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Abstract  

 

Increasing Interests Read Children by Using Visual Media Big Book Color 

Pictures on Children 5-6 Years of Age in the Garden of Children  

A1-Karimah District Tampan Pekanbaru 

 

Noprianti
1
, Raida Jahar

2
, Hukmi

3
 

 

This research is motivated by the lack of interest in reading children although teachers 

have to strive to increase the child's interest in reading the book provides lessons that 

relate to the story. Formulation of the problem in this research is the use of visual 

media is the big pictorial book of color can increase the child's interest in reading in 

kindergarten Al ¬ Karimah Pekanbaru, Bagaianakah application of visual media big 

color picture book to increase reading in children aged 5-6 years Nursery Al-Karimah 

child ¬ Pekanbaru How high and increasing interest in reading children using visual 

media big color book illustrated in child ¬ Nursery Al-Karimah Pekanbaru?. Subjects 

in this study were children in group B 1 academic year of 2011 ¬ 2012 with the 

number of children of 20 people, consisting of 8 boys and 12 girls. As for the time this 

research was conducted from October to December 2011 from the hours of 08:30 to 

09:00 am. This classroom action research in order to work well without the barriers 

that interfere with the smooth course of a study, researchers compiled the stages 

through which the action research, namely: 1. Action planning, 2. Implementation of 

the action, 3. Observation, and 4. Reflection. Successful implementation of visual 

media big color picture book for children known to increase reading from an increase 

in the percentage of children reading the implementation. Implementation of the 4 

statement before action alternative indicator value is 299 with a percentage of 46.7%, 

were classified at the low level of interest in reading children were in the range 0-

55%. I cycle 4 of 4 meeting statement alternative indicator value is 454 with a 

percentage of 70.9%, were classified at the level of interest in reading for children that 

are in the range 56-75%. Cycle II meeting of 4 and 4 alternative indicator values 

statement is 553 with a percentage of 86.4%, were classified at the higher level of 

interest in reading children were in the range 76-100%. So the hypothesis is accepted 

that the use of visual media and big color picture book can increase reading children 

aged 5-6 years in kindergarten Al-Karimah Handsome Pekanbaru district 1 group B 

20011-2012 school year. 
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Abstrak 

 

Meningkatkan Minat Baca Anak dengan Menggunakan Media Visual Big Book 

Warna Bergambar pada Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-kanak A1-

Karimah Kecamatan Tampan Pekanbaru 

 

NOPRIANTI 

NIM. 0805162634 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat baca anak kendatipun guru telah 

mengupayakan peningkatan minat baca anak dengan jalan menyediakan buku 

pelajaran yang berhubungan dengan cerita. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Apakah penggunaan media visual big book warna bergambar dapat 

meningkatkan minat baca anak di Taman Kanak-kanak AlKarimah Pekanbaru, 

Bagaianakah penerapan media visual big book wama bergambar untuk meningkatkan 

minat baca anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Al- Karimah Pekanbaru serta 

Seberapa tinggi peningkatan minat baca anak dengan menggunakan media visual big 

book warna bergambar di Taman Kanakkanak Al- Karimah Pekanbaru?. Subjek 

dalam penelitian ini adalah anak kelompok B 1 tahun ajaran 20112012 dengan jumlah 

anak sebanyak 20 orang, terdiri dari 8 orang anak laki-laki dan 12 orang anak 

perempuan. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober hingga 

Desember 2011 dari jam 08:30-09:00 WIB. Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil 

dengan baik tanpa hambatan yang mengganggu kelancaran peneltian, peneliti 

menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu: 1. 

Perencanaan tindakan, 2. Pelaksanaan tindakan, 3. Observasi, dan 4. Refleksi. 

