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Mengembangkan Kemampuan Membaca  Permulaan Melalui 

Penggunaan Kartu Gambar dan Kata Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD 

Al-Aqsho Keru-Narmada Tahun Pelajaran 2017/2018 

ABSTRAK 

Oleh: 

MARIATUN 

EIF 113 032 

Kemampuan membaca merupakan salah satu aspek yang harus 

dikembangkan di Taman Kanak-kanak. Untuk mengembangkan kemampuan 

membaca permulaan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan penggunaan Kartu 

Gambar dan Kata. Penelitian ini dilator belakangi oleh hasil observasi dan 

wawancara di PAUD Al-Aqsho Keru-Narmada terkait dengan kegiatan penggunaan 

Kartu Gambar dan Kata. Rumusan masalah dalam penelitian iniadalah bagaimana 

penerapan kegiatan penggunaan Kartu Gambar dan Kata untuk mengembangkan 

kemampuan membaca permulaan anak 5-6 tahun di PAUD al-Aqsho Narmada tahun 

pelajaran 2018. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui cara penerapan kegiatan 

penggunaan KartuGambardan Kata untuk mengembangkan kemampuan membaca 

anak usia5-6tahun di PAUD al-Aqsho Narmada tahun pelajaran 2018. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis  

pengembangan.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

dokumentasi dan teknik observasi.Subyek dalam penelitian ini adalah                anak 

rusia 5-6 tahun di PAUD al-Aqsho Narmada yang berjumlah 10 orang anak. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa terbukti dari hasil penelitian yang dimulai 

dari tahap pengembangan I yang mencapai 51,1%, menunjukkan bahwa 

perkembangan kemampuan membaca anak belum mencapai target ketercapaian 

dalam penelitian ini yakni 80%. Hal ini disebabkan karena masih banyak terdapat 

kekurangan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang mengakibatkan 

kemampuan membaca anak belum terstimulasi dengan baiksehingga pengembangan 

membaca anak masih berjalan lambat. Kemudian mengalami peningkatan hingga 

77,8% padatahap pengembangan II dan tahap III terlaksana dengan berkembang  

sesuai harapan, di mana padatahap III inimencapai rata-rata 84,4% dan telah 

mencapai target penelitian .Berdasar kan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penerapan kegiatan penggunaan Kartu Gambard an Kata yang tepat dapat 

mengembangkan kemampuan membaca permulaan padaanak usia 5-6 tahun di 

PAUD  al-Aqsho Narmada Tahun pelajaran 2018. 

 

Kata Kunci :MembacaPermulaan, PenggunaanKartuGambardan Kata 
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DEVELOPING BEGINNING READING CAPABILITIES THROUGH THE 

USE OFPICTURE CARDS 

AND 5-6 YEAR OLDS AT 

PAUD AL-AQSHOKERU-NARMADA LESSON YEAR 2017/2018 

ABSTRACT 

By: 

MARIATUN 

EIF 113 032 

 Reading ability is one aspect that should be developed in kindergarten.  

To develop the initial reading ability can be done through the playing of Picture  

and Word Card. This research is dilator by the results of observations and 

interviews in PAUD Al-Aqsho Keru -Narmada associated with playing Card and 

Word Card activities. The formulation of the problem in this research is how the 

implementation of the activity of playing Picture and Word Card to develop the 

reading ability of 5-6 year old child in PAUD al-Aqsho Narmada in the academic 

year 2018. This research aim to know how to apply the activity of playing Picture 

and Word Card to develop ability read children aged 5-6 years in early childhood 

education in al-Aqsho Narmada 2018 school year. Research method used in this 

research is research type of development. Data collection techniques used are the 

techniques of documentation and observation techniques. The subjects in this 

study were participants in group B aged 5-6 years in early childhood al-Aqsho 

Narmada which amounted to 10 children. 

 The result of this research shows that the development of children's 

reading ability has not reached the achievement target in this research that is 80%. 

This is because there are still many shortcomings in the implementation of the 

learning process resulting in the ability to read the child has not been stimulated 

properly so that the development of children's reading is still running slow. Then 

it increased up to 77.8% in the development stage II and Phase III performed quite 

well, where in stage III it reaches an average of 84.4% and has reached the target 

of research Based on these results it can be concluded that the implementation of 

the activities of playing the Picture Card and The right word can develop early 

reading skills in children aged 5-6 years in the early childhood of al-Aqsho 

Narmada Year 2018. 

