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MOTTO 

 

“Terus belajar dan mencari selagi muda” 

Tidak hanya ikut dengan cuma-cuma dan tanpa 

bertanya.
1
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 Nasrul Yung, Aku Ingin Menjadi Lebih Baik, (Jakarta: OT Elex Media 

Komputindo, 2018), hlm 41 
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ABSTRAK 

 MAYA RISTURINA. 15430076 “Strategi Guru 

Dalam Menumbuhkan Minat Baca Anak Melalui Media 

Gambar Di Kelas A2 RA Masyithoh Mojosari Wonolelo 

Pleret Bantul”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

2020. 

 Latar belakang penelitian ini adalah  menumbuhkan 

minat baca anak perlu ditanamkan sejak dini supaya anak-

anak mengenal huruf dan kata lebih awal. Hal ini bertujuan 

untuk mempersiapkan anak ke jenjang pendidikan Sekolah 

Dasar. Dalam kegiatan belajar mengajar guru menciptakan 

strategi agar anak antusias mengikuti kegiatan membaca. RA 

Masyihtoh Mojosari merupakan sekolah yang memiliki 

program pengembangan bahasa untuk menumbuhkan minat 

baca anak melalui media gambar. Kegiatan menumbuhkan 

minat baca menggunakan metode pembiasaan. Dengan 

diterapkan nya metode pembiasaan di harapkan dapat 

mengembangkan tingkat kemampuan bahasa anak-anak. 

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

1) Bagaimana strategi guru dalam menumbuhkan minat baca 

anak melalui media gambar, 2) Bagaimana kelebihan dan 

kekurangan strategi yang digunakan guru dalam 

menumbuhkan minat baca anak di RA Masyithoh Mojosari 

Wonolelo Pleret Bantul. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 

untuk mencari tahu jawaban atas pemasalahan yang terjadi 

pada kegiatan belajar mengajar dengan berbagai strategi yang 

di lakukan guru di sekolah. Metode pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti menggunakan wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Proses analisis data kualitatif yang 

dilakukan peneliti adalah reduksi data, penyajian data,  dan 

penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber 

dan teknik triangulasi metode. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Strategi 

guru dalam menumbuhkan minat baca di kelompok A2 guru 
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menggunakan media gambar flash card, majalah, buku anak 

Islam suka membaca, 2) minat baca pada anak dengan 

strategi yang digunakan guru keberhasilan nya didasari 

dengan komponen guru, peserta didik, sarana prasarana atau 

media gambar yang dipergunakan guru, 3) media gambar 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan 

nya adalah gambar-gambar yang ada menarik membuat minat 

baca anak semakin meningkat, mereka semangat dan antusias 

mengikuti kegiatan pembelajaran membaca dengan tertib, 

adapun kekurangan dari media gambar adalah harga relatif 

mahal, mudah hilang dan mudah sobek. 

 

 

Kata Kunci : Minat Baca, Media Gambar, Strategi Guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal atau 

nonformal.
1
 

Definisi anak usia dini menurut National 

Association for the Education Young Children (NAEYC) 

menyatakan bahwa anak usia dini atau “early childhood” 

merupakan anak yang berada pada usia nol sampai 

dengan delapan tahun. Pada masa tersebut merupakan 

proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai 

aspek dalam rentang kehidupan manusia. Proses 

pembelajaran terhadap anak harus memperhatikan 

karakteristik yang dimiliki dalam tahap perkembangan 

anak. 

                                                           
1
Maimunah Hassan, Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: 

DIVA Press, 2013), hlm. 15 
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Menurut Bcharudin Musthafa, anak usia dini 

merupakan anak yang berada pada rentang usia antara 

satu hingga lima tahun. Pengertian ini didasarkan pada 

batasan psikologi perkembangan yang meliputi bayi 

(infancy atau babyhood) berusia 0-1 tahun, usia dini 

(early childhood), berusia 6-12 tahun 

Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

yang membatasi pengertian istilah usia dini pada anak 

usia 0-6 tahun, yakni hingga anak menyelesaikan masa 

taman kanak-kanak. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 

anak-anak yang masih dalam pengasuhan orang tua, 

anak-anak yang berada dalam Taman Penitipan Anak 

(TPA), kelompok bermain (Play group), dan Taman 

kanak-kanak (TK) merupakan cakupan definisi tersebut.
2
 

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa masa usia dini merupakan 

periode emas bagi perkembangan anak di mana 50% 

perkembangan kecerdasan terjadi pada usia 0-4 tahun, 

30% berikutnya hingga usia 8 tahun. Periode emas ini 

sekaligus merupakan periode kritis bagi anak dimana 

perkembangan yang didapatkan pada periode ini sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan pada periode 

