
BAB II 

KAJIAN  TEORI 

 

 A. Kemampuan Membaca Permulaan Anak Usia Dini 

      1. Pengertian  Kemampuan Membaca Anak Usia Dini 

Menurut  (Dhieni, 2008: 5.5) membaca merupakan interprestasiyang bermakna 

dari simbol verbal yang tertulis / tercetak. Kegiatan membaca berkaitan erat 

dengan pengenalan huruf, bunyi dari rangkaian huruf maka atau maksud dan 

pemahaman terhadap makna . 

Menurut (Tarigan,1979: 7) membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan 

oleh penulis melalui media kata – kata / tulisan. Dari segi linguistik membaca 

adalah suatu proses penyandian kembali dan pembaca sandi ( a recording and 

decoding proses), berlainan bicara dan menulis yang justru melibatkan  

penyandian ( encoding ) sebuah aspek pembacaan sandi ( decoding ) adalah 

menghubungkan kata – kata tulis ( writtenword) dengan makna bahasalisan ( 

oral language meaning ) yang mencakup pengubahan tulisan / cetakan menjadi 

bunyi yang bermakna.     

         Membaca merupakan suatu keterampilan bahasa tulis yang bersifat 

reseptif.Kemampuanmembaca ini merupakan kegiatan yang kompleks dan 

melibatkan berbagai  keterampilan Crawley dan Mountain (Rahim, 2007:2) 

mengemukakan membaca pada hakikatnyamerupakan sesuatu yang rumit dan 

melibatkan banyak hal. Membaca tidakhanya sekedar melafalkan tulisan tetapi 
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juga melibatkan aktivitas visual yaitu menerjemahkan simbol (huruf) kedalam 

kata – kata lisan, aktivitas berfikir yang mencakup kegiatan  pengenalan kata, 

pemahaman literal dan pemahaman kreatif. 

Menurut  (Dhieni,2008: 5.5) membaca merupakan interprestasiyang bermakna 

dari simbol verbal yang tertulis / tercetak. Kegiatan membaca berkaitan erat 

dengan pengenalan huaruf, bunyi dari rangkaian huruf maka atau maksud dan 

pemahaman terhadap makna. 

         Mengajarkan membaca pada anak TK sangatlah penting untuk 

dilakukan,karena pemahaman membaca anak usia dini sangat penting untuk 

mengembangkan kemampuan membaca dikemudian hari. Usia pada saat orang 

belajar kata – kata adalah kunci untuk memahami bagaimana seseorang mampu 

membaca di kemudian hari. Anak yang mempunyai pengalaman membaca sejak 

usia dini sangatlah berpotensi untuk mengembangkan kemampuan membaca 

seumur hidup, karena pada usia tersebut anak sedang mengalami rasa ingin tau 

yang lebih tinggi dan lebih mudah menyerap segala hal yang diajarkan dengan 

baik.  

         Hal ini sejalan dengan yang dikemukaan Moleong (Dhien, 2009:5.4)  yang 

menyatakan bahwa salah satu aspek yang harus dikembangkan pada anak usia 

dini (taman kanak –kanak ) adalah kemampuan membaca menulis. Dengan 

kemampuan membaca  yang dimilikinya, anak akan merasa sangat bahagia, 

karena rasa ingin tahu yang sedang berkembang dalam diri anak dapat terpenuhi 

dan tersalurkan secara baik melalui kegiatan membaca. 
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         Mary Leonhardt (Dhieni, 2009:5.5) menyatakan menumbuhkan rasa cinta 

membaca padaanak sangat penting dilakukan, karena dengan cinta membaca  

akan mampu membaca dengan baik karena sebagian besar waktunya digunakan 

untuk membaca, anak yang gemar membaca akan mampu berbicara, menulis 

dan memahami gagasan-gagasan yang rumit secara lebih baik sehingga akan 

mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi,membaca akan memberikan 

wawasan yang lebih luas dalam segala hal dan membuat belajar lebih mudah.  

Kegemaran membaca akan memberikan beragam perspektifkepada anak. 

Membaca dapat membantu anak untuk memiliki rasa kasih sayang, anak yang 

gemar membaca dihadapkan pada dunia yang penuh dengan kemungkinan dan 

kesempatan, dan anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola 

berpikir kreatif dalam diri mereka. 