 

Keywords:  

Reading the Beginning, Using the Picture and Word Card
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

              Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Paud Al-

Aqsho Keru- Narmada peroleh hasil bahwa ada sebagian anak belum 

berkembang secara optimal dibandingkan dengan kemampuan lainnya. 

Adapun masalah yang di hadapi anak usia 5-6 tahun yaitu anak hanya 

baru bisa menyebut beberapa huruf serta anak sering tertukar 

menyebutkan antara huruf seperti b dengan d, dan m dengan. 

 

       Anak belum bisa membaca kata, dalam artian belum bisa 

menyambung atau menggabungkan huruf yang satu dengan lainnya 

sehingga membentuk satu kata yang bermakna. membutuhkan 

stimulus yang tepat  dengan latihan secara terus menerus.. 

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan membaca pada anak dalam kegiatan 

pembelajaran salah satunya melalui penggunaan kartu gambar dan 

kata. Indriana ( 2011 : 62) , mengungkapkan bahwa media kartu gambar 

dan kata merupakan salah satu media yang mengembangkan aspek 

kemampuan membaca permulaan, dengan cara menampilkan gambar 

disertai huruf dan meresponnya secara lisan maupun tertulis. 

      Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian tentang 

Mengembangkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui 

Penggunaan Kartu gambar dan kata di Paud Al-Aqsho Keru Tahun 

Pelajaran 2018. 
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B. Rumusan Masalah 

                Ada begitu banyak permasalahan yang terjadi di sekolah salah 

satunya berkaitan dengan rendahnya perkembangan membaca anak ,  

mengatasi masalah tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian yang terkait dengan ‘’  Bagaimana mengembangkan 

kemampuan membaca permulaan melalui penggunaan kartu gambar 

dan kata pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Al-Aqsho Keru Narmada 

Tahun Pelajaran 2018?”. Adapun hasil dari penelitian ini memberikan 

masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, selain itu juga dapat 

memberi pemahaman kepada guru dalam penggunaan kartu gambar 

dan kata yang tepat  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Kemampuan Membaca  

Kemampuan membaca artinya kemampuan melihat atau 

memahami isi dari apa yang tertulis dengan cara melisankan atau 

melafalkan suatu kata.Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan 

Anderson dkk (Dhieni, 20011: 119) memandang membaca sebagai 

suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Proses yang 

dimaksud dalam membaca adalah penyajian kembali suatu kegiatan 

dimulai dari pengenalan huruf, kata, ungkapan, dan kalimat serta 

menghubungkan dengan bunyi dan maknanya. Maksudnya, kegiatan 

membaca terkait dengan pengenalan huruf, bunyi dari huruf, dan 

makna dari sebuah kata. 

                Anderson  (Dhieni, 2011: 5.5) memandang membaca 

sebagai suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Proses 

yang dimaksud dalam membaca adalah penyajian kembali suatu 

kegiatan dimulai dari pengenalan huruf, kata, ungkapan, dan 

kalimat serta menghubungkan dengan bunyi dan maknanya. 

Maksudnya, kegiatan membaca terkait dengan pengenalan huruf, 

bunyi dari huruf, dan makna dari sebuah kata. 

B. Kartu Gambar dan Kata 

Kartu kata dan gambar dalam penelitian ini merupakan 

pengembangan dari media kartu kata dan kartu bergambar. Kartu kata 

adalah media kartu yang berisi huruf abjad dari A- Z yang membentuk 

suatu kata. Dengan huruf –uruf ini akan sangat membantu meningkatkan 

responnya terhadap apa yang di bacakan,dan pada akhirnya terhadap 

kegiatan membaca permulaan itu sendiri (Mohammad Fauzil 

Adhim,2008: 71). Sedangkan gambar adalah media visual yang di 

gunakan untuk tujuan pembelajaran tertentu.Dina Indriana ( 2011 : 62) , 



4 
 

mengungkapkan bahwa media kartu gambar dan kata merupakan salah 

satu media yang mengembangkan aspek kemampuan membaca 

permulaan, dengan cara menampilkan gambar disertai huruf dan 

meresponnya secara lisan maupun tertulis.  

