Bolong?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Flash 

card dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak pada kelompok 

B di TK Faturrahman Desa Bolong  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai referensi penelitian di bidang pendidikan anak usia dini, 

khususnya penggunaan media Flash card untuk meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan.  

b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan peningkatan kemampuan membaca permulaan 

menggunakan media Flash card pada anak usia dini serta menjadi bahan 

kajian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

mengajar sehingga pembelajaran lebih menarik 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan dalam 

upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan menggunakan 

media flash card. 

1.5 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di identifikasi 

permasalahan yang muncul pada anak usia 5 – 6 tahun di TK Faturrahman Bolong 

adalah:  

1. Kemampuan membaca permulaan anak yang masih belum berkembanng sesuai 

dengan harapan. Hal ini terlihat dari banyaknya anak yang masih kesulitan 

dalam membedakan huruf yang memiliki bunyi ataupun bentuk yang mirip.  
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2. Cara mengajar guru dalam pembelajaran membaca permulaan yang selalu 

sama. Guru selalu memberi tugas anak untuk menulis di buku tulis dan 

menghubungkan garis putus-putus yang membentuk pola huruf pada LKA.  

3. Kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

membaca permulaan karena masih mengutamakan menggunakan LKA untuk 

menebalkan huruf dan buku tulis untuk menulis huruf, sehingga menyebabkan 

anak bosan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Media Flash card 

Media”merupakan komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengaju 

kepada kegiatan apa yang dilakukan oleh si pelajaran dan bagaimana peran media 

dalam merangsang kegiatan pembelajaran itu. Media pembelajaran adalah 

komponen strategi penyampaian yangd apat dimuati pesan yang akan disampaikan 

kepada si belajar, apakah itu orang alat, atau bahan.”Trianto, (2013: 22). 

Media mencakup”semua sumber yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan peserta didik. Media pembelajaran dapat membangkitkan 

keinginan dan minat baru bagi peserta didik, yang dapat membangkitkan motivasi 

dan merangsang peserta didik untuk belajar lebih optimal. Pemanfaatan media 

pembelejaran baik sebagai”alat bantu pengajaran maupun sebagai pendukung agar 

materi atau isi pelajaran semakin jelas dengan mudah dapat dikuasai dari proses 

pembelajaran  dikelas untuk mendapatkan hasil”belajar yang maksimal. Mursid, 

(45: 2018) 

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk mengantarkan pesan. Dalam 

kegiatan pembelajaran, media dapat disebut sebagai perantara sumber pesan 

(guru) dengan penerima pesan (anak) yang berisikan bahan atau isi pelajaran 

dengan tema tertentu. Penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi 

proses belajar anak karena media dapat menarik perhatian anak, membuat bahan 
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pelajaran lebih jelas, metode lebih bervariasi, serta anak akan lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar (tidak hanya mendengarkan guru saja). 

Flash card adalah media pembelajaran visual yang berisi kata-kata, gambar, 

atau kombinasinya. Flash card merupakan media yang berbentuk kartu bergambar 

yang dibuat dengan menggunakan foto atau gambar, pada bagian belakang 

terdapat keterangan dari gambar yang ada pada Flash card tersebut. Flash card  

biasanya berukuran 8 x 12 cm atau dapat disesuaikan dengan besar kecilnya kelas 

yang dihadapi, kartu-kartu tersebut berisi gambar-gambar (binatang, benda, buah-

buahan dan sebagainya) dapat digunakan untuk melatih mengeja dan memperkaya 

kosakata. Wahyuni (2020).  

Menurut Arsyad, (2014: 11) flash card adalah kartu yang berisikan 

gambargambar (benda, binatang, dan sebagainya) yang dapat digunakan untuk 

melatih anak mengeja dan memperkaya kosa kata.Media ini menjadi petunjuk dan 

rangsangan bagi anak untuk memberikan respon yang digunakan. Flash card ini 

biasanya berukuran 8 cm x 10 cm atau dapat disesuaikan dengan besar kecilnya 

kelas yang dihadapi. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa flash card adalah 

salah satu media visual dengan ukuran 8 cm x 10 cm atau dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan, yang berisikan gambar-gambar tangan atau foto yang sudah 

ada, dan gambar jenis binatang berwarna yang disesuaikan dengan tema 

pembelajaran di sekolah. 

 

 



 

 

10 

 

2.1.1 Kelebihan media flash card 

Media flash card adalah alat bantu guru untuk anak belajar dengan bermain, 

karena media flash card jenisnya bermacam-macam yaitu kartu gambar buah, 

binatang, huruf, angka, dll. Media flash card mudah sekali untuk di gunakan dan 

guru dapat membuatnya sendiri tanpa membeli dengan mahal-mahal. (I Made 

Hartawan, 2017) 

Selain itu, media flash card mudah diingat karena gambar yang disajikan 

berwarna-warni serta berisikan huruf atau angka yang mudah dan menarik 

sehingga merangsang otak untuk lebih lama mengingat pesan yang ada dalam 

media tersebut. Kelebihan media flash card lainnya adalah menyenangkan karena 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan dapat digunakan dalam bentuk 

permainan. Flash card berisikan kata atau rangkaian huruf pada bagian bawah 

yang merupakan keterangan dari gambar yang terdapat pada halaman flash card. 

Media flash card sangat menarik untuk anak-anak, karena anak dapat 

merepon dan belajarnya lebih aktif, dari bukti hasil belajar anak-anak dapat 

berkembang dengan baik sekali. Anak-anak mudah mengingat huruf, gambar, 

angka yang ada di media flash card. Anak dapat menyebutkan 2 kartu gambar, 3 

kartu gambar binatang dengan benar. Dengan adanya media flash card anak-anak 

dapat belajar dengan hasil yang baik, karena flash card adalah kartu gambar yang 

menarik dan unik dalam hal mengingat dan menghafal tiga kali lebih cepat. 

Hartawan, (2017). 

Kelebihan media flash card adalah pertama mudah dibawa kemana-mana 

karena ukurannya yang tidak besar dan ringan. Kedua adalah praktis dalam 
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membuat dan menggunakanya, sehingga kapan pun anak didik bisa belajar dengan 

baik menggunakan media ini. Ketiga, media flash card juga gampang diingat 

karena kartu ini bergambar dan sangat menarik perhatian, memuat huruf atau 

angka yang simpel, sehingga merangsang otak untuk lebih lama mengingat pesan 

yang ada. Media ini sangat menyenangkan untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran, bahkan dapat digunakan dalam bentuk permainan. Maryanto (2015)  

Dari pendapat yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

flash card memiliki beberapa kelebihan. Beberapa kelebihan tersebut antara lain 

mudah dibawa, praktis dalam pembuatan dan penggunaan, mudah diingat, dapat 

digunakan untuk mengenalkan kata pada anak melalui proses mengenalkan bunyi-

bunyi huruf, serta menyenangkan karena dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran sekaligus dapat digunakan dalam bentuk permainan. 

2.1.2 Langkah-langkah penerapan flash card 

Gambar pada flash card merupakan rangkaian pesann yang dibuat dengan 

menaruh keterangan pada setiap gambar yang tercetak pada kertas seperti pada 

gambar dibawah ini:  
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Ada beberapa penerapan flash card sebagai berikut::  

1) Guru”menyusun kartu yang telah dibuat secara berurutan sesuai dengan kata-

kata yang”diajarkan.  

2) Guru”memegang susunan kartu yang sudah berurutan di depan kelas dan 

dipegang setinggi dada dan menghadap siswa. Usahakan kartu apat dilihat 

oleh seluruh peserta didik dalam keas. Misalnya flash card yang bertuliskan 

dan bergambar” “AYAM” 

3) Saat pemebelajaran dimulai dengan flash card, maka guru akan mencabut 

satu per satu kartu yang telah dipersiapkan sembari menjelasakan isi setiap 

kartunya. Menyebutkan huruf yang ada dalam gambar tersebut dan cara 

membacanya.  

4) Setelah selesai menjukan kartu satu demi satu. Guru masih tetap memegang 

kartu tersebut untuk memberikan waktu kepada siswa mengamati dan 

mengulang setiapsuku kata serta kata yang terdapat pada kartu 

tersebut”secara bersama-sama. Munthe, (2018).  

2.2  Kemampuan Membaca Permulaan 

2.2.1 Pengertian membaca Permulaan 

Pembelajaran”membaca menuntut guru kreatif karena harus bisa memotivasi anak 

untuk belajar. Kemampuan membaca bukan hanya terkait erat dengan kematangan 

gerak motorik mata tetapi juga tahap perkembangan kognitif. ”Ariyati, (2014). 

Hakikat membaca permulaan yaitu belajar mengenal lambang-lambang 

bunyi bahasa dan rangkaian huruf kemudian menghubungkan dengan makna yang 

terdapat dalam rangkaian huruf tersebut.  
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Membaca pada tingkat awal atau membaca permulaan dapat diberikan 

kepada anak di Taman Kanak-kanak. Hal ini tergantung pada kesiapan membaca 

anak. Tanda-tanda anak yang mempunyai kesiapan membaca yaitu dapat 

memahami bahasa lisan, dapat mengucapkan kata dengan jelas, dapat mengingat 

kata-kata, dapat mengucapkan bunyi huruf, sudah menunjukan minat membaca, 

dan dapat membedakan suara atau bunyi dan objek dengan baik.Membaca 

permulaan merupakan proses mengenal bacaan yang dilakukan (Partijem, 2017). 