                                                           
2
Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2017), hlm 1 
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berikutnya hingga masa dewasa.  Akibatnya, berdampak 

terhadap kesiapan anak memasuki jenjang persekolahan.
3
 

Anak usia dini memerlukan banyak sekali 

informasi untuk mengisi pengetahuannya agar siap 

menjadi manusia sesungguhnya. Dalam hal ini membaca 

merupakan cara untuk mendapatkan informasi karena 

pada saat membaca maka seluruh aspek kejiwaan 

manusia terlibat dan ikut serta bergerak. Hasilnya, otak 

yang merupakan pusat koordinasi pun bekerja keras 

menemukan hal-hal baru yang akan menjadi pengisi 

memori otak sekaligus menjadi bekal pertumbuhan (Adi 

Susilo).
4
 

Membaca merupakan pintu dan jendela untuk 

membuka wawasan anak. Menurut Piaget, anak sudah 

mulai belajar saat mereka sudah masuk fase operasional 

konkret, yaitu ketika fase anak-anak sudah dianggap bisa 

berpikir terstruktur, yaitu berusia 7 tahun. Akan tetapi 

karena tuntunan zaman kedua teori itu semakin 

disimpangi bahkan ditolak oleh para kritikus. Penelitian 

itu hanya mencakup anak-anak berusia 6 tahun ke atas, 

yang diajarkan membaca dengan metode visual dalam 

suasana kelas. Para kritikulas berpendapat bahwa 

                                                           
3
Imas Kurniasih, Pendidikan Anak Usia Dini, (Edukasia, 2009), 

hlm 22 
4
http://si-ade.blogspot.com/2013/07/upaya-meningkatkan-minat-

baca-melalui.html?m=1, diakses pada 19 Maret 2019 pukul 10.25 WIB. 

http://si-ade.blogspot.com/2013/07/upaya-meningkatkan-minat-baca-melalui.html?m=1
http://si-ade.blogspot.com/2013/07/upaya-meningkatkan-minat-baca-melalui.html?m=1
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sebaiknya anak berusia 3 tahun lebih diberikan wahana 

untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama teman 

sebayanya, karena anak berusia 3 tahun baru 

mengoptimalkan kemampuan sosialnya.  

Pengenalan huruf sejak usia TK atau sejak usia 3 

tahun , sebenarnya bukan hal yang aneh. Hal yang 

penting adalah metode pengajarannya melalui proses 

sosialisasi. Artinya, anak mengenal huruf dari benda yang 

sering dilihat dan ditemui. Minat anak untuk membaca 

tidak lepas pula dari kebiasaan orang tuanya. Oleh karena 

itu, orang tua hendaknya membuat lingkungan keluarga 

yang kondusif dan membangkitkan minat belajar. 

Misalnya, para orang tua menjadikan membaca sebagai 

tradisi dalam keluarga, sehingga anak melihat apa yang 

dilakukan oleh orang tuanya secara berulang-ulang, 

akhirya anak ikut membaca. Anak bukanlah orang 

dewasa. Dunia mereka identik dengan dunia 

bermain.Belajar pun harus tetap dalam suasana bermain, 

kecuali anak tersebut memiliki minat untuk belajar 

mengenal huruf dan membaca.
5
 

Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di 

TK/RA dalam menumbuhkan minat baca perlu 

ditanamkan sejak dini supaya anak-anak mengenal huruf 

dan kata lebih awal. Hal ini bertujuan untuk 

                                                           
5
Ibid., hlm 309 
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mempersiapkan anak ke jenjang pendidikan sekolah 

dasar. Guru menciptakan suasana yang menyenangkan 

dalam kegiatan membaca agar anak lebih termotivasi 

untuk belajar membaca.  

Berdasarkan wawancara sementara dengan Ibu 

Hesti Setyaningsih, S.Pd dalam meningkatkan minat baca 

anak guru kelas A2 di RA Masyithoh Mojosari Wonolelo 

Pleret Bantul menggunakan strategi media gambar. 

