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                                                        Abstrak  

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan pengembangan kemampuan 

membaca anak usia dini. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi 

dari sesuatu yang ditulis dalam membaca mecakup aktivitas pengenalan kata, 

pemahaman literasi, interprestasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Peneliti 

dapat menggunakan metode observasi untuk mendapatkan pengembangan 

kemampuan membaca anak usia dini. Pada buku cerita bergambar anak dapat 

mengembangkan kemampuan membaca, ada warna-warna yang menarik pada 

gambar sehingga membuat anak senang untuk membaca buku, dan anak juga dapat 

mempelajari huruf, bunyi, simbol, kosa kata, dan kalimat sederhana, juga dapat 

merangsang pertumbuhan otak anak. Dalam pengembangan media lotto bergambar 

dan media puzzle dapat meningkatkan kemampuan membaca dan kognitif anak, 

dengan mencocokkan gambar dengan tulisannya. Media puzzle dapat 

mengembangkan aspek kognitif, motorik halus, bahasa, dan juga dapat 

mengembangkan aspek sosial emosional.  
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Abstract 

 

This paper aims to explain the development of early childhood reading ability. Reading is a 

way of getting information from something written in reading including speech recognition, 

literacy comprehension, interpretation, critical reading, and creative understanding. 

Researchers can use observation methods to gain early childhood literacy development. In 

picture books children can develop reading skills, there are interesting colors in the picture so 

as to make the child happy to read the book, and children can also learn letters, sounds, 

symbols, vocabulary, and simple sentences, can also stimulate the growth of the child's brain 

. In the development of pictorial lotto media and puzzle media can improve the reading and 

cognitive abilities of children, by matching the images with their writing. Media puzzles can 

develop cognitive, motor-fine, language, and may also develop an emotional social aspect. 
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PENDAHULUAN 

 

Membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literasi, 

interprestasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Adapun, keterampilan 

decoding, pembaca harus memiliki keterampilan memahami makna (meaning). 

Pemahaman makna berlangsung melalui berbagai tingkat, mulai dari tingkat 

pemahaman literasi sampai kepada pemahaman interpretatif, kreatif, dan evaluatif. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa membaca merupakan gabungan proses 

perseptual dan kognitif, seperti dikemukakan oleh Crawley dan Mountain (2002). 

Menurut Anderson membaca adalah sebagai suatu proses untuk memahami 

makna suatu tulisan. Proses yang dialami dalam membaca adalah berupa penyajian 

kembali dan penafsiran suatu kegiatan dimulai dari mengenali huruf, kata, ungkapan, 

frasa, kalimat, dan wacana. Serta menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya. 

Bahkan lebih jauh dari itu dalam kegiatan membaca, pembaca menghubungkannya 

dengan maksud penulis berdasarkan pengalamannya. Membaca merupakan bahagian 

keterampilan bahasa tulis yang bersifat reseptif, kemampuan membaca termasuk 

kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai keterampilan. Jadi, kegiatan 

membaca awal anak-anak kesatuan yang mencakup contohnya mengenali huruf dan 

kosa kata, mengaitkan dengan bunyi, arti, dan maksud bacaan. Kegiatan membaca 

terkait dengan (a) pengenalan huruf atau aksara, (b) bunyi dari huruf atau rangkaian 

huruf-huruf, dan (c) makna atau maksud, dan (d) pemahaman terhadap makna atau 

maksud berdasarkan konteks wacana. 

Menurut Mary Leonhardt (2000), mengatakan ada beberapa alasan mengapa 

kita perlu menumbuhkan cinta membaca pada anak. Alasan-alasan tersebut adalah: 

(1) Anak yang senang membaca akan membaca dengan baik, sebagian besar 

waktunya digunakan untuk membaca, (2) Anak suka membaca tentu memiliki  

linguistik yang baik. Mereka berbicara, menulis, dan memahami gagasan-gagasan, 

rumit secara, lebih baik, (3) Membaca akan memberikan wawasan yang lebih khas 

dalam segala hal, dan membuat belajar lebih mudah, (4) Suka membaca memberikan 

bermacam pendapat atau pola pikir pada anak, (5) Membaca adalah membantu anak-



anak ada rasa penyayang, dan (6) Anak suka membaca mampu mengembangkan  

daya ingat didirinya. 