Menurut Suhartono dalam Pertiwi (2016) ada bunyi huruf yang digunakan 

dalam bahasa Indoonesia yaitu huruf vocal, huruf konsonan, vocal ganda (diftong) 

dan konsonan ganda. Bunyi huruf vocal terdiri dari a, i, u, e dan o. kemudian 

untuk bunyi konsonan tidak semua konsonan bahasa Indonesia dapat 

diperkenalkan kepada anak usia dini. Terdapat beberapa bunyi huruf konsonan 

yang dinyatakan belum tepat diperkenalkan kepada anak usia dini, tetapi untuk 

anak sekolah dasar. Bunyi konsonan yang tepat untuk dikembangkan dan 

diberikan kepada anak usia dini adalah bunyi konsonan bilabial (p, b dan m), 

dental (n, t, d, l, s dan r), palatal (c, i, dan y), velar (k dan g), dan gloal (h). 

sedangkan bunyi huruf vokal ganda seperti (diftong) seperti au, ai dan oi, 

sedangkan huruf konsonan ganda seperti ng, ny, sy, dan kh diperkenalkan pada 

saat anak usia sekolah dasar. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat pencapaian perkembangan 

anak usia 5-6 tahun pada lingkup perkembangan keaksaraan yaitu menyebutkan 

simbol-simbol huruf yang dikenal, mengenal suara huruf awal dari nama 
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bendabenda yang ada di sekitarnya, menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi atau huruf awal yang sama, memahami hubungan antara bunyi 

dan bentuk huruf, membaca nama sendiri, dan menuliskan nama sendiri.  

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca permulaan adalah kemampuan anak (pembaca awal) dalam penguasan 

kode alfabetik seperti menghafal huruf vokal dan konsonan, mengenal fonem, dan 

menggabungkan fonem menjadi suku kata atau kata. 

2.2.2 Tahapan Kemampuan Membaca Anak Usia 5-6 Tahun 

Perkembangan dasar kemampuan membaca permulaan pada anak usia 5-6 

tahun berlangsung dalam lima tahap yakni:  

1) Tahap fantasi (magical stage) pada tahap ini anak mulai belajar 

menggunakan buku, berpikir bahwa buku itu penting dengan cara 

membolak-balik buku berulang kali, dan suka membawa buku 

kesukaannya.  

2) Tahap pembentukan konsep diri (self concept stage) anak memandang 

dirinya sebagai pembaca dan mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan 

membaca, pura-pura membaca buku.  

3) Tahap membaca gambar (bridging reading stage) anak menyadari cetakan 

yang tampak, mulai dapat menemukan kata yang sudah dikenal, dapat 

mengulang kembali cerita yang tertulis, dan sudah mengenal abjad.  

4) Tahap pengenalan bacaan (take-off reader stage) anak mulai tertarik pada 

bacaan dan mulai membaca tanda-tanda yang ada di lingkungan seperti 

membaca kardus susu, bungkus makanan, pasta gigi, dan lain-lain.  
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5) Tahap membaca lancar (independent reader stage) anak dapat membaca 

berbagai jenis buku secara bebas. Orang tua dan guru masih harus tetap 

membacakan buku pada anak. (Paijem, 2017)  

Tahapan perkembangan bahasa pada anak usia dini berkembang bersama 

sama dengan pertambahan usianya, semakin usia bertambah maka akan 

bertambah pula koleksi suku katanya. Hal tersebut bisa terjadi karena pengaruh 

lingkungan, dorongan, kecerdasan, kesehatan dan beberapa faktor lainnya yang 

bisa mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Tahap perkembangan bahasa 

pada anak dimulai pada usia 0 sampai 8 tahun, sedangkan dalam proses 

pembalajaran, anak yang berusia 0 sampai 1 tahun sejak tangisan pertama anak 

sampai anak selesai fase mengoceh, anak berusia 1 tahun sampai 5 tahun mulai 

dari mengucap kata-kata pertama sampai anak dapat berbicara dengan lancar, dan 

pada anak usia 2,5–5 tahun keterampilan berbicara anak berkembang pesat. 

Sulistyawati dan Sujarwo, (2016) 

Pada usia pra sekolah dan taman kanak-kanak aspek pengetahuan bahasa 

anak berada pada tingkat metalinguistik. Pada tingkat metalinguistik eorang anak 

bisa merespon pertanyaan mengenai kata-kata dan konsep linguistik lainnya 

seperti huruf kosonan, huruf vocal dan bagian-bagian kata lainnya. Otto, (2015: 

19).  

Pada tahap membaca pemula (4-6 tahun) anak sudah mengenal jenis kata 

yang lebih banyak. Anak mengenal bunyi yang berkaitan dengan kata yang ditulis 

atau dilihat, kemudian menyuarakan kata tersebut untuk mendengarkan bunyinya. 
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Saat anak mulai mampu membaca sendiri, anak menggunakan jari-jarinya untuk 

menuntun pembacaan. 

Berdasarkan tahapan perkembangan membaca menurut beberapa ahli di 

atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum anak usia 5-6 tahun berada pada 

tahap awal membaca atau lebih sering disebut tahap membaca permulaan. Pada 

tahap ini anak mulai tertarik terhadap tulisan yang tercetak di lingkungan sekitar, 

mulai mengenal huruf, juga mampu membaca gambar pada buku cerita sederhana, 

dan memahami bahwa setiap huruf memiliki bentuk dan bunyi masing-masing. 

2.2.3 Karakteristik Kemampuan Membaca Anak Usia 5-6 tahun 

Di Indonesia, sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melibatkan anak 

berusia 0-8 tahun. Anak yang berusia 0–2 tahun mendapat pendidikan dari 

lingkup non formal, yaitu keluarga. Anak yang berusia 2-6 tahun mendapat 

Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) dan Taman Kanak–kanak (TK), 

sementara anak usia 7-8 tahun mendapat pendidikan Sekolah Dasar (SD) kelas 1 

dan 2. Anak yang duduk di bangku TK umumnya berusia 4-6 tahun. 

Anak yang berada pada tahap perkembangan kognitif praoperasional 

berlangsung antara usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai melukiskan dunia 

dengan berbagai gambar.Pemikiran simbolis melampaui hubungan sederhana 

antara informasi inderawi dan tindakan fisik.Akan tetapi, meskipun anak-anak 

prasekolah mampu melukiskan dunia secara simbolik, namun mereka masih 

belum mampu melaksanakan yang disebut Piaget sebagai “operasi (operations)”, 

yaitu tindakan mental yang diinternalisasikan dan memungkinkan anak 
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melakukan secara mental sesuatu yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Tjoe, 

(2013). 

Anak usia 5-6 tahun berada pada tahap peralihan dari fase praoperasional ke 

fase operasional konkret. Pada fase ini cara berpikir anak masih konkret yang 

berpijak pada pengalaman terhadap benda atau belajar dengan menggunakan 

berbagai benda. Selain itu, cara berpikir anak juga bersifat transduktif. Anak 

menghubungkan benda-benda yang baru dipelajari berdasarkan pengalamannya 

berinteraksi dengan benda-benda sebelumnya. Anak hanya akan memperhatikan 

salah satu ciri benda yang dianggapnya paling menarik. Cara pengambilan 

kesimpulan tersebut disebut cara berpikir transduktif. Tjoe, (2013) 

Bahasa berkaitan erat dengan perkembangan kognisi anak, terutama dalam 

hal kemampuan berpikir. Bahasa dan pemikiran mulanya berkembang sendiri-

sendiri, tetapi pada akhirnya bersatu.Ada dua prinsip yang mempengaruhi 

penyatuan itu.Pertama, semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal atau 

sosial. Anak harus menggunakan bahasa dan menggunakannya pada orang lain 

sebelum berfokus ke dalam proses mental mereka sendiri. Kedua, anak harus 

berkomunikasi secara eksternal menggunakan bahasa selama periode waktu yang 

lama sebelum transisi dari kemampuan bicara eksternal ke internal berlangsung. 

Periode transisi ini berlangsung antara antara usia 3 hingga 7 tahun. Jadi, anak 

perlu belajar bahasa untuk mengasah keterampilan mereka dalam melakukan 

proses mental seperti berpikir dan memecahkan masalah, karena bahasa 

merupakan alat berpikir. Demikian pula dengan membaca, yang merupakan salah 

satu komponen bahasa yang perlu dipelajari sejak dini. Khusnul Laely, (2013). 
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Salah satu teori membaca adalah teori rute ganda.Teori rute ganda 

menjelaskan mekanisme yang terjadi pada pembaca awal dalam mencoba 

mengatasi kata-kata yang belum dikenal. Pembaca awal akan melalui dua rute 

yang akan menentukan suatu kata akan dikenali (berhasil dibaca) atau tidak. Rute 

pertama (rute visual), merupakan rute pengenalan yang tergantung pada 

pendekatan mencocokkan pola visual, di mana anak menatap jalinan huruf cetak 

dan membandingkan pola itu dengan simpanan kata-kata yang telah anak kenal 

dan pelajari sebelumnya.Rute kedua (rute fonologis), anak mengubah simbol 

(huruf) menjadi bunyi.Rute kedua mungkin hanya digunakan bila rute pertama 

gagal. Pembaca awal menggunakan metode rute visual, namun anak berbeda 

dalam hal kesadaran fonemis, karena anak normal memiliki kesadaran fonemis 

yang memungkinkan anak memanfaatkan asosiasi antara bunyi dan simbol serta 

kemampuan memetakan bunyi ke dalam kata berdasarkan konsep anak tentang 

bentuk huruf yang benar. Sessiani, (2015: 39). 

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak 

sebagai pembaca awal (usia 5-6 tahun) umumnya memiliki kesadaran fonemis 

yang memungkinkan anak memanfaatkan asosiasi antara bunyi dan simbol serta 

kemampuan memetakan bunyi ke dalam kata berdasarkan konsep anak tentang 

bentuk huruf yang benar. 