  Burn (Farida Rahim, 2007:1) mengemukakan bahwa kemampuan membaca 

merupakan suatu yang vital dalam suatu masyarakat terpelajari,dan kemampuan 

mambaca juga merupakan tuntutan realitas dalam kehidupan sehari –hari 

manusia. Menurut Glen Doman (dalam Shofie 2008:21) salah satu fungsi 

tertinggi dari otak manusia adalah kemampuan membaca.Membaca juga 

merupakan salah satu fungsi tertinggi dari otak manusia. Membaca juga 

merupakan salah satu fungsi  yang paling penting dalam hidup dan dapat 

dikatakan bahwa semua proses belajar didasarkan pada proses membaca. 

    Menurut ( Depdiknas, Jakarta 2000: 29 ) kemampuan membaca gambar 

yaitukemampuan ini mengungkapkan kesanggupan anak membaca sesuatu 

dengan menggunakan gambar. Kemampuan ini sebagai tahap awal dalam 
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membaca permulaan.  Yang termasuk kemampuan ini  adalah : kemampuan anak 

dalam mengurutkan gambar seri, kemampuan bercerita tentang gambar yang di 

buat sendiri.  

MenurutSuyanto (2005: 162) kemampuan membaca sebagai kebutuhan 

untuk memahami lingkungannya. Dalam bukunya ‘’The Emergence of Literacy 

menyatakan bahwa permulaan membaca dan menulis dimulai sejak TK. Tetapi 

jauh sebelum anak masuk Tk, menurutnya anak sudah berlatih membaca  dan 

menulis ( literasi) sejak kecil dari lingkungannya.   

Menurut (Dhieni, 2008: 5.23) kemampuan membaca memberikan sikap 

positif bagi anak, sikap positif  terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca 

dapat di tingkatkan  melalui strategi antara lain : 

Menciptakan  budaya membaca. Menciptakan kegiatan membaca cerita yang 

menyenangkan dengan menggunakan tehnikdan sarana yang menarik, merancang 

kegiatan membaca dan menulis mandiri yang memberikan keasikan pada anak –

anak dalam kesibukan yang dipilihnya sendiri (Morrow,1993).  Oleh karena itu 

untuk meningkatkan membaca dengan mengunakan metode kartu gambar maka 

anak akan merasa asik, menyenangkan dan tidak membosankan. 

Jadi menurut saya bahwa kemampuan membaca anak usia dini adalah 

kemampuan anak untuk mengenal huruf  dan  anak mampu membaca tulisan 

secara lisan dengan orang lain. Kemampuan membaca merupakan kemampuan 

anak untuk mengucapkan kalimat dalam bentuk tulisan. 
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2. Tahapan Perkembangan  Membaca Anak Usia Dini 

Sebagaimana tahapan dalam perkembangan mental fisiknya, anak –anak 

juga mempunyai tahapan perkembangan dalam kemampuan membaca. Menurut 

Cochraneet al (Suyanto, 2005: 168) tahap perkembangan kemampuan membaca 

pada anak usia dini 4-6 tahun meliputi : 

Pertama, Tahap Mangis sudah dapat di lihat sejak anak berusia 2 tahun.Pada 

tahap ini anak mampu mengembangakan daya imajinasi dari buku cerita atau 

buku yang di lihatnya.Anak–anak mulai menyukai bacaan dan menganggap 

bacaan itu penting, sehingga mereka suka dan membolak – balik bacaan yang 

mereka punya. 

   Kedua,tahap konsep diri. Tahap perkembangan konsep diri menunjukkan 

anak bersifat egosentris.Karena pada tahap ini anak menganggap dirinya 

sudahdapat membaca, padahal belum. Mereka sering berpura – pura membaca 

buku dan menceritakan isi atau gambar dalam buku kepada orang lain dengan 

bahasa mereka yang unik. 

Ketiga,tahap membaca peralihan. Anak usia 4 tahun biasanya sudah 

mencapai tahap ini. Pada tahap ini anak mulai mengingat huruf yang mereka 

lihat.Mereka mulai tertarik dengan huruf – huruf alfabet dalam ukuran  huruf 

yang besar. 

Keempat,tahap membaca lanjut, Anak mulai tertarik dengan berbagai 

huruf atau bacaan yang ada di lingkunganya. Tahap ini biasanya sudah 

ditunjukkan oleh anak usia 5 tahun. Mereka sering terlihat untuk mencoba 

membaca huruf – huruf yang dijumpai. Untuk memacu tahap perkembangan 
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ini,kiranya dapat mengajak anak untuk membaca  apa saja yang tertulis di 

lingkunganya dengan cara mengejanya. Pada saat membaca koran ajak anak 

membaca judul – judul artikel yang berukuran besar dan bantu dia mengejanya. 