Strategi media gambar yang diterapkan pada kegiatan 

belajar mengajar membuat daya imajinasi serta minat 

baca anak semakin baik. Media gambar membuat anak 

lebih tertarik dan lebih mudah memahami gambar 

sehingga dapat menumbuhkan minat baca anak. Selain itu 

melalui media gambar guru juga dapat berinteraksi secara 

langsung dengan anak.Penggunaan media gambar 

disampaikan dalam bentuk-bentuk yang menarik dan 

cocok untuk perkembangan membaca pada anak usia 

dini, contohnya : Gambar lepas (gambar huruf abjad, 

gambar huruf hijaiyah, buah-buahan, sayuran, alat 

transportasi dan lain-lain), Flash Card, buku cerita 

bergambar, majalah, buku anak islam suka membaca dari 

jilid 1-5. Strategi media gambar dan tahapan kegiatan 

belajar  yang dilakukan guru terbukti membuat perubahan 

minat baca anak menjadi meningkat. Hal ini terlihat pada 

saat anak selesai mengerjakan tugas dengan semangat dan 
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antusias anak antri kepada guru untuk membaca sesuai 

perkembangan masing-masing anak. Ibu Hesti 

Setyaningsih, S.Pd. mengatakan bahwa ini terjadi karena 

adanya faktor dari lingkungan rumah yang membuat 

anak-anak menjadi temotivasi untuk membaca.
6
 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih jauh tentang  “Strategi Guru dalam 

Menumbuhkan Minat Baca Anak di Kelas A2 RA 

Masyithoh Mojosari Wonolelo Pleret Bantul”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi guru dalam menumbuhkan minat 

baca anak melalui media gambar di kelas A2 RA 

Masyithoh Mojosari Wonolelo Pleret Bantul? 

2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan media gambar 

yang digunakan guru dalam meningkatkan minat 

baca anak di kelas A2 RA Masyithoh Mojosari 

Wonolelo Pleret Bantul? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi guru dalam 

menumbuhkan minat baca anak melalui media 

                                                           
6
Hasil wawancara langsung dengan guru kelas A2 RA Masyithoh 

Mojosari Wonolelo Pleret Bantul pada Sabtu, 11 Mei 2019 
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gambar di kelas A2 RA Masyithoh Mojosari 

Wonolelo Pleret Bantul. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan 

kekuranganstategi yang digunakan guru dalam 

menumbuhkan minat baca anak di kelas A2 RA 

Masyithoh Mojosari Wonolelo Pleret Bantul. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu 

manfaat praktis dan teoritis. 

1. Maanfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan tentang  pentingnya 

strategi guru dalam menumbuhkan minat baca 

pada anak melalui media gambar. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

menumbuhkan minat baca anak dan menambah 

pengetahuan serta wawasan tentang strategi yang 

dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar 

dalam rangka menumbuhkan minat baca anak 

melalui media gambar. 

c. Bagi anak, hasil penelitian ini memberikan 

motivasi dalam menumbuhkan minat baca anak 

melalui media gambar. 

2. Manfaat Praktis 
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Manfaat praktis yang diharapkan penulis 

adalah sebagai berikut : 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan secara 

langsung tentang strategi guru dalam 

menumbuhkan minat baca anak melalui media 

gambar di kelas A2 RA Masyithoh Mojosari 

Wonolelo Pleret Bantul. 

b. Sebagai acuan penelitian selanjutnya tentang 

strategi guru dalam menumbuhkan minat baca 

anak melalui media gambar di kelas A2 RA 

Masyithoh Mojosari Wonolelo Pleret Bantul. 

E. Sistematika Penulisan 

Bentuk akhir dari penelitian ini adalah penyusunan 

skripsi. Sistematika penulisan dibuat untuk 

mempermudah memahami kerangka dan gambaran. 

Secara sistematika penyusunan skrisi dibagi dalam tiga 

bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Bagian awal berisi halaman sampul, lembar logo, 

halaman judul, lembar persetujuan (lembar persetujuan 

bimbingan, lembar persetujuan pengesahan), halaman 

pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, 

halaman daftar isi, dan halaman lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di RA Masyithoh Mojosari Wonolelo Pleret 

Bantul dengan judul Strategi Menumbuhkan Minat Baca 

Anak Melalui Media Gambar Di Kelas A2 RA Masyithoh 

Mojosari wonolelo Pleret bantul maka peneliti 

menyimpulkan:  