C. Kaitan Penerapan Kartu Gambar dan Kata dalam 

Mengembangkan Kemampuan Membaca Permulaan Anak Usia 

Dini 

        Mengajarkan membaca permulaan di Anak Usia Dini yang 

berlangsung sebagaimana digambarkan di atas, perlu dilakukan 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu 

yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi 

                 Media memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran di Paud, media dapat dijadikan wahana untuk 

mendekatakan persepsi dan pemahaman guru dengan daya tangkap 

anak. Dengan penggunaan media kartu gambar dan kata akan dapat 

meningkatkan mutu dan kualitas di dalam proses belajar 

mengembangkan bahasa kemampuan membaca permulaan pada Anak 

Usia Dini di sekolah terutama di Taman Kanak-kanak. Karena media 

memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas 

imformasi/pesan yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Jadi dapat 

dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan bagian yang integral 

dari seluruh system pembelajaran. Dengan penggunaan media yang 

tepat, maka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif 

dan efisien. 

Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang lebih detail agar   

tercapainya pembelajaran yang lebih baik salah satunya melalui 

penggunaan kartu gambar dan kata . 
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D. Kerangka Berfikir 

.          . Pembelajaran bahasa pada anak usia dini 4-6 tahun di PAUD. 

                Salah satu aspek perkembangan bahasa yang memegang 

peran penting  adalah membaca, khususnya membaca permulaan. 

Pada sisi lain, pentingnya perkembangan membaca permulaan pada 

anak diberikan sejak usia dini ini juga bertolak dari kenyataan bahwa 

masih terdapat beberapa anak didik Di Paud Al-Aqsho Keru yang 

memiliki kemampuan membaca rendah. Berdasarkan hasil observasi 

awal diketahui bahwa kemampuan membaca anak usia 5-6 tahun di 

Paud Al-Aqsho Keru masih rendah yang disebabkan oleh metode 

pembelajarannya yang kurang menarik bagi siswa. 

               Berbagai upaya untuk mengatasi segala permasalahan 

tersebut di atas perlu Peningkatan kemampuan membaca terorganisir 

dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar, indikator 

dan materi pokok. Jadi standar materi membaca permulaan yang 

dilakukan dengan menggunakan model kartu gambar dan kata ini 

berdasarkan pada materi yang terdapat dalam kurikulum tersebut. 

Secara lisan, memiliki perbendaharaan kata dan mengenal symbol-

simbol yang melambangkannya untuk persiapan membaca. Standar 

kompetensi tersebut dispesifikasikan dalam kompetensi dasar dalam 

bentuk membaca melalui penggunaan media kartu gambar dan kata. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

                  Penelitian ini akan dilaksanakan di kelompok Usia 5-6  

tahun di Paud Al-Aqsho Keru-Narmada Tahun Pelajaran 2018. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester II Tahun Pelajaran 

2018 dan direncanakan akan dilaksanakan  pada bulan April- Mei 

2018.  

B. Subjek dan Observer Penelitian 

                                   Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik usia 5-6 

tahun di Paud Al-Aqsho Keru-Narmada Tahun Pelajaran 2018 yang 

berjumlah 10 anak, yang terdiri atas 4 anak laki-laki dan 6 perempuan. 

Yang menjadi observer adalah Peneliti sendiri dan di bantu teman 

sejawat pada Kelompok Usia 5-6 tahun di Paud Al-Aqsho Keru-

Narmada Tahun Pelajaran 2018.  

                        C.    Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian 

                1.Rancangan Penelitian 

                      Prosedur Rancangan penelitian ini dilaksanakan dalam 3 

(tiga) tahap pengembangan, yakni tahap pengembangan I, II dan tahap 

pengembangan III terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, 

penerapan dan analisis kegiatan hasil pengamatan yang telah di 

lakukan 

 