Kelima, tahap membaca mandiri.Anak usia 6-7 tahun biasanya mencapai 

tahap membaca sendiri.Mereka mulai sering membaca buku sendiri dan 

mencoba memahami makna dari apa yang dibaca dengan pengalaman. Untuk 

memacu tahap ini, sediakan buku bacaan bergambar yang berwarna warni 

dengan ukuran relatif besar dan dengan ukuran huruf besar pula. Sehingga akan 

menarik minat anak untuk membaca sendiri. Sehubungan dengan tahap-tahap 

perkembangan membaca anak diatas,yangperlu diketahui dan dipahami  oleh 

gurudan orang tua adalah bagaimana menstimulasi potensi anak tersebut di atas 

sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Menurut ( Shofi, 2008:90) sebagaimana tahapan dalam perkembangan 

mental dan fisiknya, anak anak mempunyai tahapan perkembangan dalam hal 

kemampuan membaca. Secara khusus, perkembangan kemampuan membaca 

pada anak berlangsung dalam beberapa tahap, di antaranya sebagai berikut: 

Tahap fantasi (magical stage)Pada tahap ini anak mulai suka pada buku. 

Banyak belajar menggunakan buku dan mulai berfikir bahwa buku itu penting, 

melihat dan membolak balikan buku, dan kadang – kadang membawa buku 

kesukaanya kemana saja ia pergi.  

Tahap pembentukan konsep diri (self concept stage)Pada tahap, ini anak 

memandang dirinya sebagai pembaca, dan mulai melibatkan diri dalam kegiatan 

membaca, sering pura pura membaca meskipuntidak cocok dengan tulisannya. 

Upaya Meningkatkan Kemampuan…, Intan Ayu Agustin, FKIP UMP, 2015



Tahap membaca gambar  (bridging reading stage )Pada tahap ini, anak 

menjadi sadar pada cetakan yang tampak, dan sudah dapat menemukan kata - 

kata yang ia kenal dalam cetakan.  

Tahap pengenalan bacaan ( take – of reader stage ) Pada tahap ini anak 

mulai menggunakan tiga sitem isyarat ( grapbonik, semantic, dan syntetic)secara 

bersama –sama. Dan anak mulai tertarik pada bacaan mengingat kembali 

cetakan pada konteksnya dan berusaha mengenal tanda- tanda pada bacaan. 

Tahap membaca lancar. Pada tahap ini, anak sudah dapat membaca 

berbagai jenis buku dengan lancar.Menyusun pengertian dari tanda, pengalaman 

dan isyarat yang di kenalnya, dapat memperkiraan  bahan – bahan bacaan. 

Bahan – bahan yang berhubungan secara langsung dengan pengalaman anak 

semakin mudah dibaca.Pada tahap kelima, orang tua dan guru masih tetap 

membacakan berbagai jenis buku pada anak – anak. Tindakan ini akan 

mendorong agar dapat memperbaiki bacaanya. Membantu menyeleksikan 

bahan– bahan bacaan yang sesuai  serta mengajarkan cerita yang berstruktur. 

3.  Pengertian menulis  

Menurut jamaris(2006:55) kemampuan menulis ada beberapa tahapan antara 

lain:  

a. Tahapan mencoret. Pada tahap ini anak mulai membuat tanda – tanda 

dengan menggunakan alat tulis. 

b. Tahap pengulangan secara linear. Pada tahap ini anak sudah dapat 

menelusuri  atau menjiplak bentuk tulisan yang horisontal dalam 
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masa ini anak berfikir bahwa suatu kata merujuk pada sesuatu yang 

besar dan mempunyai tali yang panjang. 

c. Tahap menulis secara acak. Pada masa ini anak sudah dapat 

mempelajari berbagai bentuk yang dapat di terima sebagai tulisan, 

dan mengunakan sebagai kata atau kalimat . 

d. Tahap menulis tulisan nama. Pada tahap ini anak mulai 

menyusunhubungan antara tulisan dan bunyi. Tahap ini di gambarkan 

tulisan nama dan bunyi secara bersamaan. 