Berhasilnya penerapan media visual big book wama bergambar untuk meningkatkan 

minat baca anak diketahui dari adanya peningkatan minat baca anak dari persentase 

pelaksanaan. Pelaksanaan sebelum tindakan dari 4 pernyataan nilai alternatif indikator 

adalah 299 dengan persentase 46,7%, digolongkan pada tingkat minat baca anak 

rendah berada pada rentang 0-55%. Siklus I pertemuan 4 dari 4 pernyataan nilai 

alternatif indikator adalah 454 dengan persentase 70,9%, digolongkan pada tingkat 

minat baca anak sedang berada pada rentang 56-75%. Siklus II pertemuan 4 dan 4 

pernyataan nilai alternatif indikator adalah 553 dengan persentase 86,4%, digolongkan 

pada tingkat minat baca anak tinggi berada pada rentang 76-100%. Jadi hipotesis 

diterima bahwa penggunaan media visual big book warna dan bergambar dapat 

meningkatkan minat baca anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Al-Karimah 

Kecamatan Tampan Pekanbaru kelompok B 1 tahun ajaran 20011-2012. 

 

A. PENDAHULUAN 

Taman Kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan formal sebelum anak 

memasuki Sekolah Dasar. Lembaga ini dianggap penting karena pada masa ini anak 

berada pada masa usia keemasan atau Golden Age yang di dalamnya terdapat masa 

peka yang hanya datang sekali saja. Masa peka adalah suatu masa yang menuntut 

perkembangan anak dikembangkan secara optimal untuk meletakkan dasar pertama 

dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, konsep 

diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama. 

Guru sebagai tenaga pengajar di kelas akan berusaha sedapat mungkin untuk 
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meningkatkan minat belajar pada anak-anaknya dengan berbagai cara. Membaca 

merupakan bagian dari belajar, artinya belajar itu luas cakupannya. Dimana membaca 

juga harus dengan minat yaitu minat membaca. Peran minat dalam meningkatkan hasil 

belajar sangat penting, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan 

minat anak, anak tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik 

baginya. Bahan pelajaran yang menarik minat anak lebih mudah dipelajari dan 

diingat, karena minat menambah daya tarik dalam kegiatan belajar. Menurut Hilgard 

rumusan tentang minat adalah kecendrungan yang tepat untuk mempertahankan dan 

mengenang beberapa kegiatan (Joko, 2006:73). 

Minat belajar anak perlu mendapat perhatian khusus, sebab minat merupakan 

salah satu faktor penunjang keberhasilan belajar. Bila guru mengabaikan minat, maka 

ia tidak akan berhasil dalam proses pembelajaran. Artinya jika minat anak terhadap 

pembelajaran kurang, maka diharapkan kepada guru untuk meningkatkan minat 

tersebut. Begitu juga dengan membaca sebelum kita mengembangkan minat yang ada 

terlebih dahulu harus menumbuhkan minat baca itu sendiri. 

“Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu 

anak melihat bagaimana hubungan antara materi yang dipelajarinya terhadap 

dirinya sendiri sebagai individu. Kondisi ini bertujuan untuk menunjukkan 

bahwa pengetahuan akan mempengaruhi dirinya, melayani tujuan-tujuannya 

dan memuaskan kebutuhannya. Bila anak menyadari bahwa belajar merupakan 

suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting, dan bila 

anak melihat bahwa hasil dari pengalaman belajamya akan membawa 

kemajuan pada dirinya, kemungkinan besar ia akan berminat untuk 

mempelajarinya (Slameto, 2003 : 180)”. 

Di Taman Kanak-kanak AI-Karimah pembelajaran yang sifatnya sebuah cerita 

disampaikan melalui bahasa lisan yang besifat sentral oleh guru yang mengajar, 

sementara anak-anak menyimak dari penyampaian gurunya. Guru juga mengupayakan 

demostrasi cerita yang disampaikan. Namun hal ini belum mampu menumbuhkan 

minat baca anak. Walaupun ada sebagian anak telah tumbuh minat baca, akan tetapi 

belum bisa berkembang lebih luas ke arah yang lebih baik. 

Berbagai upaya telah dilakukan di antaranya menyediakan buku-buku yang 

pelajaran yang berhubungan dengan eerita. Akan tetapi semangat baca anak jauh dari 

yang diharapkan baik pihak sekolah maupun guru yang mengajar itu sendiri. Pihak 

sekolah juga membenahi dari segi mutu guru yang mengajar guna perbaikan kualitas 

pengajaran seperti guru harus mengikuti pelatihan dan seminar-seminar pendidikan. 