2.2.4 Pengajaran Membaca Permulaan  

Pengenalan membaca pada anak dapat dilakukan dengan beberapa metode 

diantaranya:  
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1) Metode Bunyi 

Metode bunyi digunakan oleh guru untuk mengenal huruf a sampai dengan 

z serta cara pengucapannya. Dalam pelaksanaannya, metode bunyi melalui proses 

latihan terus menerus (drill). Contoh metode bunyi: huruf /p/ dilafalkan [ep] /d/ 

dilafalakan [ed]. Dengan demikian kata padi dieja menjadi: /ep-a/ [pa]/ed-i/[di] 

dibaca [pa-di]. Metode bunyi digunakan oleh guru untuk mengenal huruf a sampai 

z serta cara pengucapannya. Dalam pelaksanaanya, metode bunti melalui proses 

latihan terus menerus (drill).  

2) Metode Abjad 

Pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan 

mengenalkan hruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dilafalkan dan 

dilafalkan anak sesuai dengan bunyinyamenurut abjad. Pada huruf-huruf tertentu 

yang ada kemiripan bentuk, guru membedakan hruf-huruf /b-d/, /p-q/, /n-u/, dan 

/m-w-v/  dengan cara memberi warna yang berbeda pada kartu abjad. Kemudian 

dilatih secara berulang-ulang sampai mengerti. 

3) Metode Suku Kata 

Metode suku kata diawali dengan langkah guru mengenalkan suku kata 

seperti ba, bu, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, dan seterusnya. 

Kemudian suku-suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata yang 

bermakna, misalnya: /ba-bi/, /cu-ci/, /da-da/. Lalu dari suku kata tersebut 

dirangkaikan menjadi kalimat sederhana.  
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4) Metode kata lembaga 

Pembelaran membaca permulaan menggunakan metode kata lembaga, yaitu 

anak langsung diperkenalkan dengan kata-kata. Berdasarkam metode ini, 

pembelajaran dimulai dengan pengenalan beberapa kata yang dikenal oleh siswa. 

Kata tersebut diuraikan menjadi suku kata; suku kata diuraikan menjadi huruf. 

Setelah siswa mengenal huruf-huruf itu, guru merangkainya kembali menjadi 

suku kata, dan akhirnya menjadi kata. Misalnya: sapi – sa-pi, sa-pi – s-a-p-i. 

kemudian dirangkaikan kembali menjadi kata sapi. Karena dalam konsep seperti 

ini, maka materi ajar itu dalam bentuk gambar dan nama gambar di bawahnya. 

Muhyidin, (2018).  

2.2.5 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Permulaan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca permulaan adalah:  

1) Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik dan jenis kelamin. Gangguan 

pada alat bicara, alat pendengaran dan alat penglihatan bisa memperlambat 

kemajuan belajar membaca siswa. Walaupun tidak mempunyai gangguan pada 

alat penglihatannya, beberapa anak mengalami kesukaran belajar membaca. Hal 

itu dapat terjadi karena berkembangnya kemampuan mereka dalam membedakan 

symbol-simbol cetakan, seperti huruf-huruf, angka-angka dan kata-kata, misalnya 

anak belum bisa membedakan b, p dan d. Perbedaan pendengaran adalah 

kemampuan mendengarkan kemiripan dan perbedaan bunyi bahasa sebagai factor 

penting dalam menemukan kesiapan membaca anak.  

 



 

 

21 

 

2) Faktor intelektual 

Faktor intelektual peserta didik merupakan salah satu yang mempengaruhi 

kemampuan membaca mereka namun secara umum intelegensi siswa tidak 

sepenuhnya mempengaruhi berhasil atau tidaknya siswa dalam membaca 

permulaan. Faktor metode mengajar guru, prosedur dan kemampuan guru juga 

turut mempengaruhi kemampuan membaca permulaan siswa.  

3) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan rumah dan sekolah. 

Lingkungan keluarga juga menjadi salah satu factor yang dapat mempengaruhi 

kemampuan membaca anak. Anak sangat memerlukan keteladanan dalam 

membaca. Keteladanan tersebut harus ditunjukan orang tua sesering mungkin. 

Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang dikatakan aktif untuk membaca 

karena disekolah ada perpustakaan dan dikelas guru juga selalu meminta untuk 

membaca. 

4) Faktor psikologi 

Faktor lain yang juga mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca siswa 

adalah factor psikologis, yaitu motivasi, minat, kematangan sosial, emosi dan 

penyesuaian diri. Motivasi sebagai pendorong anak untuk melakukan kegiatan 

membaca. Minta baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha yang dilakukan 

untuk membca. Kematangan sosial dan emosi serta penyesuaian diri adalah 

stabilitas emosi, kepercayaan diri dan kemampuan berpartisipasi. Rahim, (2019: 

16). 

 



 

 

22 

 

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

dapat mempengaruhi kemampuan membaca permulaan anak adalah faktor 

fisiologis, intelektual, lingkungan, dan psikologis.Faktor fisiologis meliputi 

kesehatan fisik, faktor inteletual meliputi tingkat kecerdasan anak, sedangkan 

faktor lingkungan meliputi pengalaman anak, bahan bacaan, dan keluarga.Faktor 

psikologis meliputi motivasi, perkembangan sosial-emosional, dan minat terhadap 

bacaan. 

2.3  Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Atik Sartini dengan judul “Upaya Mengembangkan Kemampuan Membaca Anak 

Melalui Media Flashcard Pada Anak Kelompok B4 Di TK Aisyiyah Nangsri 

Kebakkramat Karanganyar Tahun 2012/2013”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengembangkan kemampuan membaca anak melalui media flashcard pada 

anak kelompok B4 di TK Aisyiyah Nangsri Kabakkramat Karanganyar tahun 

2012/2013. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 

membaca anak yakni sebelum tindakan 48,48%, siklus I 64,69%, siklus II 

81,45%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui media flashcard dapat 

mengembangkan kemampuan membaca anak pada anak kelompok B4 TK 

Aisyiyah Nangsri Kabakkramat Karanganyar tahun 2012/2013. 

Pertiwi Kestu Bawani dengan judul “Upaya Peningkatan Kemampuan 

Membaca Permulaan Melalui Permainan Kartu Huruf Pada Anak Kelompok B 

TK Pertiwi II Sumberejo Kabupaten Klaten Tahun 2013/2014”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk peningkatan kemampuan membaca permulaan dan 

memahami kosa kata di TK Pertiwi II Sumberejo, Klaten.Dari hasil analisis pada 
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Bab IV disimpulkan bahwa penggunaan permainan dengan kartu huruf dapat 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B di TK 

Pertiwi Sumberejo, Klaten. Dari siklus-siklus kegiatan yang telah dilaksanakan 

diperoleh hasil sebagai berikut : siklus I prosentasi siswa yang dapat membaca 

dengan menguasai kosakata sebanyak 12 anak (60%), pada siklus II disajikan 

permainan yang lebih menarik dan dengan tema yang lain dan diselingi dengan 

beberapa lagu prosentase keberhasilan menjadi 16 anak (80%). 

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang pertama dengan sekarang adalah 

lokasi penelitian pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya adalah TK 

Aisyiyah Nangsri Kabakkramat Karanganyar sedangkan pada penelitian terdahulu 

yang kedua terletak dari segi jenis metode permaian dan model kartu huruf yang 

digunakan (flash card).Peneliti disini menggunakan media flash card membuat 

sendiri dengan menggunakan media karton yang tebal agar tidak mudah 

rusak.Dan media yang digunakan oleh peneliti terdahulu hanyalah kartu yang 

berbentuk seperti flash card tetapi tidak dilengkapi dengan gambar, hanya saja 

kartu huruf yang bertuliskan huruf alfabet.Berbeda dengan peneliti yang sekarang 

lakukan, peneliti menggunakan media flash card dengan dilengkapi gambar serta 

keterangan dari gambar yang diletakkan tepat dibawah gambar tersebut. 

Persamaan  hasil penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama 

untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak dengan 

menggunakan flash card. 
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2.3  KerangkaPikir 

Salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan pada anak adalah 

perkembangan bahasa. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. 

Salah satu bentuk kemampuan berbahasa yang harus dimiliki anak adalah 

membaca. Membaca merupakan bahasa lisan dari kegiatan melihat kemudian 

menerima rangsangan yang diteruskan ke otak untuk diproses, kemudian dikirim 

kembali dalam bentuk ucapan atau bunyi. 

Kemampuan membaca yang baik penting untuk dimiliki anak. Saat anak 

membaca anak memahami bahasa berdasarkan konsep pengetahuan dan 

pengalaman sehingga paham terhadap makna ucapan orang lain. Selain itu, anak 

yang telah diperkenalkan kegiatan membaca sejak usia dini akan memiliki 

kebahasaan yang tinggi sehingga memiliki keunggulan akademik di jenjang 

pendidikan selanjutnya. 

Anak Taman Kanak-kanak khususnya anak yang telah berusia 5-6 tahun 

sudah harus memiliki kesadaran terhadap berbagai tulisan yang ada di 

sekitarnya.Selain itu, anak juga sudah mengenal dan memahami setiap huruf 

alfabet beserta bunyinya. Hal ini tentu diperlukan berbagai cara yang dapat 

digunakan untuk mengajarkan anak membaca. Mengajarkan kegiatan membaca 

untuk anak usia dini dapat dengan berbagai cara, salah satunya dengan 

menggunakan media yang berguna untuk melatih kemampuan membaca 

permulaan anak serta menarik bagi anak. 

Kemampuan membaca permulaan anak di TK Faturrahman Bolong masih 

kurang. Mereka belum mampu membedakan huruf yang memiliki bunyi ataupun 



 

 

25 

 

bentuk yang mirip. Kemampuan membaca permulaan dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan media penunjang. Salah satu media yang mencakup hal tersebut 

adalah media flash card. 