e. Tahap menulis kalimat pendek. Pada tahap ini setelah anak sudah 

dapat menulis namanya maka kegiatan selanjutnya ialah mengajak 

anakuntuk menulis kalimat pendek. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Menulis diartikan 

sebagai Cara Menulis adalah membuat huruf (angka dan sebagainya) dengan 

pena (pensil, kapur, dsb), anak-anak sedang belajar, melahirkan pikiran atau 

perasaan (seperti mengarang,membuatsurat). Menurut KBBI, pengertian 

menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan (seperti mengarang, 

membuat surat) dengan tulisan. Menulis berarti menuangkan isi hati si 

penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud hati penulis bisa diketahui 

banyak orang melalui tulisan yang dituliskan. 
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4. Pengertian Kemampuan Menghitung Anak Usia Dini 

Menurut Jamaris (2006: 43) Anak Usia Dini telah memiliki kemampuan 

dasar tentang membilang dan pengetahuan tentang alam sekitar, yang dikenal 

dengan pengetahuan alam. kemampuan dasar matematika ini dapat dilihat 

dari kemampuan anak tersebut dalam konsep bilangan, menghitung pada 

batas tertentu dan bahkan ada yang telah dapat melakukan operasi hitung 

secara sederhana. Perkembangan pengetahuan alam sekitar pada anak ini, 

dilihat dari kemampuannya dalam  menyebutkan  nama objek yang ada 

disekitarnya,  menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi dan yang akan 

terjadi, serta hal-hal lainya. 

Anak yang duduk di Taman Kanak – kanak berada dalam fase 

praoperasional. Suatu fase perkembangan  kognitif yang ditandai dengan  

berfungsi kemampuan  simbolis, kemampuan berpikir secara intuitif dan 

berpusat dengan cara pandang anak itu sendiri atau egosentris. Fase ini juga 

meletakkan dasar bagi kemampuan matematika dan pengetahuan alam. 

Kemampuan  dasar membilang anak prasekolah yang berada pada fase 

praoperasional diwarnai oleh perkembangan kemampuan berpikir  ini dapat 

dilihat dari kemampuan  anak untuk membayangkaan benda –  benda yang  

berada disekitarnya secara mental. Hal ini berarti, walaupun benda aslinya 

tidak ada, anak dapat membayangkan bentuk benda itu dalam pikirannya dan 

berfantasi dengan benda tersebut.  Misalnya anak berperan sebagai Ibu, atau 

membariskan kursi dan menganggapnya sebagai kereta api.  Sejalan dengan 

hal ini, berkembang pula kemampuan  untuk memahami perubahan-
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perubahan yang berkaitan dengan jumlah, ukuran, bentuk, volume dan 

bidang. Kemampuan ini menjadi dasar untuk pengembangan kemampuan 

matematika dan pengetahuan alam sekitar. 

Kesadaran terhadap hitungan tidak hanya menyangkut kemampuan untuk 

menghitung “satu, dua, tiga dan seterusnya”. Dalam masa ini juga 

berkembang kemampuan untuk memahami bahwa satu objek  berhubungan 

dengan objek yang lainnya dan dapat dipasangkan.Pemahaman untuk 

berhitung juga berhubungan dengan pengetahuan terhadap strategi dalam 

menghitung, yang berkaitan dengan menjumlah dan 

mengurangi.Pengembangan kemampuan dasar menghitung dapat dilakukan 

dengan membiasakan anak berinteraksi dengan situasi yang berkaitan dengan 

menghitung. 

Menurut Mini (2007: 53) Seseorang yang memiliki kecerdasan logika 

dan bilangan  yang berkembang akan dapat memahami  permasalahan 

ataupun kejadian  yang ada dilingkungan  sekitarnya secara lebih baik. 

Pemahaman ini diperoleh dengan cara menganalisis  pola sebab akibat yang 

mempengaruhi. Oleh karena itu, salah satu ciri  utama yang perlu ada untuk 

mengembangkan kecerdasan logika dan bilangan  pada diri seseorang adalah  

adanya rasa ingin tahu yang besar. Dengan adanya keinginan untuk 

mengetahui  berbagai peristiwa  yang ada di lingkungan, seseorang akan  

berusaha untuk bisa secara tepat  memahami penyebab dari suatu kondisi, dan 

mencari cara penyelesaiannya. Lebih jauh lagi, kecerdasan logika dan 

bilangan melibatkan kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak, 
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menyusun strategi penyelesaian masalah, serta menjawab berbagai 

pertanyaan yang kompleks. 