           Manfaat membaca yang dapat diperoleh, setidaknya yang gemar membaca 

akan lebih cepat mengetahui perkembangan terkini. Ilmu pengetahuan terbaru pun 

banyak dijabarkan dalam bentuk tulisan. Dengan membaca pula, rasa ingin tahu 

seseorang akan meningkat pesat. Adanya rasa ingin tahu yang tinggi secara tidak 

langsung akan menimbulkan keinginan bagi seseorang untuk meningkatkan 

kemampuan diri. Peningkatan kemampuan diri sama dengan peningkatan taraf hidup 

dan pola pikir. Selain itu, membaca juga sangat bermanfaat untuk: (1) Membaca 

menambah kosakata dan pengetahuan akan tata bahasa dan tata kalimat, (2) Membaca 

memicu imajinasi, dan (3) Membaca bermanfaat pula untuk berlatih menulis. 

           Implementasinya kepada anak didik adalah: (1) Menggunakan buku cerita 

bergambar supaya anak lebih terangsang untuk membaca, (2) Menggunakan buku 

kesukaannya, (3) Menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti lotto 

berpasangan, (3) Ajarkan anak membaca dengan cara menarik serta disukai anak, (4) 

Buat tulisan pada setiap benda-benda yang sering digunakan anak, seperti pada kursi 

buat tulisan kursi dengan itu anak terlatih untuk membaca, dan (5) Dapat dengan 

mudah mendengarkan guru bercerita.  

           Kesimpulannya membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari 

sesuatu yang ditulis dalam membaca mecakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman 

literasi, interprestasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. 

 

KAJIAN TEORETIS 

1. Metode Pengembangan Kemampuan Membaca Anak Usia Dini 

Sebagai seorang pendidik pendidikan anak usia dini dapat memahami cara 

mengembangkan kemampuan membaca untuk anak usia dini, dilihat dari metode, 

media, perencanaan harian, dan penilaiannya. Pengembangan membaca anak usia 

dini adalah sebagai berikut; (1) Pendekatan pengalaman melalui bahasa dengan 

gunakan kata sendiri membantu anak dalam latih membaca. Kosa kata seperti 

gambar visual atau cerita pendek di dalam sebuah buku. Pertama anak, 



mengatakan pada guru apa yang harus ditulis. Keduanya, anak dapat meniru 

tulisan guru. Ketiga, menuliskan kata-kata sendiri. Cara ini pendekatan permulaan 

untuk membaca. Kekuatan pendekatan pengalaman bahasa yang utama sekali 

adalah anak mampu menggunakan pengalaman mereka sendiri, (2) Kata, metode 

ini mengutamakan belajar huruf yang pertama diberikan ke peserta didik, belajar 

huruf vokal atau konsonan, dan bunyi, kemudian anak mulai menyimpulkan 

beberapa huruf untuk membentuk kata-kata seperti: a-b-u, i-b-u, i-t-u. Anak didik 

benar-benar fokus pada pikiran akan pembunyian kata-kata. Cara bunyi kata 

biasanya diajarkan sampai anak-anak dapat memahami dengan baik dasar-dasar 

membaca, (3) Lihat dan Ucapkan, cara ini peserta didik belajar mengenali kosa 

kata atau kalimat sederhana. Anak didik melihat kosa kata, mendengar kata itu 

diucapkan, dan  mengulangi ucapan itu. Seperti menunjukkan gambar, kemudian 

media kartu kata-kata yang sejajar diletakkan dibawahnya ada kalimat; dan 

akhirnya kartu-kartu kata itu  menjadi sebuah kalimat yang sudah disusun. 

Metode ini, peserta didik dapat arti dari kosa kata tercetak pada awal belajar 

membaca, dan (4) Metode Pendukung Konteks, adakalanya anak didik belajar 

membaca, sangat penting adalah memakai buku yang sangat menarik seperti ada 

gambar dan warna yang menarik (terang). Meskipun demikian mereka tidak dapat 

menangani terlalu banyak kata baru, dan sukarlah untuk menulis cerita yang 

menarik dengan kata-kata yang terbatas banyaknya. Untuk mengatasi masalah ini 

diterbitkan beberapa buku yang memberikan dua versi dari suatu cerita. Versi 

panjang seringkali dicantumkan pada satu halaman dan pada halaman sebelahnya 

ada versi yang lebih pendek. Kadang-kadang versi panjang ditaruh pada bagian 

bawah halaman dan versi pendek dalam gelembung-gelembung bicara. Anak itu 

mendengar versi panjang sebelum membaca sendiri versi pendeknya. 