Media flash card dapat digunakan untuk melatih anak mengenal huruf, 

mengeja, dan memperkaya kosa kata sekaligus menarik bagi bagi anak. Flash 

card berisikan kata atau rangkaian huruf pada halaman belakang yang merupakan 

keterangan dari gambar yang terdapat pada halaman depan. Flash card ini dapat 

digunakan untuk mengenalkan kata pada anak melalui proses mengenalkan 

bunyibunyi huruf. Pada mulanya anak diajak untuk melihat gambar pada halaman 

depan kemudian baru mengenalkan bunyi-bunyi huruf pada halaman belakang 

yang merupakan keterangan gambar dengan cepat dengan rentang waktu 1-5 

detik. Setelah anak diajak untuk mengenal bunyi-bunyi huruf, baru kemudian 

anak diajak untuk menggabungkan bunyi-bunyi huruf tersebut menjadi suku kata 

atau kata. 

Menggunakan media flash card dalam pembelajaran membaca permulaan, 

diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan anak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mencoba menggunakan 

media flash card untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada 

anak. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 
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Kondisi 

1. Kemampuan membaca permulaan anak 

yang masih belum berkembang sesuai 

dengan harapan. 

2. Kurangnya penggunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar 

Penggunaan Media 

Flash card 

Penggunaan Media 

Flash card 

Tindakan 
Penggunaan Media 

Flash card 

 

Siklus I 

Penggunaan Media 

Flash card 

 

Hasil Penggunaan 

Media Flash card 

 

Siklus II 

Penggunaan 

Media Flash card 

 

Anak didik mengalami 

peningkatan kemampuan 

membaca 

 

Kondisi Akhir  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (classroom action research). Menurut Sanjaya (2011: 26) penelitian 

tindakan kelas adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas 

melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan 

cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta 

menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. 

Penelitian ini bersifat kolaboratif karena peneliti bekerja sama dengan guru 

kelas dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pihak yang melakukan tindakan 

adalah guru kelas, sedangkan yang melakukan pengamatan terhadap 

berlangsungnya proses tindakan adalah peneliti. Secara partisipasif peneliti dan 

guru bekerja sama dalam penyusunan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan 

refleksi tindakan. (Arikunto, 2010: 98). 

Dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak. Strategi yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah penggunaan media flash card dalam pembelajaran. 

Model pelaksanaan PTK yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

merujuk kepada yang dikemukakan Kemmis dan McTaggart yang menggunakan 

sistem spiral dimana setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi (Arikunto, 2010: 84). Gambar berikut 
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ditampilkan model Penelitian Tindakan Kelas yang dikemukakan oleh Kemmis 

dan McTaggart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 tahap. Secara rinci 

prosedur penelitian tindakan ini sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

Peneliti menentukan titik-titik atau fokus masalah yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus kemudian mencari alternatif tindakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Pada tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan.  

b. Pelaksanaan Tindakan (action) dan Pengamatan (observing) 

Tahap tindakan ini merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan 

yang berupa mengenakan tindakan di kelas. Peneliti dan guru akan melaksanakan 

tindakan yang telah disusun sebelumnya pada proses pembelajaran. Pada tahap 

Perencanaan Pelaksanaan Pengamatan 

Refleksi 

Pengamatan Pelaksanaan Perencanaan 

Refleksi 

Siklus I 

Siklus II 
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ini, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tema dan Rencana Kegiatan 

Harian (RKH) pada hari tersebut yang telah dibuat bersama dengan peneliti. 

Proses pengamatan dilakukan bersamaan dengan waktu tindakan 

berlangsung. Pengamatan ini bertujuan memperoleh data yang akurat untuk 

perbaikan siklus berikutnya. 

c. Refleksi (reflecting) 

Tahap refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan selesai serta 

dilakukan dengan memperhatikan hasil obervasi yang dilakukan pada Siklus I. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, kendala, maupun 

masalah yang timbul saat pelaksanaan tindakan. Hasil refleksi pada Siklus I 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tindakan 

yang lebih baik pada siklus berikutnya. 

3.2  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian disebut juga dengan istilah informan, yaitu: “orang yang 

member informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilaksanakannya” (Saifuddin Azwar, 2013: 45). Yang 

menjadi subjek penelitian adalah kelompok B di TK Faturrahman Bolong. 

3.3  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah TK Faturrahman Bolong. Waktu penelitian ini adalah 

bulan Maret – April 2021.  Alasan peneliti memilih TK Faturrahman Bolong 

karena lokasi penelitian dan tempat meniliti memiliki jarak yang berdekatan 

sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.   
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3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi 

dan dokumentasi. Data penelitian bersumber pada pencapaian belajar anak yang 

dihasilkan dari tindakan membaca permulaan pada anak TK Faturrahman Bolong 

dengan menggunakan media flash card. 

1. Observasi 

Menurut Sanjaya (2011: 86) observasi adalah teknik mengumpulkan data 

dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dengan alat 

obervasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Dalam penelitian ini, 

obervasi yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku 

anak sebagai pengaruh dari tindakan yang dilakukan dalam meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah barang-barang yang tertulis. Arikunto, (2010: 158). 

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti dapat menyelidiki benda-

benda tertulis. Peneliti melakukan pengumpulan data dari RPPH, lembar 

observasi, mengambil foto dan video saat anak melaksanakan proses 

pembelajaran. Foto dan video berfungsi untuk menggambarkan secara nyata 

ketika anak beraktivitas dalam pembelajaran. 

3.5  Instrumen Penelitian 

Menurut Sanjaya (2011: 84), instrumen penelitian adalah alat yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah lembar observasi. 
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Lembar obeservasi yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar 

observasi guru dan lembar observasi kemampuan membaca permulaan. Lembar 

aktivitas guru dalam pembelajaran digunakan untuk mengetahui aktivitas fisik 

yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Pengisian 

lembar pengamatan yang dilakukan dengan tanda check-list dalam kolom yang 

sesuai dengan gambaran yang diamati. Lembar observasi diberikan pengamat 

(observer) untuk mengamati setiap kegiatan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Tabel 3.1 

 

Lembar Observasi Penelitian Kemampuan Membaca Permulaan  

 

Nama Siswa:  

No Indikator Penilaian Kegiatan 
Skor 

BB MB BSH BSB 

1 Membaca gambar/ 

kata sederhana 

Anak menbaca gambar dan 

menyebutkan huruf yang ada 

dalam gambar 

    

2 Menghubungkan/Men

cocokkan kata dengan 

gambar 

Anak menghubungkan/ 

mencocokkan kata dengan 

gambar dan mampu mengenali 

huruf-huruf yang ada dalam 
kata 

    

3 Menyusun huruf 

menjadi kata sesuai 

perintah 

Anak menyusun huruf 

menjadi kata dengan tepat 

tanpa menggunakan bantuan 

guru 

    

 

Keterangan  

BB  : Belum Berkembang 

MB  : Mulai Berkembang  

BSH  : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB  : Berkembang Sangat Baik. 
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3.6 Teknik Analisis Data  

Besarnya nilai yang diperoleh oleh siswa merupakan persentase dari skor 

maksimum ideal yang seharusnya dicapai jika tes tersebut dikerjakan dengan hasil 

100% betul (Ngalim Purwanto, 2014: 102). Rumus untuk menghitungnya yaitu: 

𝑝 =
𝐹

𝑁
𝑥 100 

Keterangan  

P = Nilai persen yang dicari 

F = Skor mentah yang diperoleh peserta didsik 

N = Skor maksimum ideal  

Tabel 3.2 

Interval Penilaian  

Interval Kategori 

3 – 5, 25 BB 

5, 26 – 7, 5 MB 

7,6 – 9, 75 BSH 

9, 76 – 12 BSB 

Tabel. 3.3 

Kategori Keberhasilan Anak 

Persentase Kategori 

0% - 20% Sangat Kurang 

21% - 40% Kurang  

41% - 60% Cukup 

61% - 80% Baik  

81% - 100% Sangat Baik 

Setelah mengetahui persentase tersebut, langkah selanjutnya yaitu 

menentukan predikat yang telah dijadikan pedoman penilaian. Kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan dinyatakan berhasil apabila terjadi perubahan 

yaitu berupa peningkatan dalam kemampuan membaca permulaan dan 
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menunjukkan rata-rata kelas yang mencapai persentase 76% dikatakan 

kemampuan membaca permulaan sudah berkembang sangat baik. 

3.7  Indikator Keberhasilan  

Keberhasilan penelitian tindakan kelas ditandai dengan adanya perubahan menuju 

ke arah perbaikan. Keberhasilan hasil diperoleh jika terjadi peningkatan 

kemampuan membaca permulaan sesudah diberikan tindakan. Indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan membaca 

permulaan yang dapat dilihat dari proses pembelajaran dengan menggunakan 

media flash card. Peneliti menentukan indikator keberhasilan yaitu dengan 

persen//tase rata-rata ≥76% dengan kriteria sangat baik dari keselurahan anak.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai hasil 

pengelolaan dan pembahasan penelitian yang memperlihatkan peningkatan 

kemampuan membaca permulaan dengan menggunakan media flash card. Data 

tentang hasil penelitian ini diperoleh melalui lembar observasi dan dokumentasi. 

4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di TK yang berada di walenrang Utara tepatnya di 

Desa Bolong.TK ini adalah TK Faturrahman Bolong yang berada di Desa Bolong 

Kec.Walenrang Utara Kab.Luwu. Letak TK sangat strategis karena berada 

disekitar wilayah yang padat akan penduduk namun memiliki kelebiham karena 

banyak warga sekitar yang menyekolahkan anak-anak mereka di TK Faturrahman 

Bolong.  