1. Sekolah RA Masyithoh Mojosari mengawali kegiatan 

pembelajaran membaca dengan berdoa 

(mengucapkan syahadat beserta arti, do;a mau belajar 

beserta arti, dan shalawat), bernyanyi dan bertepuk 

tangan agar anak semangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, kemudian guru menyampaikan 

pembelajaran membaca melalui media gambar yang 

telah di persiapkan, kemudian anak-anak  melihat, 

mendengarkan, memperhatikan dan meniru kata yang 

diucapkan guru. Kegiatan pembelajaran membaca 

dilaksanakan secara klasikal dan individual. Hal ini 

dilakukan agar guru mengetahui tingkat kemampuan 

membaca masing masing anak. Guru mengakhiri 

kegiatan pembelajaran membaca, yaitu dengan 

menyampaikan pesan agar anak-anak tetap semangat 

belajar membaca, memberikan pujian kepada anak 
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yang telah lancar membaca serta menulis “lanjut” 

pada Buku Anak Islam Suka Membaca dan menulis 

“ulang “ kepada anak yang kurang lancar membaca 

guru memberi motivasi dorongan untuk 

membesarkan hati anak. Guru juga memberikan 

kesempatan kepada anak-anak  yang ingin belajar 

membaca dengan meminjamkan flash card yang di 

gunakan oleh guru. Guru memberikan pujian ketika 

anak membaca flash card dengan benar, dan 

membenarkan pada saat anak ada yang salah 

membaca flas card. 

Dari strategi guru dalam menumbuhkan minat 

baca anak melalui media gambar tersebut dapat di 

lihat anak-anak menjadi senang membaca, kosa kata 

mereka menjadi semakin meningkat. Mereka 

semangat dan antusias mengikuti kegiatan 

pembelajaran membaca dengan tertib. Dengan 

demikian strategi melalui media gambar yang 

dilakukan guru dapat menumbuhkan minat baca anak 

kelas A2 di RA Masyithoh Mojosari Wonolelo Pleret 

Bantul. 

2. Media gambar yang digunakan guru di kelas A2 RA 

Masyithoh Mojosari Wonolelo Pleret Bantul dalam 

menumbuhkan minat baca anak mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan : flash card 
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ukuran nya kecil mudah di bawa dan gambar-gambar 

yang menarik membuat anak tertarik untuk terus 

belajar membaca, Flash card dapat di gunakan 

berulang-ulang, Flash card mudah di bawa karena 

ukurannya kecil dapat di simpan di tas karena tidak 

membutuhkan ruang yang luas, pada buku AISM 

kata-kata pendek sehingga memudahkan anak untuk 

mengenal kosa kata baru dan memudahkan guru 

dalam melaksanakan kegiatan membaca, Melalui 

buku anak islam suka membaca anak termotivasi 

untuk terus membaca agar bisa melanjutkan ke buku 

jilid berikutnya, menambah perbendaharaan kata 

pada anak. Contohnya di dalam buku anak islam suka 

membaca banyak kata-kata baru yang belum pernah 

didengar anak misalnya : ja la, ba ja, ba ju, 

sedangkan pada majalah kelebihannya adalah 

gambar-gambar dan simbol-simbol yang ada didalam 

majalah sangat menarik membuat anak termotivasi 

untuk belajar membaca sehingga memudahkan guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar membaca. 

Kekurangan : flash card mudah rusak, karena ukuran 

nya kecil memerlukan perawatan yang teliti dan 

harga yang relatif mahal mahal membuat RA 

Mojosari tidak bisa menyediakan media gambar yang 

bervariasi dalam jumlah banyak, sehingga anak-anak 
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kadang merasa bosan dengan media gambar yang 

sudah ada. Buku AISM tidak bergambar sehingga 

terkadang anak merasa bosan, selain itu mudah sobek 

dan rusak, sedangkan pada majalah harganya yang 

relatif mahal dan mudah sobek. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti 

memberikan beberapa saran yang diharapkan akan 

menjadi bahan pertimbangan bagi RA Masyithoh 

Mojosari didalam melaksanakan kegiatan menumbuhkan 

minat baca anak melalui media gambar adalah : 

1. Media gambar yang digunakan saat kegiatan 

pembelajaran membaca bisa ditambah jenisnya, 

misalnya dengan merangkai huruf menjadi kata 

dengan papan flanel sehingga anak akan lebih tertarik 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran membaca. 

2. Perpustakaan yang ada disekolah agar di manfaatkan 

dengan baik dengan cara menambah koleksi buku 

agar anak termotivasi untuk belajar membaca. 

3. Para pendidik bekerjasama dengan orangtua atau wali 

murid dalam membimbing anak-anak dalam kegiatan 

membaca agar minat baca anak tumbuh sejak usia 

dini. 
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