Sayangnya hal ini juga belum mampu mendongkrak minat baca anak. 

Gejala-gejala yang tampak dalam proses pembelajaran selama ini, antara lain: 

(1) Sebagian besar anak tidak mampu menceritakan kembali cerita yang disampaikan 

oleh guru. (2) Sebagian besar anak tidak merasa senang dan tidak aktif dalam belajar 

terutama kegiatan membaca. (3) Kurangnya perhatian anak dalam menyimak, hal ini 

terlihat selama proses pembelajaran berlangsung ada yang bercerita pula dengan 

teman yang ada disampingnya, melamun dan kurangnya konsentrasi terhadap apa 

yang disampaikan. (4) Anak cepat lelah dan bosan dalam kegiatan belajar membaca. 

(5) Aktifitas yang dilalui selama pembelajaran menjadi beban bagi anak. 

Untuk mengatasi masalah di atas, peneliti mencoba dengan menggunakan 

media visual big book warna bergambar untuk menumbuhkan minat baca anak dan 

daya tarik tersendiri yang mana guru dan anak bisa berbaur menyatu dalam melakoni 
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kejadian dari sebuah cerita. Kegiataan yang dilakukan secara bersamaan dengan 

rangkaian sebuah cerita dalam bentuk bergambar akan menarik minat baca anak. Anak 

akan tertarik karena pada umumnya semua anak menyukai gambar apalagi gambar itu 

dikemas dalam bentuk warna-warni. Dengan adanya gambar dan rangkaian cerita 

menjadikan cerita buku visual yang akan menumbuhkan minat baca anak. 

Seseorang yang mempunyai minat dan perhatian yang tinggi terhadap bacaan 

tertentu, dapat dipastikan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap 

topik tersebut dibandingkan dengan orang yang kurang berminat terhadap topik 

tersebut (Nurhadi, 2005: 14). Pada jenjang anak usia dini memang masa mereka 

menyukai permainan dan melihat gambar-gambar yang unik dan berwarna warni, 

karena kebiasaannya itu bisa disalurkan dengan bahan bacaan yang akan 

menumbuhkan minat baca anak dengan bahan cerita buku visual. 

Tenaga pendidik khususnya guru TK dan SD kelas 1 bisa memulai 

mendongeng, menceritakan atau membacakan buku untuk anak. Jika ada big book 

sangat baik yaitu buku yang berukuran kira-kira 40x30 cm dengan gambargambar 

berwarna yang menarik dan teks yang tercetak dengan huruf yang besar, sehingga 

cukup jelas untuk dilihat oleh anak-anak secara bersama-sama (Anna, 2005: 141). 

Sedangkan menurut Moh. Uzer (2005:31) Belajar akan lebih efektif, jika dibantu 

dengan alat peraga pengajaran dari pada bila anak belajar tanpa dibantu alat 

pengajaran (media). 

“Pelaksanaan kegiatan membaca dapat dilakukan dengan suatu media yang 

dapat menarik partisipasi yaitu big book. Big book merupakan suatu buku besar 

yang penuh dengan gambar-gambar, yang dibuat berdasarkan tema-tema yang 

telah disesuaikan. Big book disusun dan dikembangkan berdasarkan 

kemampuan membaca anak, sehinggga dapat menentukan ketercapaian dalam 

pengenalan membaca kepada anak. Big book dapat memberikan suatu 

stimulasi pada anak dalam belajar membaca dengan mengajak mereka untuk 

membuka buku-buku yang penuh dengan gambar dan tulisan setiap harinya, 

sesuai minat anak dan tanpa paksaan dari siapapun. Dengan membiasakan hal 

tersebut, maka anak akan terbiasa dengan sendirinya untuk belajar membaca. 

Pemberian dorongan, semangat dan reward (sanjungan) kepada anak sangat 

dibutuhkan” (Tksadangtercinta, 2010: 23). 

Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. 

Visual dapat pula menumbuhkan minat anak dan dapat memberikan hubungan antara 

isi materi pelajaran dengan dunia nyata. (Azhar, 2005:89). Diharapkan dengan 

pemahaman yang tumbuh dari cerita buku visual mampu menjadikan kebiasaan anak 

yang pada akhimya menumbuhkan dan mengembangkan minat baca anak yang tinggi. 

Big book adalah buku yang penuh dengan gambar yang digunakan oleh guru 

dalam berbagi bacaan yang secara umum diperuntukkan bagi siswa-siswa sekolah. Big 

book berperan sebagai suatu media visual yang menyuguhkan gambar berwarna-warni 

yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar terutama membaca. Dengan adanya big 

book ini anak akan merasa tertarik dan senang terhadap aktivitas membaca karena 

media disesuaikan pada usia anak yang pada akhirnya mereka mau melakukan 

aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Media yang dirancang memberikan suatu 

ingatan dari visual yang dihadirkan dalam big book tersebut. Jadi minat baca anak 

dengan menggunakan Media visual big book wama bergambar akan mudah tumbuh 

dan berkembang sesuai usia anak terebut. 



5 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan Minat Baca Anak dengan 

Menggunakan Media Visual Big book Warna Bergambar pada Anak Usia 5-6 Tahun 

di Taman Kanak-kanak Al-Karimah Kecamatan Tampan Pekanharu”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Adapun analisis data pada 

penelitian ini dilakukan dalam bentuk Deskriptif. Deskriptif bertujuan untuk 

memaparkan segala bentuk kegiatan baik aktivitas guru dan anak. Dengan deskriptif 

juga bisa menentukan apakan ada peningkatan minat baca anak dengan melihat tabel 

observasi minat baca anak yang telah dianalisis. Lembaran observasi ini diperoleh pada 

setiap siklus penelitian. Adapun rumus yang dapat digunakan dalam analisis yang 

dilakukan adalah: 

P	= 
F

N
 x 100 						(Anas, 2008:42) 

Diketahui: 

P :  Persentase 

F :  Frekuensi 

N :  Nilai Responden 

100 : Bilangan Tetap 

Adapun standar yang digunakan untuk mengetahui minat tersebut  adalah 

sebagai berikut: 

a. Tinggi, apabila minatnya mencapai 76-100% 

b. Sedang, apabila minatnya mencapai 56-75% 

c. Rendah, apabila minatnya mencapai 0-55% (Arikunto, 1994: 246) 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

TABEL 4.18. 

REKAPITULASI HASIL, OBSERVASI 

AKTIVITAS GURU SIKLUS I 

 

No Siklus I Persentase (%) 

1 Aktivitas Guru Pertemuan 1 65.0 

2 Aktivitas Guru Pertemuan 2 70.0 

3 Aktivitas Guru Pertemuan 3 72.5 

4 Aktivitas Guru Pertemuan 4 77.5 

Sumber: Data Olahan Tahun 2011 

 

Dari tabel kita ketahui bahwa persentase siklus I pertemuan 1 adalah 65%, 

persentase siklus I pertemuan 2 adalah 70,0%, persentase siklus I pertemuan 3 adalah 

72,5% sedangkan persentase siklus I pertemuan 4 adalah 77,5%. Jadi ada suatu 

perbaikan yang dilakukan oleh guru dari pertemuan ke 1 hingga pertemuan ke 4 

karena persentase mengalami peningkatan. Walaupun mengalami peningkatan 

penelitian dilanjutkan ke siklus II. Adapun hasil dari persentase pencapaian seperti 

path tabel berikut ini: 
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TABEL 4.19. 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI 

AKTIVITAS GURU SIKLUS II 

 

No Siklus I Persentase (%) 

1 Aktivitas Guru Pertemuan 1 80.0 

2 Aktivitas Guru Pertemuan 2 85.0 

3 Aktivitas Guru Pertemuan 3 95.0 

4 Aktivitas Guru Pertemuan 4 100 

Sumber: Data Olahan Tahun 2011 

 

Dan tabel kita ketahui bahwa persentase siklus II pertemuan 1 adalah 80,0%, 

persentase siklus II pertemuan 2 adalah 85,0%, persentase siklus II pertemuan 3 

adalah 95,0% sedangkan persentase siklus II pertemuan 4 adalah 100%. Penelitian 

dihentikan pada pertemuan siklus II pertemuan 4 karena pelaksanaan guru sudah 

dikatakan baik sekali dan mencapai 100%. 