Bangunan TK Faturrahman Bolong terdiri dari 4 ruangan, yaitu 1 ruang 

kepala sekolah, 2 ruang belajar dan 1 ruang UKS. Ukuran keseluruhan 

bangunanTK Faturrahman Bolong 40 m2.TK Faturrahman Bolong pun memiliki 

halaman yang menjadi tempat untuk anak-anak bermain.Halaman ini dilengkapi 

dengan beberapa permainan seperti ayunan, jungkat-jungkit, papan titian dan 

seluncuran. 
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2. Gambaran Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah peserta didik TK Faturrahman Bolong 

yang terdiri atas 20 orang anak kelompok B (usia 5 – 6 tahun). 

3. Keadaan Tenaga Pendidik 

TK Faturrahman Bolong memiliki tenaga pendidik sebanyak 3 

orang.Semua tenaga pendidik tersebut merupakan alumni S1 PAUD. 

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian  

1. Kondisi Awal Anak Sebelum Tindakan Saat Proses Pembelajaran 

Mengenai Kemampuan Membaca Permulaan.  

Kegiatan pra siklus dilaksanakan pada hari ikamis tanggal 25-27 Maret 

2021 kondisi awal pada saat pra siklus i kemampuan anak dalam perkembangan 

motorik kasar belum berkembang dengan baik ini diketahuioleh peneliti dari hasil 

observasi yang telah dilakukan bersama guru pendamping. Berikut merupakan 

tabel hasil observasi kemampuan membaca pemulaan anak kelompok B sebelum 

tindakan. 
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Table 4.1. Hasil prasiklus kemampuan membaca anak 

No 
Nama 

Anak 

Indikator Penilaian  

Skor P Membaca Gambar/Kata 

Sederhana 

Menghubungkan/Mencocok

kan Kata dengan Gambar 

Menyusun Huruf Menjadi 

Kata Sesuai dengan Perintah 

  BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB   

1 Ahdan     4 1    1    6 50 

2 Ahmad 1     2      4 7 58 

3 Alfaro   3  1     2   6 50 

4 Aisyah   3     4   3  10 83 

5 Airin  2    2    2   6 50 

6 Aqilah  2      4 1    7 58 

7 Adanda    4  2    2   8 67 

8 Zaky 1    1     2   4 33 

9 Faikah  2     3  1    6 50 

10 Intan  1     2     3  6 50 

11 Ahyar    4 1     2   7 58 

12 Gilang  2    2   1    5 42 

13 Kansa    4  2     3  9 75 

14 Resky  2      4 1    7 58 

15 Annafis 1    1     2   4 33 

16 Akbar    4  2    2   8 67 

17 Hairul  2   1    1    4 33 

18 Altaf 1     2    2   5 42 

19 Rifkal    3    3   2   8 67 

20 Saufa    2    2    2   6 50 

 Jumlah 5 7 3 5 6 9 2 3 6 10 3 1 129 53.75 

 

Berdasarkan data di atas hasil prasiklus pada kelompok B di TK 

Faturrahman Bolong mendapat persentase 53,75% dan dalam kategori cukup dan 

belum mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti dan guru berusaha 

mencari solusi untuk melakukan perbaikan kemampuan membaca permulaan 

anak. Dengan menggunakan media flash card di harapakan kegiatan belajar 

mengajar menjadi menyenangkan serta mengalami perubahan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Rekapitulasi Hasil prasiklus kemampuan membaca 

permulaa anak dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini. 
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Table 4.2. Rekapitulasi prasiklus kemampuan membaca permulaan anak 

No Pencapaian Skor Keterangan F P 

1 3 – 5, 25 BB 5 25% 

2 5, 26 – 7,5  MB 10 50% 

3 7, 6 – 9,75 BSH 4 20% 

4 9, 76 - 12 BSB 1 5% 

Jumlah 20 100 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa kemampuan membaca permulaan 

anak melalui media flash card 5 orang anak atau 25% dalam kategori belum 

berkembang (BB), sebanyak 10 atau 50% anak dalam kategori mulai berkembang 

(MB), 4 orang atau 20% anak dalam berkembang sesuai harapan (BSH) dan 1 

orang atau 5% anak dalam kategori berkembang sangat baik (BSB). 

2. Deskripsi Penelitian Siklus I  

Pelaksanaan tindakan siklus I akan dilaksanakan selama 3 kali pertemuan 

yaitu pertemuan pertama pada hari Senin 5 April 2021, pertemuan kedua pada 

hari Rabu 7 April 2021 dan pertemuan ketiga pada hari Jumat 9 April 2021.  

1. Perencanaan tindakan siklus I 

Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan segala keperluan dalam  

melakukan penelitian, diantaranya adalah:  

a) Mempersiapkan media flash card yang disesuaikan dengan tema 

pembelajaran pada hari kegiatan penelitian yaitu flash card tentang Binatang 

Ciptaan Allah.  

b) Mempersiapkan rencana kerja harian (RKH)  

c) Mempersiapkan lembar observasi  
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d) Mempersiapkan media yang diperlukan yaitu kartu gambar dan kartu huruf 

2. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi Siklus I 

1) Pelaksanaan tindakan 

a) Siklus I pertemuan pertama 

Pelaksanaan Pertemuan Pertama pada Siklus I dilakukan pada tanggal 5 

April 2021 yang menggunakan tema “Binatang”. Pelaksanan kegiatan dilakukan  

dalam durasi ±60 menit pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB.  

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berbaris di depan kelas, membaca 

doabersama, bernyanyi seraya bertepuk tangan, kemudian tanya jawab mengenai 

tema pada hari tersebut. Setelah itu, anak Kelompok B dan guru melakukan 

tanyajawab mengenai berbagai cara untuk toleran dan menghargai teman. 

Kegiatan inti, dimulai dengan apersepsi guru mengenai menyebutkan huruf 

dari berbagai benda yang ada di sekitar anak.Kemudian anak menjawab 

pertanyaan dari guru mengenai berbagai benda yang mempunyai huruf seperti 

yang huruf yang disebutkan guru tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah 

memperkenalkan anak dengan media flash card. Guru memperkenalkan media 

flash card sebanyak 24 buah yang terdiri dari gambar yang mempunyai huruf 

awal b, d, f, g, j, l, m, n, p, t, v, dan w. Anak memperhatikan media flash 

cardtersebut satu persatu, dimulai dari gambar di halaman depan dan nama 

gambar yang berada di halaman belakang.  

Setelah ±10 menit anak memperhatikan media flash card tersebut, guru 

kemudian menjelaskan pada anak mengenai huruf apa saja yang terdapat di setiap 

nama gambar pada media flash card yang digunakan dalam pembelajaran. Guru 
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menjelaskan setiap media flash card dalam waktu 1-5 detik untuk satu media flash 

card  dimulai dengan menyebutkan huruf awalnya kemudian membacakan nama 

gambarnya. Guru mengulangi kegiatan menjelaskan media flash card  mengenai 

huruf yan terdapat dalam gambar tersebut sebanyak 3 kali. 

 Setelah kegiatan tersebut, guru memberikan tugas pada anak untuk 

menunjukkan media flash card yang mempunyai huruf yang sama dengan media 

yang ditunjukkan guru. Guru menunjukkan media flash card satu persatu pada 

anak seraya menyebutkan hurufnya.  

Pada saat melakukan pembelajaran mengenai huruf dan meyebutkan huruf 

yang ada dari setiap nama gambar, guru dan peneliti mengamati serta mencatat 

perkembangan anak khususnya menyebutkan huruf yang ada dalam gambar. 

Guru membimbing dan memootivasi anak yang masih kesulitan. Setelah kegiatan 

ini selesai dilanjutkan dengan merapikan alat-alat yang digunakan sambil 

bernyanyi kemudian istirahat, cuci tangan dan berdoa. 

Kegiatan akhir, guru melakukan tanya jawab kepada anak tentang binatang 

dan kegiatan yang telah dilakukan, menanyakan perasaan selama melakukan 

kegiatan, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, membeikan hadiah keada 

anak yang telah mengikuti pelajaran dengan baik agar lebih semangat mengikuti 

kegiatan serta menginformasikan kegiatan selanjutnya. Guru dan anak bernyayi 

kemudian berdoa, mengucapkan salam dan penutup. 
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b) Siklus I pertemuan kedua 

Pelaksanaan Pertemuan Kedua pada Siklus I dilakukan pada hari Rabu7 

April 2021 yang menggunakan tema “Binatang”.Pelaksanan kegiatan dilakukan 

dalam durasi ±60 menit pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB. 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berbaris di depan kelas, salam, 

membaca doa bersama, bernyanyi seraya bertepuk tangan, kemudian tanya jawab 

mengenai  tema pada hari tersebut. Setelah itu, guru melakukan tanya jawab 

dengan anakmengenai perilaku yang baik yang dapat dilakukan di sekolah dan 

perilaku buruk yang tidak boleh dilakukan di sekolah.  

Kegiatan inti, guru menjelaskan tentang menghubungkan atau mencocokkan 

kata dengan gambar. Dalam kegiatan ini, guru menjelaskan dengan menggunakan 

media flash card. guru menjelaskan suku kata awal “be” dengan menunjukkan 

media flash card yang mempunyai suku kata awal “be”, yaitu “bebek”  

dan“beruang”. Guru menjelaskan setiap media flash card dalam waktu 1-5 detik 

untuk satu media flash card  dimulai dengan menyebutkan suku kata awalnya 

kemudian menghubungkan dan mencocokkan kata dengan nama gambarnya serta 

menyebutkan huruf yang ada dalam gambar tersebut. Guru mengulangi kegiatan 

menjelaskan media flash card  mengenaimenghubungkan kata dengan gambar 

media flash carddan menyebutkan huruf yang ada dalam gambar tersebut 

sebanyak 3 kali.Pada kegiatan inti berlangsung masih ada beberapa anak yang 

bermain, berbicara dengan temannya bahkan ada yang menganggu temannya dan 

tidak memperhatikan temannya yang sedang maju kedepan menyebutkan huruf 

yang ada pada gambar. Hal ini disebabkan hanya dua anak yang maju kedepan 
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sehingga anak yang lain kurang fokus dan kurang memperhatikan. Setelah 

kegiatan inti selesai dilanjutkan  istirahat, berdoa sebelum dan sesudah makan.  