Perbendaharaan kata-kata yang lebih terbatas dari versi pendek dihidupkan karena 

anak itu dapat mengaitkannya dengan apa yang telah ia dengar. Ini merupakan 

cara yang relatif baru dalam mengajar membaca dini. Cara ini memang membantu 

untuk membuat kata yang tercetak lebih menarik dan bermakna bagi seorang 

anak. 



Untuk mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini, seorang 

pendidik perlu mengetahui metode yang akan digunakan. Metode berdialog sesuai 

digunakan untuk pengembangan kemampuan membaca anak usia dini, metode ini 

adalah interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik, atau antara anak 

dengan anak bersifat menyenangkan berupa dialog yang tidak kaku. Dalam dialog 

tersebut, guru bertindak sebagai fasilitator, artinya guru lebih banyak memotifasi 

anak dengan harapan anak lebih aktif dalam mengemukakan pendapatnya atau 

mengekspresikannya secara lisan  

Adapun bentuk metode berdialog Depdikbud (2000) sebagai berikut: (1) 

Berdialog bebas suatu kegiatan dialog yang dilakukan oleh guru dengan anak 

didiknya dengan topik yang bebas tetapi masih dikaitkan dengan tema yang ada 

pada saat pembelajaran. Tugas guru di sini agar dapat membimbing anak agar 

dialognya tidak kacau dan selalu membeir motivasi pada anak, (2) Berdialog 

menurut tema, kegiatan berdialog antara guru dengan peserta didiknya dengan 

pokok bahasan yang telah ditetapkan. Pokok bahasan dipilih berdasarkan tema 

pembelajaran, dan (3) Berdialog berdasarkan gambar seri, kegiatan dialog yang 

dilakukan guru kepada anak usia dini dengan bantuan gambar seri yang berkaitan 

atau merupakan rangkaian dari cerita atau sebuah informasi. Seperti pada 

kegiatan berdialog bebas maupun berdialog menurut tema, berdialog berdasarkan 

gambar seri ini pun memiliki langkah-langkah pelaksanan sebagai berikut: (1) 

Guru menyiapkan alat peraga yang akan digunakan, (2) Guru mengatur dan 

mengkondisikan tempat duduk anak didik yang nyaman, (3) Guru menjelaskan 

tentang judul gambar seri, (4) Guru melepas gambar yang terdapat dipapan lotto, 

(5) Anak dan guru berdialog untuk mencari pasangan gambar yang tepat untuk 

tulisan di papan lotto, dan (6) Guru memberi tugas pada anak untuk 

memasangkan 5 gambar seri tersebut secara bergantian sesui pasangannya. 

Contoh kegiatan berdialog dengan gambar seri: (1) Kemampuan yang dicapai 

dalam kegiatan memasangkan gambar seri ke papan lotto sesuai tulisannya, (2) 

Alat peraga, gambar seri, papan lotto; (3) Materi pembahasan dapat disesuikan 

dengan tema dan sub tema, Tema: Kebutuhanku, Sub tema : Makanan dan 

Minuman, Judul papan lotto : makanan 4 sehat 5 sempurna; (4) Evaluasi. Dalam 



evaluasi guru dapat menanyakan beberapa pertanyaan seputar yang telah 

dipelajari, misalnya: (1) sebutkan judul dialog gambar seri; (2) makanan sehat itu 

terdiri dari apa saja; dan (3) tanyakan kembali mana pasangan dari tulisan yang 

ada di papan lotto. 

 

2. Media Lotto Berpasangan 

Menurut Eliyawati (2005) media pembelajaran dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga jenis, yaitu: (1) media visual, (2) media audio, (3) media audio 

visual. “Lotto” merupakan media visual yang mampu membantu anak dalam 

meningkatakan aspek perkembangan kognitif dalam mengenal warna dan bentuk” 