 

TABEL 4.20. 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI MINAT BACA ANAK  

SEBELUM TINDAKAN 

 

No Kode Anak Sebelum Tindakan 

1 001 5 
2 002 7 
3 003 7 

4 004 6 
5 005 6 
6 006 8 
7 007 7 
8 008 6 
9 009 6 
10 010 7 
11 011 7 
12 012 9 

13 013 8 
14 014 8 
15 015 12 
16 016 7 

17 017 10 
18 018 9 
19 019 9 
20 020 7 

 Jumlah 151 
 Persentase (%) 47,2 

 

Dari tabel kita ketahui bahwa persentase minat baca anak pelaksanaan sebelum 

tindakan nilai alternatif indikator adalah 151 dengan persentase 47,2%, digolongkan 



7 

 

pada tingkat minat baca rendah berada pada rentang 0-55%. Jadi perlu penelitian 

dilanjutkan pada penelitian siklus I. Adapun hasil penelitian siklus I dapat dilihat dari 

tabel rekapitilasi berikut ini. 

TABEL 4.21. 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI 

MINAT BACA ANAK SIKLUS I  

 

No Kode 

Anak 

Siklus I 

Pertemuan 1 

Siklus I 

Pertemuan 2 

Siklus I 

Pertemuan 3 

Siklus I 

Pertemuan 4 

1 001 9 11 13 14 
2 002 10 11 13 14 

3 003 10 11 11 11 

4 004 9 9 9 10 
5 005 8 10 10 10 

6 006 7 8 10 10 
7 007 10 11 12 12 
8 008 7 7 7 8 
9 009 7 8 9 11 

10 010 9 11 11 11 
11 011 12 12 12 12 

12 012 10 11 11 11 
13 013 10 11 12 12 
14 014 8 9 10 11 

15 015 12 13 13 14 
16 016 8 8 8 10 

17 017 11 12 12 13 
18 018 11 11 12 12 
19 019 12 12 12 12 

20 020 11 13 12 13 
Jumlah 191 209 219 231 

Persentase (%) 59,7 65,3 68,4 72,2 

Sumber: Data Olahan Tahun 2011 

 

Dari tabel kita ketahui bahwa persentase minat baca anak siklus I pertemuan 1 

nilai altematif indikator adalah 191 dengan persentase 59,7%, digolongkan pada 

tingkat minat baca anak sedang berada pada rentang 56-75%. Siklus I pertemuan 2 

nilai altematif indikator adalah 209 dengan persentase 65,3%, digolongkan pada 

tingkat minat baca anak sedang berada pada rentang 56-75%. Siklus I pertemuan 3 

nilai alternatif indikator adalah 219 dengan persentase 68,4%, digolongkan pada 

tingkat minat baca anak sedang berada pada rentang 56-75%. Siklus I pertemuan 4 

nilai alternatif indikator adalah 231 dengan persentase 72,2%, digolongkan pada 

tingkat minat baca anak sedang berada pada rentang 56-75%. Jika di analisa pada 

pertemuan siklus I bahwa minat baca anak masih berada pada kategori sedang karena 

berada pada rentang 56-75%. Jadi penelitian perlu dilanjutkan pada siklus II. Adapun 

hash penelitian siklus II dapat dilihat dari tabel rekapitilasi berikut ini: 
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TABEL 4.22. 