Kegiatan akhir, guru melakukan tanya jawab bersama anak tentang 

pelajaran dan kegiatan yang telah dilakukan, menanyakan perasaan selama 

melakukan kegiatan, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, memberikan 

hadiah kepada anak yang telah mengikuti pelajaran dengan baik agar lebih 

semangat mengikuti kegiatan, menginformasikan kegiatan pertemuan berikutnya. 

Guru dan anak bernyanyi bersama-sama kemudia berdoa, mengucapkan salam 

dan penutup.  

c) Siklus I pertemuan ketiga  

Pelaksanaan Pertemuan Ketiga pada Siklus I dilakukan pada hari Jumat 9 

April 2021 yang menggunakan tema “Binatang”.Pelaksanan kegiatan dilakukan 

dalam durasi ±60 menit pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB. 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berbaris di depan kelas, salam, 

membaca doa bersama, bernyanyi seraya bertepuk tangan, kemudian tanya jawab 

mengenai tema pada hari tersebut. Setelah itu, guru melakukan tanya jawab 

dengan anakmengenai perilaku yang baik yang dapat dilakukan di sekolah dan 

perilaku buruk yang tidak boleh dilakukan di sekolah.  

Kegiatan inti, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dengan 

menggunakan media flash card. Anak diminta untuk menyusun huruf dan 

membaca media yang termasuk gabungan suku kata terbuka yang terdiri dari 2 

suku kata berpola k-v-k-v (konsonan–vokal–konsonan–vokal) Contohnya A-Y-

A-M.Satu per satu anak ditunjukkan media flash card yang terdiri dari 2 suku 
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kata berpola k-v-k-v (konsonan-vokal-konsona-vokal), kemudian anak diminta 

untuk membaca.Pada kegiatan inti berlangsung masih ada beberapa anak yang 

masih bingung dalam menyusun huruf kemudian membacanya.Selain itu masih 

ada yang bermain, berbicara dengan temannya bahkan ada yang menganggu 

temannya dan tidak memperhatikan temannya yang sedang maju kedepan 

menyusun huruf yang ada pada gambar. 

Kegiatan akhir, guru melakukan tanya jawab bersama anak tentang 

pelajaran dan kegiatan yang telah dilakukan, menanyakan perasaan selama 

melakukan kegiatan, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, memberikan 

hadiah kepada anak yang telah mengikuti pelajaran dengan baik agar lebih 

semangat mengikuti kegiatan, menginformasikan kegiatan pertemuan berikutnya. 

Guru dan anak bernyanyi bersama-sama kemudia berdoa, mengucapkan salam 

dan penutup.  

2) Pelaksanaan observasi 

Selama pembelajaran mengenai kemampuan membaca permulaan melalui 

media flash card berlangsung peneliti dan guru mengamati proses yang terdiri 

dari keterlibatan serta ketertarikan anak dalam kegiatan yang telah dirancang dan 

mengamati kemampuan membaca permulaan pada anak.  

Selama proses pembelajaran siklus 1 yang dilakukan selama tiga hari 

berjalan dengan baik. Hari pertama anak merasa antusias, karena pembelajaran 

mengenai membaca gambar dan menyebutkan huruf yang ada dalam gambar 

melalui flash card merupakan kegiatan yang belum pernah dilakukan.  



 

 

43 

 

Pada saat pembelajaran menyebutkan huruf yang ada dalam gambar anak 

menyebutkan dengan semangat meskipun ada yang harus dibimbing dan 

dimotivasi. Pada saat kegiatan mencocokkan kata dengan gambar anak masih 

bersemangat tetapi masih ada yang menganggu temannya., bermain bahkan 

makan.  

Berikuti data kemampuan membaca permulaan melalui penggunaan media 

flash card pada anak kelompok B di TK Faturrahman Bolong pada siklus I 

Table 4.3. Hasil observasi kemampuan membaca permulaan anak melalui 

media flash card pada siklus I 

No 
Nama 

Anak 

Indikator Penilaian  

Skor P Membaca Gambar/Kata 

Sederhana 

Menghubungkan/Mencocok

kan Kata dengan Gambar 

Menyusun Huruf Menjadi 

Kata Sesuai dengan Perintah 

  BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB   

1 Ahdan    4   3   2   9 75% 

2 Ahmad  2     3     4 9 75% 

3 Alfaro   3   2     3  8 67% 

4 Aisyah   3     4    4 11 92% 

5 Airin   3   2    2   7 58% 

6 Aqilah   3     4  2   9 75% 

7 Adanda    4   3   2   9 75% 

8 Zaky  2    2    2   6 50% 

9 Faikah  2     3   2   7 58% 

10 Intan  2     3    3  8 67% 

11 Ahyar    4   3    3  10 83% 

12 Gilang   3   2    2   7 58% 

13 Kansa    4   3    3  10 83% 

14 Resky   3     4  2   9 75% 

15 Annafis  2    2    2   6 50% 

16 Akbar    4   3   2   9 75% 

17 Hairul  2    2    2   6 50% 

18 Altaf  2     3    3  8 67% 

19 Rifkal   3    3    3  9 75% 

20 Saufa   3    3    3  9 75% 

 Jumlah 0 7 8 5 0 6 10 4 0 11 7 2 166 
69,17

% 

 

Berdasarkan data di atas hasil siklus I pada kelompok B di TK 

Faturrahman Bolong mendapat persentase 69,17% dan dalam kategori baik namun 

belum mencapai indikator keberhasil yang ditentukan oleh peneliti. Peneliti dan 
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guru harus mengadakan evaluasi pada penelitian tindakan siklus I tersebut, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca permulaan pada anak 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena anak yang berada dalam 

kategori belum berkembang sudah berkurang. Rekapitulasi Hasil siklus I 

kemampuan membaca permulaa anak dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini. 

Table 4.4. Rekapitulasi Kemampuan Membaca Permulaan Anak Melaui 

Media Flash Card pada Siklus I 

No Pencapaian Skor Keterangan F P 

1 3 – 5, 25 BB 0 0% 

2 5, 26 – 7, 5 MB 6 30% 

3 7,6 – 9, 75 BSH 11 55% 

4 9, 76 – 12 BSB 3 15% 

Jumlah 20 100 

 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan bahwa kemampuan membaca permulaan 

anak melalui media flash card yaitu tidak ada anak atau 0% dalam kategori belum 

berkembang (BB), 6 atau 30% orang anak mulai berkembang (MB),  11 orang 

atau 55% dalam kategori berkembang sesuai harapan dan 3 orang anak atau 15% 

berkembang sangat baik (BSB).  

3) Refleksi siklus I 

Data yang diperoleh melalui pengamatan digunakan sebagai pedoman 

peneliti dan guru untuk melakukan refleksi pada permasalahan yang muncul pada 

pembelajaran anaj di TK Faturrahman Bolong sehingga dapat mencari solusi 

terhadap masalah tersebut. Pencarian solusi ini bertujuan untuk meningkatkan 



 

 

45 

 

kemampuan membaca permulaan anak melalui flash card dan untuk 

merencanakan tindakan yang akan dilakukan pada siklus berikutnya.  

Data yang diperoleh melalui pengamatan digunakan sebagai pedoman bagi 

peneliti dan guru untuk melakukan refleksi pada permasalahan yang muncul, 

sehingga mencari solusi terhadap masalah tersebut dan merencanakan tindakan 

yang akan dilakukan pada siklus berikutnya.  

Terdapat beberapa kendala saat pelaksanaan tindakan siklus I yang perlu 

dicari solusi dan perlu adanya peningkatan pada siklus berikutnya:  

1) Anak yang tidak masuk  kelas karena sakit dan izin. 

2) Kurang kerjasama antara peneliti, guru dan anak dalam menciptakan suasana 

pembelajaran dikelas yang kondusif. 

3) Kegiatan hanya dilakukan du orang anak saja. 

Dari beberapa kendala di atas maka peneliti dan guru berdiskusi mencari 

solusi agar pembelajaran pada siklus berikutnya dapat berjalan dengan lancarr 

dan dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak melalui 

media flash card. Solusi dari beberapa kendala tersebut adalah:  

1) Guru dan peneliti memberika penjelasan, perhatian serta motivasi anak yang 

tidak masuk sekolah agar mereka masuk sekolah dan semakin tumbuh rasa 

percaya dirinya. 

2) Perlu adanya peningkatan kerjasama, saling menghormati antara guru, 

peneliti dan anak 

3) Sebaiknya kegiatan dilakukan oleh semua anak agar mereka fokus tidak ada 

yang mengganggu temannya.  
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Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan selama siklus I, peneliti 

juga membandigkan dengan data kemampuan sebelum dilakukan tindakan 

penelitian.Hasil dari pengamatan dan perbandingan tersebut memperlihatkan 

adanya peningkatan kemampuan membaca permulaan. 

Table 4.5.Perbandingan Kemampuan Membaca Permulaan Anak Melaui 

Media Flash Card 

No Kategori 
Prasiklus Siklus I 

Jumlah Anak Persentase Jumlah Anak Persentase 

1 BB 5 25% 0 0% 

2 MB 10 50% 6 30% 

3 BSH 4 20% 11 55% 

4 BSB 1 5% 3 15% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat peningkata kemampuan membaca 

permulaan melalui media flash card. Pada kondisi awal terdapat 10 anak mulai 

berkembang menurun menjadi 6 orang. Jumlah anak berkembang sesuai harapan 

pada kondisi awal naik menjadi 11 orang anak. 