(Suryaningrum, 2012). Peran media sangat penting dalam pembelajaran anak usia 

dini mengingat perkembangan anak berada pada masa berpikir konkret. Eliyawati 

(Suryaningrum 2012), mengatakan “Lotto merupakan salah satu media yang 

dapat digunakan untuk membantu anak mengenal warna dan bentuk dengan 

melatih daya nalar”. Lotto dirancang dari segi warna, bentuk, dan gambar sesuai 

tingkat pencapaian perkembangan anak. Permainan ini dikembangkan untuk 

melatih daya nalar anak. Jika anak salah mengerjakan maka anak tersebut akan 

segera menyadarinya dan dapat membetulkannya. Media lotto ini dapat 

digunakan sebagai media bermain dengan variasi permainan sesuai keinginan 

anak seperti bermain kelompok maupun individu. Eliyawati (2005) mengatakan, 

lotto adalah salah satu bentuk media visual dibuat dari triplek yang terdiri dari 

papan lotto berukuran 17,5 x 17,5 cm, 9 kartu lotto. Papan lotto dibuat 9 bagian 

yang masing-masing bagian ditempeli dengan bentuk gambar dan warna yang 

berbeda yang dapat digunakan secara perorangan atau kelompok oleh anak usia 4 

tahun ke atas untuk membantu mengembangkan daya konsentrasi dan daya 

pengamatan anak. Berdasarkan pendapat diatas lotto merupakan media 

pembelajaran yang berisikan gambar yang menarik yang digunakan oleh anak 

guna membantu perkembangan pikirannya. Menurut Sujiono, (2005) adapun 

kelebihan media lotto adalah sebagai berikut: (1) Mampu merangsang 

perkembangan syaraf kognitif anak; (2) Mampu mengembangkan kemampuan 

anak dalam memecahkan suatu masalah; (3) Dapat menjalin kerjasama dan 



bersosialisasi dengan teman kelompoknya saat memainkan media lotto; (3) 

Mengembangkan kemampuan anak dalam membedakan warna dan yang ada pada 

media lotto (melatih intelektual); (4) Mampu mengembangkan edukasi anggota 

tubuh baik tangan, jari, atau mata; (5) Membiasakan anak bersosialisasi dengan 

teman-temannya karena permainan ini dapat dilakukan perorangan dan kelompok; 

dan (6) Seru dijadikan permainan saat ada acara kelompok baik itu sekolah 

maupun keluarga.  

Selain memiliki kelebihan, media lotto juga memiliki beberapa 

kelemahannya (Suryaningrum 2012) yaitu banyak waktu untuk membuat media, 

tidak bisa menjangkau sasaran yang besar sasaran didik terbatas pada kelompok 

dan individu, memerlukan pengawasan yang cermat oleh pendidik. Dapat 

disimpulkan media lotto merupakan salah satu media visual pembelajaran yang 

berisikan gambar, media ini terbuat dari triplek berukuran 17,5x17,5 dan kartu 

pasangannya serta dapat membantu anak untuk meningkatkan aspek 

perkembangannya.  

Jenis- jenis Media Lotto Berpasangan adalah: (1) Lotto warna, permainan 

ini terbuat dari tripleks atau dupleks. Terdiri dari papan Lotto berukuran 

17,5x17,5 cm. 9 kartu lotto terdiri dari 9 macam warna. Papan lotto dibagi 

menjadi 9 bagian masing-masing diberi warna sesuai dengan warna yang pada 

kartu lotto; (2) Lotto bentuk, permainan lotto yang berlangsung di taman kanak-

kanak dimainkan secara perorangan dan kelompok. Tujuan permainan ini adalah 

untuk Mengembangkan dan mengembangkan daya konsentrasi dan pengamatan 

anak dengan cara permainan yaitu mencampurkan kartu Lotto yang ada kemudian 

anak diminta untuk menyusun kartu lotto di Atas papan yang lotto sesuai dengan 

warna dan bentuk pada setiap bagian; (3) Lotto berpasangan, mainan edukasi ini 

melatih logika anak untuk menghubungkan gambar 1 dan yang lain sesuai dengan 

kriteria atau arahan yang ada. Selain melatih logika, juga melatih anak untuk 

mengingat hubungan antara 1 dengan yang lain. Karena gambar yang ada adalah 

gambar  sesuatu yang ada disekitar kita, sehingga anak mudah untuk mengingat di 

dalam pikiran. 



