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 Masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Minat membaca anak yang masih 
rendah, 2). Pembelajaran masih bersifat konvensional, 3). Anak kurang 
termotivasi dalam kegiatan pembelajaran, 4). Media yang digunakan kurang 
bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak usia dini 
kelompok B melalui penggunaan media flashcard di PAUD Harapan Bundaku 
Kec. Medan Kota Tahun Ajaran 2012/2013. 

 Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian ini 
dilakukan dengan 2 siklus, dimana dalam tiap siklus terdiri atas empat komponen 
yaitu: 1). Perencanaan (planning), 2). Tindakan (acting), 3). Pengamatan 
(observing), dan 4). Refleksi (reflecting). Subjek dalam penelitian ini adalah 
seluruh anak kelompok B di PAUD Harapan Bundaku Kec. Medan Kota Tahun 
Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 23 orang anak. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan lembar observasi. Teknik 
analisis data dilakukan dengan cara mencari tingkat minat baca anak secara 
individu, mencari rata-rata minat baca anak, dan mencari tingkat minat baca anak 
secara klasikal. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan tindakan pada 
siklus I selama dua kali pertemuan ditemukan hasil bahwa rata-rata minat baca 
anak yaitu 56% dimana, 2 orang anak (8,7%) pada kategori sangat baik, 7 orang 
anak (30,5%) pada kategori baik, 6 orang anak (26%) pada kategori cukup, dan 8 
orang anak (34,8%) pada kategori kurang. Pada tindakan siklus II setelah 
dilakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan ataupon kelemahan-kelemahan 
yang terjadi pada siklus I, maka rata-rata minat baca anak menunjukkan 
peningkatan hingga 91,9% dimana, 19 orang anak (82,6%) pada kategori sangat 
baik, 4 orang anak (17,4%) pada kategori baik, dan tidak ada anak yang 
menduduki kategori cukup dan kurang. Maka dapat disimpulkan bahwa “Melalui 
Penggunaan Media Flashcard Dapat Meningkatkan Minat Baca Anak Usia Dini 
Kelompok B Di PAUD Harapan Bundaku Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

 

 

 