Berdasarkan hasil observasi kemampuan membaca permulaan pada siklus I 

dapat dilihat bahwa kemampuan anak sudah meningkat.Akan tetapi masih ada 

beberapa anak maish kesulitan untuk meningkatkan terkait indikator yang 

diharapkan karena indikator keberhasilan belum mencapai. Dari hasil tidakan 

siklus I akan dijadikan sebagai bahan refleksi bagi peneliti untuk lebih optimalkan 

kembali agar kemampuan membaca permulaan bisa tercapai. Peneliti akan 

merencakan kembali tindakan pembelajaran pada siklus II dengan melihat 
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permasalahan yang muncul dan akan diperbaiki sehingga hasil yang diterapkan 

dapat tercapai dengan maksimal.  

3. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi Siklus II 

1) Pelaksanaan tindakan 

a) Siklus II pertemuan pertama 

Pada siklus kedua pertemuan pertama pada hari Senin 12 April 2021 dengan 

tema pembelajaran “Alam Semesta”.Pelaksanan kegiatan dilakukan dalam durasi 

±60 menit pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB.Kegiatan 

pembelajaran dimulai dengan berbaris di depan kelas, membaca doabersama, 

bernyanyi seraya bertepuk tangan, kemudian tanya jawab mengenai tema pada 

hari tersebut. Setelah itu, anak Kelompok B dan guru melakukan tanya jawab 

mengenai berbagai cara untuk toleran dan menghargai teman. 

Kegiatan inti, dimulai dengan apersepsi guru mengenai huruf awal dari 

berbagai benda yang ada di sekitar anak.Kemudian anak menjawab pertanyaan 

dari guru mengenai berbagai benda yang mempunyai huruf awal seperti yang 

huruf yang disebutkan guru tersebut. Kegiatan selanjutnya 

adalahmemperkenalkan anak dengan media flash card. Guru memperkenalkan 

media flash card sebanyak 24 buah yang terdiri dari gambar yang mempunyai 

huruf awal b, d, f, g, j, l, m, n, p, t, v, dan w. Anak memperhatikan media flash 

cardtersebut satu persatu, dimulai dari gambar di halaman depan dan nama 

gambar yang berada di halaman belakang. 

Setelah ±10 menit anak memperhatikan media flash card tersebut, guru 

kemudian menjelaskan pada anak mengenai huruf awal dan meyebutkan huruf 
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yang ada dari setiap nama gambar pada media flash card yang digunakan dalam 

pembelajaran. Guru menjelaskan setiap media flash card dalam waktu 1-5 detik 

untuk satu media flash carddimulai dengan menyebutkan huruf awalnya 

kemudian membacakan nama gambarnya. Guru mengulangi kegiatan 

menjelaskan media flash card  mengenai huruf awal dan menyebutkan huruf 

yang ada dalam gambar media flash card sebanyak 3 kali. 

Pada saat melakukan pembelajaran mengenai huruf awal dan meyebutkan 

huruf yang ada dari setiap nama gambar, guru dan peneliti mengamati serta 

mencatat perkembangan anak khususnya menyebutkan huruf yang ada dalam 

gambar. Pada Pertemuan Pertama Siklus II ini, sebagian besar anak sudah mahir 

dalam menjawab, bahkan saat ada anak yang belum mampu menjawab dengan 

benar, ada anak lain yang membantu dengan menunjukkan jawaban yang benar 

agar dapat dicontoh.  

Kegiatan akir, guru melakukan tanya jawab kepada anak tentang binatang 

dan kegiatan yang telah dilakukan, menanyakan perasaan selama melakukan 

kegiatan, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, membeikan hadiah keada 

anak yang telah mengikuti pelajaran dengan baik agar lebih semangat mengikuti 

kegiatan serta menginformasikan kegiatan selanjutnya. Guru dan anak bernyayi 

kemudian berdoa, mengucapkan salam dan penutup. 

d) Siklus II pertemuan kedua 

Pelaksanaan Pertemuan Kedua pada Siklus II dilakukan pada tanggal 14 

April 2021 yang menggunakan tema “Alam Semesta”.Pelaksanan kegiatan 
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dilakukan dalam durasi ±60 menit pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 09.00 

WIB. 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berbaris di depan kelas, membaca 

doa bersama, bernyanyi seraya bertepuk tangan, kemudian tanya jawab mengenai  

tema pada hari tersebut. Setelah itu, anak Kelompok B dan guru melakukan 

tanyajawab mengenai berbagai sikap yang menunjukkan sopan dan terhadap 

orang tua dan guru. 

Kegiatan inti, guru menjelaskan tentang menghubungkan atau mencocokkan 

kata dengan gambar.Dalam kegiatan ini, guru menjelaskan dengan menggunakan 

media flash card. Contohnya, guru menjelaskan suku kata awal “na” dengan 

menunjukkan media flash card yang mempunyai suku kata awal “na”, yaitu 

“naga”  . Guru menjelaskan setiap media flash card dalam waktu 1-5 detik untuk 

satu media flash card  dimulai dengan menyebutkan suku kata awalnya kemudian 

menghubungkan dan mencocokkan kata dengan nama gambarnya serta 

menyebutkan huruf yang ada dalam gambar tersebut. Guru mengulangi kegiatan 

menjelaskan media flash card  mengenaimenghubungkan kata dengan gambar 

media flash carddan menyebutkan huruf yang ada dalam gambar tersebut 

sebanyak 3 kali.kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar hingga 

terdapat sisa waktu sekitar ±15 menit.  

Kegiatan akhir, guru melakukan tanya jawab bersama anak tentang 

pelajaran dan kegiatan yang telah dilakukan, menanyakan perasaan selama 

melakukan kegiatan, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, memberikan 

hadiah kepada anak yang telah mengikuti pelajaran dengan baik agar lebih 
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semangat mengikuti kegiatan, menginformasikan kegiatan pertemuan berikutnya. 

Guru dan anak bernyanyi bersama-sama kemudia berdoa, mengucapkan salam 

dan penutup.  

e) Siklus II pertemuan ketiga  

Pelaksanaan Pertemuan Ketiga pada Siklus II dilakukan pada hari Jumat 16 

April 2021 yang menggunakan tema “Alam Semesta”.Pelaksanan kegiatan 

dilakukan dalam durasi ±60 menit pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 09.00 

WIB. 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berbaris di depan kelas, salam, 

membaca doa bersama, bernyanyi seraya bertepuk tangan, kemudian tanya jawab 

mengenai tema pada hari tersebut. Setelah itu, guru melakukan tanya jawab 

dengan anakmengenai perilaku yang baik yang dapat dilakukan di sekolah dan 

perilaku buruk yang tidak boleh dilakukan di sekolah.  

Kegiatan inti, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dengan 

menggunakan media flash card. Anak diminta untuk menyusun huruf dan 

membaca media yang termasuk gabungan suku kata terbuka yang terdiri dari 2 

suku kata berpola k-v-k-v (konsonan–vokal–konsonan–vokal) Contohnya KER-

BA-U.Satu per satu anak ditunjukkan media flash card yang terdiri dari 3 suku 

kata berpola k-v-k-v (konsonan-vokal-konsona-vokal), kemudian anak diminta 

untuk membaca. Pada kegiatan inti sebagian besar anak sudah mahir dalam 

menjawab, bahkan saat ada anak yang belum mampu menjawab dengan benar, 

ada anak lain yang membantu dengan menunjukkan jawaban yang benar agar 

dapat dicontoh. 
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Kegiatan akhir, guru melakukan tanya jawab bersama anak tentang 

pelajaran dan kegiatan yang telah dilakukan, menanyakan perasaan selama 

melakukan kegiatan, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, memberikan 

hadiah kepada anak yang telah mengikuti pelajaran dengan baik agar lebih 

semangat mengikuti kegiatan, menginformasikan kegiatan pertemuan berikutnya. 

Guru dan anak bernyanyi bersama-sama kemudia berdoa, mengucapkan salam 

dan penutup.  

4) Pelaksanaan observasi 

Selama pembelajaran mengenai kemampuan membaca permulaan melalui 

media flash card berlangsung peneliti dan guru mengamati proses yang terdiri 

dari keterlibatan serta ketertarikan anak dalam kegiatan yang telah dirancang dan 

mengamati kemampuan membaca permulaan pada anak.  

Selama proses pembelajaran siklus II yang dilakukan selama tiga hari 

berjalan dengan baik. Hari pertama anak merasa antusias, karena pembelajaran 

mengenai membaca gambar dan menyebutkan huruf yang ada dalam gambar 

melalui flash card merupakan kegiatan yang sudah pernah dilakukan.  

Pada saat pembelajaran menyebutkan huruf yang ada dalam gambar anak 

menyebutkan dengan semangat. Pada Pertemuan Pertama Siklus II ini, sebagian 

besar anak sudah mahir dalam menjawab, bahkan saat ada anak yang belum 

mampu menjawab dengan benar, ada anak lain yang membantu dengan 

menunjukkan jawaban yang benar agar dapat dicontoh. 