PEMBAHASAN 

1. Kegiatan Pengembangan Kemampuan Membaca Anak Usia Dini 

Rancangan kegiatan pengembangan kemampuan membaca anak usia dini, 

penulis memulaikan dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH). (A) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), Semester : 1, 

Hari/ tanggal : Kelompok usia : 5-6 tahun, Tema / sub tema : Kebutuhanku / 

makan dan minum, Materi kegiatan : 1. macam-macam makan dan minum; 2. 

fungsi makan dan minum; 3. makanan 4 sehat 5 sempurna; 4.mendengarkan 

cerita; 5. bermain lotto berpasangan, 6.bermain puzzle. Materi pembiasaan : 1. 

Bersyukur pada Tuhan; 2. Doa sebelum dan sesudah belajar; 3. Mengucap dan 

menjawab salam. Alat dan bahan : buku cerita bergambar, lotto berpasangan, 

puzzle. (B) Kegiatan Awal: 1.Mengucap salam; 2. Menanyakan kabar hari ini; 3. 

Membaca basmalah sebelum belajar; 4. Membahas tema dan sub tema; 5. 

Berdiskusi tentang manfaat makan dan minum; 6. Mengenalkan kegiatan dan 

aturan yang digunakan dalam bermain. (C) Kegiatan Inti: 1. Memperlihatkan 

buku cerita; 2. Membaca buku cerita; 3. Bermain lotto berpasangan; 4. Bermain 

puzzle. (D) Kegiatan Penutup: 1. Menanyakan perasaannya selama hari ini; 2. 

Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan; 3. Hari ini mainan apa saja 

yang paling disukai; 4. Penguatan pengetahuan yang didapat anak; 5. Membaca 

Alhamdulillah. 

Kesimpulan rencana pelaksana pembelajaran harian adalah perencanaan 

program harian yang akan dilaksanakan oleh anak sesuai dengan sub tema, 

alokasi, hari/tanggal, dan bentuk permainannya. RPPH dibuat sesuai dengan 

kegiatan yang dilakukan dalam seharian, terdiri dari  kegiatan pembuka, inti, dan 

penutup. 

 

2. Rancangan Media Lotto Berpasangan Tema Kebutuhanku 

A. Nama Media : Lotto Bergambar; Sasaran Usia : 5-6 tahun; Aspek yang 

dikembangkan: (a) Moral dan nilai agama: anak diajarkan untuk sportif dalam 

menerima kalah menang saat bermain; (b) Sosial emosional: menunggu giliran 

untuk bermain; (c) Bahasa: menyebutkan makanan sehat, membaca tulisan pada 



gambar; (d) Kognitif: memecahkan permasalahan dengan mencocokkan atau 

memasangkan gambar sesuai dengan pasangan tulisan yang ada pada papan lotto; 

(e) Motorik: melatih motorik halus anak menempel gambar pada papan lotto; (f) 

Seni: menyanyi lagu empat sehat 5 sempurna. Bahan: (a) Trobos; (b) Karton 

warna; (c) Lem kertas; (d) Double tip; dan (e) Gambar print. Alat: (a) Gunting; 

(b) Pisau; (c) Rol, (d) Pensil. Cara Membuat : 

 

1. Tempelkan karton warna ke karton trobos menggunakan lem kertas 

 

2. Tempelkan gambar yang sudah di print ke trobos yang sudah dilapisi karton 

warna 

 

3. Potong kotak-kotak pada bagian gambar menggunakan pisau untuk membuat 

lubang 

 

 

4. Buat tulisan pada karton warna berdasarkan gambar tempel tulisan yang sudah 

siap sesuai gambar yang ada 

 

5. Lotto bergambar siap digunakan  

 
 

B. Nama media: puzzle, Sasaran usia: 5-6 tahun, Aspek yang 

dikembangkan: (1) Moral dan nilai agama: anak diajarkan untuk terbiasa 

mengucap rasa syukur kepada Tuhan; (2) Sosial emosional: menunggu giliran 

untuk bermain; (3) Bahasa: meyebutkan nama buah-buahan yang ada pada 

puzzle; (4) Kognitif: memecahkan permasalahan dengan menyusun kembali 

puzzle yang sudah acak; (5) Motorik: melatih motorik halus anak menyusun 

puzzle; (6) Seni: menyanyi lagu empat sehat 5 sempurna Alat : (1) Gunting; (2) 

Pisau; (3) Pensil; (4) Rol. Bahan: (1) Lem kertas; (2) Karton trobos; (3) Gambar 

buah print; (4) doubletip. Cara membuat: 

 