Mengacu pada definisi mengenai kecerdasan logika dan bilangan maka, 

terlihat bahwa terdapat  cukup banyak manfaat  yang bisa diperoleh  apabila 

kecerdasan  ini berkembang pada diri anak.Bilangan merupakan suatu simbol 

umum yang bisa digunakan  untuk berbagai macam aspek. Mulai dari tanggal 

ulang tahun, jam, ukuran sepatu, takaran susu anak, nomor polisi kendaraan, 

harga barang, uang, hingga tabel  data dan masih banyak hal lainnya. Tidak 

hanya membantu menyelesaikan masalah sehari – hari, berkembangnya 

kecerdasan  logika dan bilangan  pada anak dapat membantu mereka dalam 

mengetahui  berbagai jenis permainan yang membutuhkan olah pikir dan 

strategi, memudahkan anak belajar membaca dan menulis, menemukan serta 

memahami cara kerja suatu benda.  

5. Pengertian papan Logiko  

Menurut( Edukasion multi media )Logico adalah sistem belajar baru, 

yang dikembangkan di Jerman sejak tahun 1993. Perangkat ini terdiri atas 

papan dan lembar-lembar gambar beraneka warna yang menarik.Cara 

menggunakannya sangat mudah, sehingga membuat anak-anak asyik bermain 

sambil memikirkan jawaban dari berbagai pertanyaan dalam permainan 

edukatif ini.Logico diakui dunia internasional dengan memperoleh 

berbagai penghargaan international, yaitu Penghargaan Worlddidac Silver 

Award tahun 1994. 
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Kelebihan Papan Logiko diantaranya adalah cenderung dinikmati sebagai 

permainan yang mengasikkan, mengasah kemampuan berpikir logis yang 

mengarah pada pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan 

mengidentifikasi permasalahan secara visual, menumbuhkan semangat 

pantang menyerah dan usaha mandiri, dalam kelompok menjadi wahana 

latihan komunikasi, serta masih banyak lagi. 

Cara memainkan/ belajar dengan media  Papan Logiko : 

1.    Masukkan lembar soal pada celah papan melalui sisi atas 

2. Pastikan seluruh keping warna teletak di bagian bawah 

3. Perhatikan kesesuaian warna keping dengan warna  bulatan pada gambar 

soal. Warna keping pada papan mewakili soal yang ditandai dengan 

bulatan yang berwarna sama 

4. Temukan jawaban yang tepat atas setiap soal dengan pilihan jawaban 

yang tersedia 

5. Geserlah keping warna yang mewakili soal ke sisi jawaban yang benar 

6. Demikian seterusnya sampai seluruh keping di bagian bawah berpindah 

ke sisi kanan, itu artinya seluruh soal terjawab   

7. Untuk memeriksa jawaban , cabut kertas soal dari papan, dibalik, dan 

dimasukkan lagi 

8. Sisi kedua lembar kertas itu memuat jawaban dari soal, yang ditandai 

gambar bulatan warna di sebelah kanan dalam urutan yang benar 
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9. Jika urutan keping warna yang telah digeser ke sebelah kanan papan, 

telah persis sama dengan urutan gambar bulatan warna pada kertas 

lembar jawaban, berarti seluruh soal telah diselesaikan dengan benar 

 

B. Pedoman Penilaian dan Kriteria / Indikator Belajar  

1. Pedoman Penilaian  

Penilaian di taman kanak-kanak tidak berupa skor nilai tapi berupa 

simbol-simbol. Kriteria penilaian yang digunakan oleh peneliti menurut 

Depdiknas (Kurikulum, 2004: 6-7) pencatatan hasil penilaian harian 

dilaksanakan sebagai pedoman penilaian : 

1) Catatlah hasil penilaian perkembangan anak pada kolom penilaian di 

Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

2) Anak yang belum mencapai indikator seperti diharapkan dalam RKH atau 

melakukan tugas selalu dibantu guru, maka kolom penilaian ditulis nama 

anak dan diberi tanda “o” 

3) Anak yang sudah melebihi indikator yang ada dalam RKH atau mampu 

melaksanakan tugas tanpa bantuan secara tepat/cepat/benar, maka kolom 

penilaian ditulis nama anak dan tanda “ ” 

4) Jika anak cukup mampu melakukan indikator yang ada dalam RKH, 

namun masih dibantu guru maka kolom penilaian nama anak dengan tanda 

“√”. 

Dengan keterangan sebagai berikut : 

o = anak belum mampu 
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√ = anak cukup mampu 

 = anak mampu 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006: 3), penilaian juga 

dapat diartikan suatu usaha mengumpulkan dan menafsirkan berbagai 

informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, menyeluruh tentang proses 

dan hasil dari pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai oleh anak 

didik melalui kegiatan pembelajaran.  

