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ABSTRAK 

 

TRI NURMIARSIH, 2012 Peningkatan Kemampuan Pemahaman Huruf 

Abjad Melalui Media Gambar Pada Siswa Kelompok B TK Dharma 

wanita Persatuan Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012, Skripsi, Jurusan PKn, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing (1) Drs. Sariyono, M.Pd, (2) 

Drs. Mahmud Isro’I, M.Pd. 

 

Kata kunci : Kemampuan Pemahaman huruf abjad, media gambar  

 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal perlu memperhatikan cara-

cara untuk mengembangkan minat baca siswa dan sekaligus dapat memacu 

meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. 

Peranan minat baca menduduki posisi yang sangat sentral dan penting, karena 

merupakan salah satu faktor alasan pendorong yang sangat kuat pada diri 

seseorang untuk berbuat dan meningkatkan keberhasilan aktivitas membaca 

Gambar fotografi merupakan salah satu media pengajaran yang amat 

dikenal di dalam setiap kegiatan pengajaran hal ini disebabkan kesederhanaannya, 

tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak dipryeksikan untuk mengamatinya. 

Media gambar termasuk pada gambar tetap atau still picture yang terdiri dari dua 

kelmpk, yaitu: pertama flat paque picture atau gambar datar tidak tembus 

pandang, misalnya gambar ftgrafi, gambar dan lukisan cetak.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,  Bagaimanakah 

pelaksanaan pembelajaran dengan media gambar pada  kelompok B TK Dharma 

Wanita Persatuan Glinggang  Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2011/2012? Apakah ada peningkatan pemahaman huruf abjad melalui 

media gambar siswa kelompok B TK Dharma Wanita Persatuan Glinggang  

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, dengan jenis penelitian tindakan. Peneliti berusaha melihat, 

mengamati, merasakan, menghayati, merefleksi dan mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung. Tahap-tahap pelaksanaan penelitian tindakan 

terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), observasi (obseving), 

dan refleksi (relecting). Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat maka 

data yang telah terkumpul dianalisis secara statistik yaitu mengunakan rumus 

mean atau rata-rata 



 

 

Hasil penelitian pada siklus I dengan rata-rata 67,66 siklus II dengan rata-

rata 79,33 dan siklus III dengan rata-rata 93,00. Peningkatan yang signifikan itu 

dapat dicapai karena kegiatan pembelajaran setiap siklusnya dibuat lebih menarik 

dan kreatif. Kegiatan pembelajaran yang menarik dan kreatif memudahkan anak-

anak dalam penerapan media gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

MOTTO 

 

Bekerja dengan teliti dan rapi akan membuahkan hasil  yang maksimal  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pada hakikatnya pendidikan berarti setiap usaha sadar yang bertujuan 

untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau anak didik. Pendidikan 

juga merupakan aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadiannnya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu 

rohani (pikir, karsa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indera serta 

keterampilan-keterampilan).  

Huruf merupakan simbol sekunder bahasa. Bagi anak, kehadiran huruf 

memiliki makna hanya jika huruf-huruf itu mereka perlukan dalam kehidupan 

berbahasa. Anak-anak perlu mengenal huruf karena mereka tertarik membaca 

nama toko, nama jalan, tulisan peringatan, merk, cerita singkat bergambar, 

judul film anak-anak, dan alamat surat. Anak-anak mungkin juga perlu 

mengenal huruf karena mereka tertarik untuk menulis identitas diri, menulis 

pesan singkat, atau mencatat hal-hal yang mereka sukai. Oleh karena itu, 

materi menulis dan membaca harus dimulai dari minat dan kebutuhan anak itu, 

dan bukan dari teks artifisial.  

Harras dan Sulistyaningsih (1997:7) berpendapat bahwa membaca 

dapat diidentifikasikan sebagai kegiatan memetik makna atau pengertian 

bukan hanya dari deretan kata yang tersurat saja (reading the lines) melainkan 

juga makna yang terdapat diantara baris (reading between the lines), bahkan 



 

 

juga makna yang terdapat dibalik deretan baris tersebut (reading beyon the 

lines). Seseorang yang melakukan aktivitas membaca bukan sekedar 

memahami lambang-lambang tulis belaka, melainkan pula berusaha 

memahami, menerima, menoleh, membandingkan dan meyakini pendapat-

pendapat yang dikemukakan oleh si pengarang. (Harras dan Sulistyaningsih, 

1997:7). 