1. Siapkan kertas dua trobos  



 

2. Tempel gambar yang sudah di print pada salah satu trobos  

 

3. Potong trobos yang sudah ditempel gambar sesuai ukuran  

 

 

4. Tempelkan lebih potongannya ke trobos yang satu lagi 

 

 

5. Gunting kotak-kotak trobos yang ditempel gambar print 

 

6. Pasangkan pada trobos yang sudah di lem tadi, dan puzzle siap digunakan  

 
 

Kesimpulan 

Dalam permainan lotto berpasangan ini, lotto adalah media yang dapat 

dipakai membantu anak mengenal huruf, kosa kata, warna, dan bentuk dengan 

melatih daya pikir. Lotto dirancang dari segi warna, bentuk, dan gambar sesuai 

tingkat pencapaian perkembangan anak. Permainan ini dikembangkan untuk 

melatih daya pikir dan kemampuan bahasa terutama merangsang cepat membaca 

pada anak didik. 

C. Nama media: Buku Cerita Bergambar, Sasaran Usia: 5-6 tahun, 

Kemampuan yang dikembangkan: (1) Moral: Berperilaku penolong, sopan, dan 

hormat kepada orang tua; (2) Sosial emosional: mengajarkan anak untuk 

bekerjasama; (3) Bahasa: mengerti beberapa perintah; (4) Kognitif: menunjukkan 

aktifitas yang eksploratif dan menyelidik; (5) Seni: menyanyikan lagu 4 sehat 5 

sempurna; (6) motorik: terampil menggunakan tangan kiri dan kanan, dan 

melakukan kegiatan kebersihan diri. Bahan: 1. kertas kado; 2. kain flannel; 3. 

kertas karton; 4. karton trobos; 5. pembungkus pulkadot; 6. lem kertas; 7. lem 

lilin. Alat: 1. Gunting; 2. lem tembak; 3. Penggaris; 4. Pensil. Cara Membuat : 

1) Buat pola pada kertas karton lalu Gunting sesuai pola 

 



2) Buat pola pada karton trobos lalu gunting dan tempelkan pada kertas karton 

untuk sampul buku 

 

3) Hias sampul buku menggunakan pembungkus polkadot  

 

4) Tambah hiasan sampul buku dengan kain flanel  

 

5) Setelah itu buat judul cerita dengan karton 

 

6) Hias sisi kertas karton menggunakan kertas kado 

 

7) Tulis cerita di setiap halaman kertas, lalu lukis dan beri warna  

 
8) Buku cerita bergambar siap digunakan  

 
 

Cara Menggunakan: (a) Sebelum memperlihatkan buku cerita, guru 

terlebih dahulu membahas tentang tema hari ini, yakni Kebutuhanku; (b) Guru 

memberitahu anak apa saja kebutuhan kita; (c) Setelah itu guru memperlihatkan 

buku cerita dan mulai membacakannya kepada anak; (d) Guru menggunakan 

beberapa kata kunci untuk membuat anak semangat mendengar misalnya kata 

“bim salabim terbuka”; (e) Setelah selesai membacakan cerita guru 

menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita; (f) Guru mengulas kembali 

cerita yang telah dibacakan dengan memberikan pertanyaan seputar cerita tadi 

kepada anak. 

Kesimpulannya, di dalam buku cerita bergambar anak dapat 

mengembangkan minat baca anak karena anak senang ada gambar serta minat 

membaca buku. Dalam menggunakan buku cerita bergambar dapat merangsang 



anak untuk mau membaca karena dilengkapi dengan gambar-gambar yang 

menarik, serta warna yang menarik. 

 

3. Kegiatan Pengembangan Kemampuan Membaca Anak Usia Dini Melalui Karya 

Sastra Lagu/   

Syair, Puisi, dan Pantun Dengan Tema Kebutuhanku 

A. SYAIR DAN LAGU 

Lagu : Balonku 

Syair : Makanan sehat ada lima 

Macam-macam ragamnya 

  Ada nasi lauk dan sayur 

  Ada buah dan susu 

  Itulah makanannya 

  Empat sehat lima sempurna  

 

B. PUISI  

Makanan…. 

Kau adalah sumber hidupku 

Tanpamu…. 

