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Story Reading di TK Angkasa Padang. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Guru 
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 Kemampuan membaca anak dalam mengenal konsep membaca anak di TK 

Angkasa Padang Masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah 1) Membantu  

kemampuan pengenalan konsep membaca anak di TK Angkasa Padang, 2) Meningkatkan 

kemampuan pengenalan konsep membaca 

 anak melalui Story Reading di TK Angkasa Padang, 3) meningkatkan minat membaca 

pada anak melalui konsep membaca dengan metode story reading, 4) Meningkatkan 

pemahaman anak dalam mambaca melalui story reading di TK Angkasa Padang. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas dengan subjek penelitian anak TK Angkasa Padang pada kelompok B1 yang 

berjumlah sebanyak 11 orang anak. Dengan menggunakan metode praktek langsung, 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan 

format hasil penelitian anak, selanjutnya diolah dengan teknik persentase. Penelitian ini 

dilakukan dalam dua siklus. Hasil penelitian di setiap siklus telah menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan membaca anak pada siklus I pada umumnya masih rendah, pada 

siklus II kemampuan membaca anak lebih meningkat serta menunjukan hasil yang 

positif. Kecenderungan peningkatan terbesar dicapai pada anak sudah mampu 

membacakan cerita story reading, sehingga rata-rata kemampuan membaca anak 

melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan. 

 Kemampuan membaca anak mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa Perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun sangat 

cepat kemampuan mereka menyerap dan mengingat pembicaraan orang lain disekitarnya 

sangat tinggi sehingga periode ini disebut periode merekam, berbicara merupakan 

tuntutan kebutuhan hidup manusia sebagai makluk sesial, manusia akan berkomunikasi 

dengan orang lain dengan menggunakan bahas sebagai alat utama, kegiatan bercerita 

sangat dikegamari anak-anak apalagi cerita yang dicakan menarik dan guru dekat dengan 

lingkungan anak, kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk melatih 

mendengarkan. Melalui pendengaran anak memperoleh bermacam-macam informasi 

tentang pengetahuan nilai, sikap, untuk dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari, melalui metode story reading di TK Angkasa Padang dapat meningkatkan 

keterampilan membaca anak usia dini, dimana melalui cerita bergambar kosa kata anak 

akan bertambah dan pengetahuan anak tentang bahasa untuk berkomunikasi degan teman 

sebaya dan lingkungan lebih meningkat, kemampuan membaca anak meningkat hal ini 

terlihat bahwa pada siklus I kemampuan membaca anak baru mencapai 37,9% ternyata 

pada siklus II meningkat menjadi 82,0% berarti metode story reading dapat 

meningkatkan kemampuan membaca anak, Sehungungan dengan sering diberikanya 

kesempatan anak mengulangi cerita yang sudah dibacakan guru, juga menceritakan 

pengalamnya dan menceritakan gambar yang disediakan guru maka keterampilan 

membaca anak meningkat.  
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