      2.Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti rancang dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan masalah 
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b.Menentukan variabel penelitian 

c.Permohonan izin kepada Kepala sekolah dan guru-guru Paud Al-    

Aqsho Keru-Narmada 

d.Mengadakan penelitian awal 

e.Memperkenalkan  kegiatan  yang  akan  digunakan  dalam  kegiatan  

penelitian 

f.Menyusun rencana kegiatan 

g.Menyiapkan instrumen penelitian 

f.Mengumpulkan data dan analisis data . Menarik kesimpulan 

h.Menyusun laporan penelitian 

     3. Tahapan Pengembangan  

a) Tahap pengembangan I 

Adapun tahapan pengembangan yang ingin dilakukan dalam 

penggunaan kartu gambar dan kata  untuk  mengembangkan 

kemampuan membaca  anak adalah : 

1) Tahap Perencanaan 

 

2) Penerapan 

a. Pijakan lingkungan main 

b. Pijakan sebelum main 

c. Pijakan selama main 

d. Pijakan setelah main 

       D. Metode PengumpulanData 

           Metode pengumpulan data yang digunakan dalam    

penelitian ini adalah metode Dokumentasi dan  Observasi  

          a.Dokumentasi 

               Dokumentasi adalah barang-barang tertulis atau benda-  

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dan lain sebagainya 

Arikunto (2010:135). 
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             b.Observasi 

               Observasi dikatakan sebagai kegiatan pemuatan perhatian   

terhadapsuatu objek dengan menggunakan seluruh alatindera 

Arikunto(2010: 156).Observasi dilakukan dengan caramengamati 

perkembangan dan kemampuan membaca anak dalam kegiatan  

penggunaan kartu gambar dan kata di Paud Al-Aqsho Keru-

Narmada.  Metode observasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah jenis  observasi sistematis yang dilakukan oleh  peneliti 

dengan menggunakan pedoman pengamatan (observasi). Pada 

proses observasi, observer akan memberikan tanda ‘’cheklist’'(√) 

pada kolom yang berisi kegiatan penelitian. Adapun hasil observasi  

yang  dilakukan  selanjutnya akan dikumpulkan datanya dan akan 

dianalisis serta dideskripsikan kedalam bentuk tulisan 

         B. Instrumen Peneliti 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, Arikunto (2010: 160). Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data di lokasi 

penelitian adalah observasi 

Metode observasi yang akan digunakan yaitu metode    

observasi sistematis dengan cara membuat pedoman observasi 

tentang kemampuan membaca permulaan, sebelum dan sesudah 

penerapan penggunaanmedia kartu gambar dan kata,kemampuan 

membaca yang mengacu pada Permendiknas No.137 Tahun 2014. 

 

         C. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami 
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,dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain 

(Sugiyono,2011:244). 

   Penelitian ini menggunakan analisis deskriftif kualitatif, 

yaitu menganalisis data dengan cara mendiskripsikan dan 

menguraikan data yang telah terkumpul untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan membaca pada anakUsia 5-6 tahun 

dengan menggunakan kartu gambar dan kata dalam kegitan 

pembelajaran. Melalui analisis deskriptif ini akan dapat dilihat 

secar ajelas tingkat kemampuan anak sebagai subjek penelitian, 

baik pada tahap pengembangan Imaupun pada pengembangan 

berikutnya. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     1. Pelaksanaan Penelitian 

            Penelitian pengembangan ini dilaksanakan di PAUD Al-

Aqsho Keru Narmada tahun ajaran 2018, subyek penilitian adalah 

siswa kelompok B yang berusia 5-6 tahun di PAUD Al-Aqsho Keru 

Narmada tahun ajaran 2018  berjumlah 10 anak yang terdiri atas 4 

Anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Penelitian ini dilakukan 

dalam mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak 

kelompok B usia 5-6 Tahun. 

enelitian ini dilakukan dari tanggal 9 April sampai dengan tanggal 9 

Mei 2018. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap 

pengembangan, yakni tahap pengembangan (I), tahap 

pengembangan (II), tahap pengembangan (III). Setiap tahap 

pengembangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan atau observasi, 

dan evaluasi atau refleksi.Setiap tahap dilakukan tiga kali 

pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuan adalah 1x45 

menit. 

      a.Tahapan Pengembangan I 

        Pengembangan I dilaksanakan pada tanggal 9–11 april 2018 

adapun tahapan yang ingin dilakukan dalam penerapan kartu 

gambar dan kata untuk mengembangkan kemampuan membaca anak 

adalah: Tahap Perencanaan, tahap pelaksanaan tahap observasi,dan 

tahap  analisis 

                       Berdasarkan hasil  analisis data  dapat diketahui bahwa 

pengembangan tahap I masih dalam kategori belum berkembang. 