Apa jadinya aku 

Tanpa 4 sehat 5 sempurna 

Giziku tak terpenuhi 

Tanpamu aku tak kuat dan sehat 

4 sehat 5 sempurna polaku 

Sayur dan buah makananku  

Tak lupa juga makan nasi dan ikan  

Ditambah susu jadi sempurna giziku 

Sungguh sehat tubuhku 

Jikaku atur pola makanku setiap hari 

 

C. PANTUN 

 Air pandan di sapu-sapu 

 Janganlah kena diri sendiri 

 Walaupun adik diburu waktu 

 Jangan lupa sarapan pagi 

 

4. PENILAIAN 

Dasar  pelaksanaan dan mekanisme penilaian mengacu pada standar PAUD 

yakni permendikbud nomor 137 tahun 2014 pasal 18 dan Permendikbud nomor 

146 tahun 2014. Program pengembangan terdiri dari aspek agama dan moral, fisik 

motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Pengembangan yang 



digunakan dalam penilaian merupakan penggabungan dari indikator yang ada di 

Permendikbud 137 dan 146 tahun 2014. Berikut penilaian untuk anak usia dini 

sesuai RPPH yang telah dibuat.  

Nama anak :                                                                                                     kelas :  

PP KD Indikator Penilaian  Capaian 

Perkembangan 

Nama 1.1  

 

1.2  

3.1/4.1  

 

Terbiasa mengucap kalimat pujian 

terhadap ciptaan Tuhan 

Mengucap rasa syukur kepada Tuhan  

Membaca doa sebelum dan sesudah 

belajar  

 

Kognitif  2.2  

 

2.3 

3.6/4.6 

Menunjukkan sikap menyelidiki dengan 

bertanya 

Kreatif dalam menyelesaikan tugas  

Mencocokkan gambar dengan tulisan 

Mengenal perbedan ukuran “besar kecil” 

 

Sosem  2.5 

2.6 

2.10 

Memiliki sikap percaya diri 

Mengantri sesuai giliran  

Senang malakukan kegiatan bersama 

teman  

 

Bahasa  3.10/4.10 

 

3.11/4.11 

Menceritakan kembali apa yang didengar 

Memahami informasi yang didengar 

Senang membaca buku bergambar 

Menjawab pertanyaan yang lebih 

kompleks  

Membaca dan mencocokkan tulisan 

dengan gambar yang ada  

Membaca puisi dan pantun  

 

Fisik 

motorik  

3.3/4.3  Menempel gambar dengan tepat 

Melakukan gerakkan yang seimbang  

 

Seni  3.15/4.15 Menyanyikan lagu empat sehat lima 

sempurna 

Menghargai hasil karya  

 

 

 

SIMPULAN 

      Di dalam buku cerita bergambar anak dapat mengembangkan kemampuan 

membaca anak usia dini, ada warna-warna yang menarik pada gambar sehingga 

membuat anak senang untuk membaca buku, dan anak juga dapat mempelajari huruf, 



bunyi, simbol, kosa kata, dan kalimat sederhana, juga dapat merangsang pertumbuhan 

otak anak. Dalam pengembangan media lotto bergambar dan media puzzle juga dapat 

meningkatkan kemampuan membaca dan kognitif anak, dengan mencocokkan 

gambar dengan tulisannya. Media puzzle dapat mengembangkan aspek kognitif, 

motorik halus, bahasa, dan juga dapat mengembangkan aspek sosial emosional, 

seperi halnya pada saat anak menggunakan permainan puzzle melatih koordinasi 

mata dan tangan anak, dan dapat melatih keterampilan pemecahan masalah.  

         Untuk guru dapat digunakan sebagai media pembelajaran di kelas yang 

menyenangkan sekaligus dapat dikembangkan lagi dengan alat peraga yang lain. 

Guru dapat mengembangkan lagi kemampuan menyimak, berbicara, dan menulis 

menggunakan buku cerita bergambar lebih menarik lagi sesuai tema tiap semester. 

Untuk mahasiswa, dapat menjadi contoh atau referensi   membuat alat permainan 

yang cocok lebih kreatif untuk anak usia dini, yang menunjang keenam aspek 

perkembangan anak. Untuk orang tua, dapat membuat permainan yang mudah dan 

murah di rumah dan tidak memerlukan banyak biaya, hanya dengan menggunakan 

kardus dan kertas karton bekas atau bahan bekas dapat menyediakan alat permainan  

untuk anak-anak dirumah. 
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