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Permasalahan dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca permulaan anak 

usia 5-6 tahun yang masih rendah khususnya dalam pengenalan huruf. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap 

kemampuan membaca permulaan anak usia 5-6 tahun di TK Salsa T.A 

2016/2017. Penelitian ini dilakukan dilembaga Tk Salsa kelompok B1 sebagai 

kelas eksperimen dan B3 sebagai kelas kontrol. Yang ditentukan  berdasarkan 

random dengan jumlah sampel setiap kelas sebanyak 28 anak. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan desain penelitian post 

test only control design. Variabel bebas adalah media audiovisual sedangkan 

variabel terikat adalah kemampuan membaca permulaan. Instrumen pengumpul 

data adalah lembar pedoman observasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif 

dan uji hipotesis dengan uji t yang dilanjutkan dengan uji signifikansi pada taraf 

nyata α = 0,05. 

Berdasarkan hasil analisis data diatas diperoleh rata-rata nilai pada kelas 

eksperimen 2,58 dengan nilai tertinggi 18 dengan kategori Baik Sekali yang 

mendapat presentasi nilai 86,6% dan nilai terendah 13 dengan kategori Baik yang 

mendapatkan presentasi nilai 13,4% Sedangkan nilai rata-rata pada kelas kontrol 

1,85 dengan nilai tertinggi 13 dengan kategori Baik yang mendapatkan presentasi 

nilai 86,6% dan nilai terendah 8 dengan kategori Cukup yang mendapat presentasi 

nilai 13,4%, sehingga kemampuan membaca permulaaan anak pada kelas 

eksperimen memperoleh perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan hasil tersebut hipotesis menyatakan bahwa pembelajaran 

menggunakan media audiovisual memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan membaca permulaan anak yaitu dari hasil uji hipotesis diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 11,57 > 1,693 pada taraf α = 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan media audiovisual memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan membaca permulaan anak usia 5-

6 tahun di Tk Salsa T.A 2016/2017. 

 
 