Secara individu persentase kemampuan anak baru mencapai 43-

63%, dengan perolehan persentase rata-rata mencapai 51,1%. 
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      b.Tahap Pengembangan II 

            Pengembangan II dilaksanakan pada tanggal 16-18 April 

2018 Adapun tahapan yang ingin dilakukan dalam penerapan kartu 

gambar dan kata untuk meningkatkan kemampuan membaca anak 

adalah:Tahap Perencanaan, tahap pelaksanaan tahap observasi,dan 

tahap  analisis   

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pengembangan 

tahap II terlihat mulai berkembang. Secara individu persentase 

kemampuan anak baru mencapai 53-94%, dengan perolehan 

persentase rata-rata mencapai 77,8%. 

c. Tahap Pengembangan III 

                      Pengembangan III dilaksanakan pada tanggal 23-25 April 

2018 Adapun tahapan yang ingin dilakukan dalam penerapan kartu 

gambar dan kata untuk menembangkan kemampuan membaca anak 

adalah: Tahap Perencanaan, tahap pelaksanaan tahap observasi,dan 

tahap  analisis  

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa 

pengembangan tahap III  sudah berkembang sesuai harapan. Secara 

individu persentase kemampuan anak sudah mencapai 74% - 98%, 

dengan perolehan persentase rata-rata mencapai 84,4%. 
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BAB  V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 A.KESMPULAN 

                  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

         1.Kegiatan penggunaan kartu gambar dan kata dapat 

mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak usia 5-6 

tahun di Paud Al-Aqsho Keru –Narmada tahun 2018. 

         2.Kemampuan membaca permulaan anak dinyatakan berkembang 

terlihat dari pengembangan tahap I mengembangkan membaca 

permulaan melalui kegiatan penggunaan kartu gambar dan kata 

mencapai 51,1%, tahap II terjadi penigkatan mencapai rata-rata 

77,8%, dan tahap III terlaksana dengan sangat baik, di mana pada 

tahap III ini mencapai rata-rata 84,4%.  

    Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan penggunaan kartu gambar dan kata dapat 

mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak, dapat 

dilihat dari tahap pengembangan I,II, dan III perolehan nilai rat-

ratanya adalah 51,1%, 77,8% dan 84,4% artinya anak berkembang 

sesuai harapan. 

        3.Melalui penggunaan kartu gambar dan kata yang tepat dan sesuai 

dapat mengembangkan kemampuan  membaca anak usia 5-6 tahun 

di Paud Al-Aqsho Keru –Narmada tahun 2018. 

 

      B.Saran 

          1.Guru 

             a.Dalam penyajian kegiatan hendaknya guru  memilih kegiatan   

yang bervariasi sehingga anak tidak merasa bosan, agar lebih 

menarik sebaiknya guru dapat memampaatkan alat permainan 
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edukatif yang ada dengan tidak hanya berpatokan pada majalah  

dan papan tulis. 

                       b. Dalam penggunaan kartu gambar dan kata  guru diharapkan agar 

selalu memberikan motivasi dan kesempatan kepada anak  ,  

menyediakan alat/ media  yang tepat, cukup ,menarik, dan 

aman sehingga anak lebih bersemangat dalam penggunaan dan 

belajar terutama dalam mengembangkan kemampuan 

membacanya.  

                  2.  Pengelola Paud 

                              Pengelola sekolah dapat memfasilitasi guru dalam 

pengadaan untuk dapat mengembangkan kemampuan membaca 

permulaan anak melalui kegiatan penggunaan kartu gambar dan 

kata anak usia 5-6 tahun di PAUD al-Aqsho Keru Narmada.  

        3. Peneliti Lain 

                           Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk 

menelliti tentang perkembangan membaca permulaan anak melaui 

kegiatan penggunaan kartu gambar dan kata dengan bentuk yang 

lain agar lebih kreatif dalam memberikan inovasi baru atau 

kegiatan penggunaan kartu gambar dan kata yang di modifikasi 

kembali sesuai dengan aspek yang ingin dikembangkan sehingga 

dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak yang lain 

selain aspek membaca. 
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