 
Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan 

perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik selama mengikuti 

pendidikan di TK. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006: 3) fungsi 

penilaian adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan 

pembelajaran. 

2) Sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan 

bimbingan terhadap anak didik agar fisik maupun psikisnya dapat tumbuh 

dan berkembangan secara optimal. 

3) Sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menempatkan anak dalam 

kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

4) Memberikan informasi kepada orang tua tentang pertumbuhan dan 

perkembangan yang telah dicapai oleh anak sebagai bentuk 

pertanggungjawaban TK. 

5) Sebagai informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pendidikan keluarga 

yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di TK. 
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6) Sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak dalam rangka pembinaan 

selanjutnya terhadap anak didik. 

Menurut pedoman Kurikulum Taman Kanak-kanak, (tahun 2010) 

penilaian di Taman Kanak-kanak merupakan proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan 

anak dan pengambilan keputusan, pengakuan atau ketetapan tentang kondisi 

(kemampuan anak). Penilaian di Taman Kanak-kanak dilaksanakan 

berdasarkan gambaran / deskripsi pertumbuhan dan perkembangan, serta 

unjuk kerja peserta didik yang diperoleh dengan menggunakan berbagai 

teknik penilaian.Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, penggunaan 

berbagai tehnik penilaian ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran itu 

sendiri, sehingga guru tidak harus menggunakan instrument khusus. 

Penilaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan 

menindaklanjuti pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai peserta didik 

selama mengikuti pendidikan di TK. 

Penilaian mengacu pada perkembangan anak didik yang terdapat pada 

indikator dan telah diprogramkan dalam Rencana Kegiatan Harian (RKH). 

Dalam rencana kegiatan harian hasil penilaian perkembangan anak 

dicantumkan pada kolom penilaian anak, anak yang belum berkembang (BB) 

perkembangan sesuai dengan indikator seperti diharapkan dalam RKH atau 

dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru, maka pada kolom penilaian 

dituliskan nama anak dan diberi tanda satu bintang (). Anak yang sudah 

mulai berkembang (MB) sesuai dengan indikator seperti yang diharapkan 

dalam RKH mendapatkan tanda dua bintang ().Anak yang sudah 
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berkembang sesuai harapan (BSH) pada indikator seperti yang diharapkan 

dalam RKH mendapatkan tanda tiga bintang ().Anak yang berkembang 

sangat baik (BSB) melebihi indikator seperti yang diharapkan dalam RKH 

mendapatkan tanda empat bintang (). 

Nama : …………………………….. Kelompok  :  …………….. 

No Indikator 
Kriteria 

Ket  
    

1.  Anak dapat membaca huruf/ 

kata misalnya ma-ma, pa-pa,  

     

2. Anak dapat mencontoh tulisan 

yang dibuat oleh guru misalnya 

buku 

     

3. Anak mampu membilang dan 

menyebutkan urutan bilangan 1-

20 

     

4.  Anak mampu menghitung 

angka 1-20 

     

 

C. Kerangka Berpikir  

Berdasarkan bagan kerangka berpikir penelitian tindakan kelas diatas, peneliti 

berasumsi untuk meningkatkan kemampuan calistung anak usia dini  melalui 

Papan logiko  pada kelompok B TK Firdaus Kecamatan Banjarnegara 

Kabupaten Banjarnegara Semester 2 Tahun Ajaran 2014- 2015. 
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Gambar 2.1  Kerangka Berpikir 

 

D. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan bagan kerangka berpikir  penelitian tindakan kelas diatas, 

Melalui Permainan Papan Logiko peneliti berasumi dapat meningkatkan 

Kemampuan Calistung Anak Usia Dini  pada didik kelompokB TK Firdaus 

Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegarasemester 2Tahun Ajaran 

2014- 201 

 

 

Kondisi 
awal 

1. Kemampuan calistung  anak 
masih  rendah 

2. Siswa tidak aktif 
     

Dilakukan upaya 
perbaikan dengan PTK 

1. Siswa lebih aktif 
2. Hasil belajar ,meningkat 

namun belum optimal 
3. Bahasa, menulis dan 

berhitungsudah meningkat 
namun belum optimal 

Siklus I 
3 X pertemuan 

Kondisi sudah 
meningkat, ada 
perbaikan tapi 

belum 
maksimal 

Siklus II 
3X 

pertemuan 

1. Siswa sudah aktif 
2. Hasil belajar optimal 
3. Calistungsudah   

optimal 

Terjadi perbaikan 
yang optimal, 

penelitian berhasil 
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