Mengingat pentingnya membaca, maka sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal perlu memperhatikan cara-cara untuk mengembangkan 

minat baca siswa dan sekaligus dapat memacu meningkatkan hasil belajar 

siswa, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Peranan minat baca 

menduduki posisi yang sangat sentral dan penting, karena merupakan salah 

satu faktor alasan pendorong yang sangat kuat pada diri seseorang untuk 

berbuat dan meningkatkan keberhasilan aktivitas membaca (Harras dan 

Sulistyaningsih 1997:27) 

 Berpedoman pada PAUD sebagai tonggak untuk kelanjutan 

pendidikan pada tingkat di atasnya, maka kiprah / peran guru pada pendidikan 

anak usia dini memang sangat berat, karena sebagai penentu atas maju atau 

mundurnya pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka program 

metode maupun upaya untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi dan 

maksimal salah satu faktor utamanya adalah membaca.  

Modal awal dari kompetensi membaca adalah mengenal huruf. 

Mngenal huruf adalah salah satu kompetensi yag wajib dikembangkan oleh 

guru pada pendidikan usia dini, dengan kompetnsi ini diharapkan anak dapat 

mengenal Huruf Abjad, sehingga nantinya anak tidak mengalami kesulitan 



 

 

dalam mengmbangkan kompetensi berbahasanya khusunya pada kompetensi 

menulis.  

Berhubungan dengan tujuan membaca ini penulis ingin mencoba 

mengadakan penelitian tentang membaca permulaan yaitu mengenal Huruf 

Abjad, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa 

sehingga dapat memahami makna, ide atau gagasan wacana yang dibaca. 

Melalui metode gambar diharapkan siswa bisa termotivasi untuk mengenal 

huruf secara intensif sehingga memahami ide, gagasan dan makna dalam 

bacaan. Erat kaitannya dengan memberikan motivasi dalam kemampuan 

membaca permulaan ini adalah pemberian contoh membaca yang baik dan 

benar dari guru. Seorang guru harus menguasai cara mengajar yang baik dan 

dituntut dapat menggunakan media yang ramah dalam situasi dan kondisi 

bagaimana pun. Salah satu media yang tepat yang dapat diterapkan  untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal huruf ini adalah media gambar. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berkeinginan untuk 

mengadakan penelitian tentang: Peningkatan kemampuan pemahaman huruf 

abjad melalui media gambar siswa kelompok B TK Dharma Wanita Persatuan 

Glinggang  Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

 

B. Rumusan Masalah 

          Dalam setiap penelitian suatu masalah diperlukan adanya suatu 

kejelasan dari masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini 

diperlukan rumusan sehingga tidak terjadi kesalahan . 



 

 

    Berdasarkan hal tersebut kemudian dirumuskan pokok permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan media gambar pada  

siswa kelompok B TK Dharma Wanita Persatuan Glinggang  Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012? 

2. Bagaimanakah peningkatan pemahaman Huruf Abjad melalui media 

gambar siswa kelompok B TK Dharma Wanita Persatuan Glinggang  

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012?.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan media gambar pada  

siswa kelompok B TK Dharma Wanita Persatuan Glinggang  Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012 

2. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman Huruf Abjad melalui media 

gambar siswa kelompok B TK Dharma Wanita Persatuan Glinggang  

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  teoritis 

            Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk mempelajari teori-teori membaca permulaan 

yang berhubungan dengan membaca kritis, membaca ide dan membaca 

teliti siswa kelompok B TK Dharma Wanita Persatuan Glinggang  

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012 



 

 

maupun dikalangan pendidikan yang lain baik pendidikan formal maupun 

non formal, serta siapa saja yang berkepentingan  dengan kegiatan 

membaca. 

 

2. Manfaat  praktis 

a. Manfaat bagi guru  

1) Memperoleh pengalaman untuk meningkatkan minat baca, proses 

membaca, keterampilan membaca permulaan baik oleh siswa pada 

pendidikan usia dini maupun pada pendidikan dasar, khusunya pada 

kompetensi mngenal huruf.  

2) Dapat dipergunakan sebagai acuan untuk memotivasi kegiatan 

membaca siswanya. 

3) Dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menentukan proses belajar 

dikelas dan mengejar target pembelajaran yang ingin dicapai. 

4) Sebagai pertimbangan guna memacu atau meningkatkan prestasi 

belajar anak didiknya. 

b. Manfaat bagi siswa antara lain : 

1) Siswa memiliki kemampuan membaca kritis yang bisa membantu 

mempermudah pemahaman Huruf Abjad sehingga. 

2) Siswa memiliki kemampuan membaca sehingga dapat membantu 

memahami makna wacana dalam kegiatan membaca sehari-hari. 
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