Berikut data kemampuan membaca permulaan melalui penggunaan media 

flash card pada anak kelompok B di TK Faturrahman Bolong pada siklus II. 
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Table 4.6. Hasil kemampuan membaca permulaan anak melalui media flash 

card pada siklus II 

No 
Nama 

Anak 

Indikator Penilaian  

Sko

r 
P 

Membaca Gambar/Kata 

Sederhana 

Menghubungkan/Mencocok

kan Kata dengan Gambar 

Menyusun Huruf Menjadi 

Kata Sesuai dengan Perintah 

  BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB 

1 Ahdan    4   3     4 11 92% 

2 Ahmad   3     4    4 11 92% 

3 Alfaro   3    3    3  9 75% 

4 Aisyah    4    4    4 12 100% 

5 Airin   3    3    3  9 75% 

6 Aqilah   3     4    4 11 92% 

7 Adanda    4   3    3  10 83% 

8 Zaky   3    3    3  9 75% 

9 Faikah   3    3   2   8 67% 

10 Intan  2     3    3  8 67% 

11 Ahyar    4   3    3  10 83% 

12 Gilang   3   2    2   7 58% 

13 Kansa    4   3    3  10 83% 

14 Resky   3     4    4 11 92% 

15 Annafis   3    3    3  9 75% 

16 Akbar    4   3    3  10 83% 

17 Hairul   3    3    3  9 75% 

18 Altaf   3     4   3  10 83% 

19 Rifkal    4    4   3  11 92% 

20 Saufa    4   3    3  10 83% 

 Jumlah 0 1 11 8 0 1 13 6 0 2 13 5 195 81,25% 

 

Berdasarkan data di atas hasil siklus II pada kelompok B di TK 

Faturrahman Bolong mendapat persentase 81% dan dalam kategori sangat baik 

dan telah mencapai indikator keberhasil yang ditentukan oleh peneliti yaitu 76%. 

Rekapitulasi Hasil siklus II kemampuan membaca permulaa anak dapat dilihat 

pada tabel 4.7 dibawah ini. 
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Table 4.7. Rekapitulasi Kemampuan Membaca Permulaan Anak Melaui 

Media Flash Card pada Siklus II 

No Pencapaian Skor Keterangan F P 

1 3 – 5, 25 BB 0 0% 

2 5, 26 – 7, 5 MB 1 5% 

3 7,6 – 9, 75 BSH 7 35% 

4 9, 76 – 12 BSB 12 60% 

Jumlah 20 100 

 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan bahwa kemampuan membaca permulaan 

anak melalui media flash card yaitu tidak adaanak yang belum berkembang (BB), 

kategori anak mulai berkembang (MB) sebanyak 1 orang 5%, 7 orang anak atau 

35% dalam kategori berkembang sesuai harapan (BSH) dan 12 orang atau 60% 

anak yang dalam kategori berkembang sangat baik (BSB).  

5) Refleksi siklus II 

Setelah melakukan perencanaan Siklus II, pelaksanaan dan pengamatan 

Siklus II, tahap selanjutnya dari penelitian tindakan kelas ini adalah refleksi 

Siklus II. Peneliti menggunakan panduan instrumen observasi check list untuk 

mengetahui kemampuan anak dalam membaca dan menyebutkan huruf yang ada 

dalam gambar, menghubungkan dan mencocokkan kata dengan gambar dan 

menyusun huruf menjadi kata dengan tepat.  

Hasil observasi pada Pertemuan Pertama dan Pertemuan Kedua dan pada  

Siklus II menunjukkan bahwa kemampuan membaca permulaan anak 

meningkatsecara bertahap. Hasil pengamatan pada Siklus II yang dilakukan 

selama tiga  kalipertemuan dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut: 
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Table 4.8.Perbandingan Kemampuan Membaca Permulaan Anak Melaui 

Media Flash Card 

No Kategori 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Anak 
Persentase 

Jumlah 

Anak 
Persentase 

Jumlah 

Anak 

Persentase 

1 BB 5 25% 0 0% 0 0% 

2 MB 10 50% 6 30% 1 5% 

3 BSH 4 20% 11 55% 7 35% 

4 BSB 1 5% 3 15% 12 60% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat peningkatan kemampuan membaca 

permulaan melalui media flash card. Pada kondisi awal atau prasiklus terdapat 5 

atau 25% anak belum berkembang, 10 atau 50% anak mulai berkembang, 4 orang 

anak atau 30% berkembang sesuai harapan dan 1 atau 5% anak berkembang 

sesuai harapan. Pada siklus I terdapat 6 orang anak atau 30% mulai berkembang, 1 

orang anak atau 55% berkembang sesuai harapan dan 3 orang anak atau 15% 

berkembang sangat baik. Pada siklus II 1 orang anak atau 5% masih berkembang, 

7 orang anak atau 35% berkembang sesuai harapan dan 12 orang anak atau 60% 

berkembang sangat baik. 

Pelaksanaan Siklus II yang dilaksanakan selama tiga kali pertemuan sudah 

mengalami peningkatan yang dapat dibandingkan dengan hasil pelaksanaan 

Pratindakan. Rekapitulasi hasil Pratindakan, pelaksanaan tindakan Siklus I dan 

pelaksanaan tindakan Siklus II dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Kemampuan Membaca Permulaan 

Menggunakan Media Flash Card pada Tahap Pratindakan, Siklus I dan 

Siklus II 

 

Komponen 
Kemampuan Membaca Permulaan 

Pratindakan Siklus I Siklus II 

Rata-rata 

persentase (%) 

53,75% 69,17% 81,25% 

Kriteria Cukup Baik Sangat Baik 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat terlihat bahwa kemampuan membaca 

permulaan dalam pelaksanaan tindakan Siklus II sudah terjadi peningkatan. Hal 

ini dapat dibuktikan dari hasil kemampuan membaca permulaan anak yang 

memperoleh rata-rata persentase sebesar 69,17% termasuk dalam kriteria baik 

pada Siklus I meningkat pada Siklus II dengan perolehan rata-rata persentase 

sebesar 82,25% termasuk dalam kriteria sangat baik. Perolehan data rata-rata 

persentase pada Siklus II yaitu 81,25% yang sudah melebihi indikator 

keberhasilan yang diharapkan yaitu ≥76%. Oleh karena itu, pelaksanaan tindakan 

Siklus II dihentikan. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kelompok B di TK 

faturrahman Bolong, penggunaan media flash card dalam kegiatan pembelajaran 

dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaans. Hal ini dapat dilihat dari 

pdata yang diperoleh pada Pratindakan, Siklus I, dan Siklus II yang mengalami 

peningkatan secara bertahap. 

Pada kondisi awal atau prasiklus terdapat 5 atau 25% anak belum 

berkembang, 10 atau 50% anak mulai berkembang, 4 orang anak atau 30% 
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berkembang sesuai harapan dan 1 atau 5% anak berkembang sesuai harapan. Pada 

siklus I terdapat 6 orang anak atau 30% mulai berkembang, 1 orang anak atau 

55% berkembang sesuai harapan dan 3 orang anak atau 15% berkembang sangat 

baik. Pada siklus II 1 orang anak atau 5% masih berkembang, 7 orang anak atau 

35% berkembang sesuai harapan dan 12 orang anak atau 60% berkembang sangat 

baik 

Rata-rata persentase sebesar 69,17% termasuk dalam kriteria baik pada 

Siklus I yang meningkat pada Siklus II dengan perolehan rata-rata persentase 

sebesar 81,25% termasuk dalam kriteria sangat baik.Perolehan data rata-rata 

persentase pada Siklus II yaitu 81,25% yang sudah melebihi indikator 

keberhasilan yang diharapkan yaitu ≥76%. 

Penggunaan media flash card tidak mengharuskan anak menulis di buku 

tulis seperti kegiatan pembelajaran yang selalu dilakukan oleh guru. Kegiatan 

pembelajaran dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menunjukkan media 

yang sesuai dengan dengan huruf dan suku kata awal yang sama seperti yang 

ditunjukkan guru, serta membaca kata atau keterangan gambar.  

Strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan kemampuan membaca 

anak adalah menyediakan hal sesuai dengan minat anak, melibatkan anak, dan 

situasi yang berbeda secara individu, dalam kelompok kecil, maupun kelompok 

besar. Anak dapat diberikan variasi kegiatan pembalajaran dengan cara yang baru 

dan belum pernah digunakanoleh anak, sehingga dapat menghilangkan kejenuhan 

anak terhadap kegiatan pembelajaran dengan cara yang selalu sama. 
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Jadi, penggunaan media flash card dalam kegiatan pembelajaran membaca 

permulaan dapat mengatasi masalah yang telah disebutkan pada latar belakang 

karena anak tertarik dalam melaksanakan kegiatan pemblajaran. Ketertarikan anak 

pada kegiatan pembelajaran ini karena media flash card berisikan berbagai kata 

dan gambar dengan berbagai warna. Selain itu, carapembelajaran membaca 

permulaan menggunakan media flash card ini juga belum pernah dilakukan oleh 

guru sehingga menjadi hal yang baru bagi anak. Penggunaan media flash card ini 

juga tidak mengharuskan anak menulis, karena kegiatan dalam penelitian ini 

adalah menunjukkan media yang sesuai dengan huruf dan suku kata awal yang 

sama seperti yang ditunjukkan guru, serta membaca kata atau keterangan gambar 

sehingga tidak menyebabkan kebosanan. 

 

Gambar i4.1 iPerbandingan iHasil iObservasi 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada anak 

Kelompok B di TK Faturrahman Bolong dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca permulaan anak dapat dtingkatkan menggunakan media flash card. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca 

permulaan yang dapat mencapai kriteria keberhasilan yaitu perolehan rata-rata 

persentase lebih dari 80%. Pada tahap Pratindakan kemampuan membaca 

permulaan anak memperoleh rata-rata persentase sebesar 53,75% yang termasuk 

dalam kriteria cukup, meningkat menjadi 69,17% yang termasuk dalam kriteria 

baik pada Siklus I, dan menjadi 81,25% yang termasuk dalam kriteria sangat baik 

pada Siklus II.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, dapat disarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru hendaknya dapat menggunakan media flash card dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak.  

2. Bagi sekolah agar mengupayakan pengadaan media pembelajaran seperti 

media flash card yang dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti kemampuan membaca permulaan 

dengan menggunakan berbagai media pembelajaran salah satunya dengan 

menggunakan media flash card. 
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