REKAPITULASI BASIL OBSERVASI 

M1NAT BACA ANAK SIKLUS II 

= 

No  Kode Anak Siklus II 

Pertemuan 1 

Siklus II 

Pertemuan 1 

Siklus II 

Pertemuan 1 

Siklus II 

Pertemuan 1 

1 001 13 14 16 16 

2 002 14 14 15 15 

3 003 12 12 13 14 

4 004 11 12 12 14 

5 005 10 10 12 13 

6 006 11 11 14 15 

7 007 13 14 14 14 

8 008 9 9 10 10 

9 009 12 13 13 13 

10 010 11 11 12 12 

11 011 12 13 13 14 

12 012 11 11 12 13 

13 013 12 12 12 13 

14 014 12 12 12 12 

15 015 11 15 15 15 

16 016 10 11 11 12 

17 017 13 14 15 15 

18 018 12 14 15 15 

19 019 12 12 14 14 

20 020 13 15 15 16 

Jumlah  234 249 265 275 

Persentase (%) 73,1 77,8 82,8 85,9 

Sumber: Data Olahan Tahun 2011 

 

Dari tabel kita ketahui bahwa persentase minat baca anak siklus II pertemuan 1 

nilai alternatif indikator adalah 234 dengan persentase 73,1%, digolongkan pada 

tingkat minat baca anak sedang berada pada rentang 56-75%. Siklus II pertemuan 2 

nilai alternatif indikator adalah 249 dengan persentase 77,8%, digolongkan pada 

tingkat minat baca anak tinggi berada pada rentang 76-100%. Siklus II pertemuan 3 

nilai alternatif indikator adalah 265 dengan persentase 82,8%, digolongkan pada 

tingkat minat baca anak tinggi berada pada rentang 76-100%. Siklus II pertemuan 4 

nilai alternatif indikator adalah 275 dengan persentase 85,9%, digolongkan pada 

tingkat minat baca anak tinggi berada pada rentang 76-100%. Jika di analisa pada 

pertemuan siklus II bahwa minat baca anak mengalami peningkatan dari berada pada 

kategori sedang 56-75% menjadi kategori tinggi 76-100%. Hal ini dapat dilihat dari 

pertemuan siklus II pertemuan 1 persentase 73,1% dengan pertemuan siklus II 

pertemuan 4 persentase 85,9%. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah diuraikan diperoleh 
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keimpulan terhadap basil penelitian yaitu: 

1. Penggunakan media visual big book wama bergambar adalah untuk 

meningkatkan minat 6aca anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Al-

Karimah Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan media visual big book warna bergambar 

dapat meningkatkan minat baca anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak 

Al-Karimah Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

3. Persentase peningkatan minat baca anak sebelum tindakan yaitu nilai altematif 

indikator 151 adalah dengan persentase 47,2%, digolongkan pada tingkat 

minat baca rendah berada pada rentang 0-55%, siklus 1 pertemuan 4 nilai 

altematif indikator adalah 231 dengan persentase 72,2%, digolongkan pada 

tingkat minat baca anak sedang berada pada rentang 56-75%, dan siklus II 

pertemuan 4 nilai altematif indikator adalah 275 dengan persentase 85,9%, 

digolongkan pada tingkat minat baca anak tinggi berada pada rentang 76- 

100%. Jadi persentase peningkatan minat baca anak meningkat dan dikatakan 

berhasil, karena 85% lebih anak telah menunjukkan minat baca yang tinggi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu: 

1. Kepada orang tua di rumah agar lebih kereatif dalam membuat dan 

menggunakan media menggunakan media visual big book warna bergambar 

untuk meningkatkan minat baca anak usia 5-6 tahun. 

2. Agar minat baca anak dapat meningkat dengan baik, maka sebaiknya guru 

mampu menggunakan media visual big book warna bergambar dalam 

pembelajaran guna menunjang kemampuan anak pada aspek bahasa di Taman 

Kanak-kanak. 

3. Kepada teman-teman sesama guru khususnya guru PAUD diharapkan lebih 

mampu mengoptimalkan bagaimana penggunaan media visual big book warna 

bergambar yang dapat meningkatkan minat baca anak. 
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