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MELALUI BERMAIN DENGAN MEDIA KARTU HURUF  

BAGI ANAK KELOMPOK B PADA TK PERTIWI 01 NGRINGO KEC AMATAN 
JATEN KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN PELAJARAN 2012 – 2013 
 

Sri Wulandari, A53A100028, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah 

Surakarta, 2012 
 

ABSTRAK 
 

Kemampuan membaca sangatlah penting dalam berkomunikasi dan prose 
pembelajaran. oleh karena itu, pembelajaran membaca perlu dikenalkan sedini mungkin 
melalui kegiatan bermain dengan kartu huruf. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan kemampuan membaca melalui bermain dengan media kartu huruf bagi abak 
Kelompok B pada TK Pertiwi 01 Ngringo Kecamatan Jaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dimana peneliti sekaligus guru Kelompok 
B pada TK Pertiwi 01 Ngringo, Jaten, Karanganyar sebagai pelaksana tindakan.  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan observasi, 
dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif 
kualitatif yaitu dengan menganilasa hasil pembelajaran sebelum dan sesudah tindakan. 
Penelitian dilakukan dalam 4 tahap yaitu perencanaan sesuai dengan RKH, pelaksanaan,  
observasi dan refelksi, yang dilakukan berulang-ulang dalam 2 siklus, dan 2 x pertmuan tiap 
siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Media kartu huruf dapat menarik perhatian anak 
dan meningkatkan rasa ingin tahu anak dalam pembelajaran membaca, tindakan kelas 
berupa bermain dengan kartu huruf dapat  meningkatkan kemampuan membaca anak 
Kelompok B pada TK Pertiwi 01 Ngringo.  

Hasil rata-rata kemampuan membaca adalah jumlah siswa yang memiliki kemampuan 
membaca > 50% pra siklus sebayak 39,13 % (dari 23 anak), pada siklus I pertemuan 1 
jumlah siswa yang memiliki kemampuan membaca > 50% sebanyak 95,65%, pada siklus I 
pertemuan 2 semua memiliki kemampuan > 50%, pada siklus II pertemuan 1 siswa yang 
memiliki kemampuan membaca > 75% sebanyak 69%, dan pada pertemuan ke 2 sebanyak 
78,26%. Hasil Rata-rata kelas kemampuan membaca anak pra siklus adalah 46,43%, siklus I 
pertemuan 1 58,85%, pertemuan ke 2 68,79%, pada siklus II pertemuan 1 79,66%, pertemuan 
ke 2 82,92%. Hasil yang diperoleh adalah kegiatan bermain dengan menggunakan kartu 
huruf pada pembelajaran membaca, dapat meningkatkan kemampuan membaca anak 
Kelompok B pada TK Pertiwi 01 Ngringo, dengan demikian hipotesis diterima. 
Kata kunci  : kemampuan membaca, bermain dengan media kartu huruf 
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A. PENDAHULUAN 

Usia Taman Kanak-Kanak merupakan usia emas bagi anak, pada usia tersebut 

siswa mengalami masa peka untuk menerima rangsangan/stimulus, untuk itu seharusnya 

cara belajar anak dibuat menyenangkan. Pendidikan formal yang paling tepat bagi anak 

usia 4 tahun adalah pendidikan di Taman Kanak-kanak.  Taman Kanak-Kanak  

merupakan sumber belajar sekaligus bermain bagi anak untuk mengembangkan segala 

kemampuannya secara optimal.  

Perkembangan berpikir di masa anak sangat pesat. Salah satu perkembangan yang 

paling pesat terjadi adalah perkembangan bahasa sehingga fokus pemberian materi di 

jenjang TK adalah pada pengembangan bahasa. Bekal utama dan pertama manusia dalam 

kehidupan komunikasinya adalah bahasa. Arah proses pembelajaran bagi anak adalah 

agar anak dapat membaca dengan baik, karena membaca merupakan hal yang mendasar 

dan prinsip dalam proses pembelajaran, dengan membaca anak dapat dengan mudah 

memahami apa isi yang dipelajari. Kenyataan di lapangan belum semua anak dapat 

membaca dengan baik demikian pula dengan anak kelompok B pada TK Pertiwi 01 

Ngringo, dimana dari 23 siswa yang bisa membaca baru 10 siswa, sedangkan yang belum 

bisa membaca 13 siswa. 

Belajar membaca dengan bermain kartu huruf diharapkan dapat menarik perhatian 

semua siswa dan menjadikan siswa nyaman dan senang belajar. Ketika anak senang dan 

nyaman belajar, diharapkan pembelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik, 

dan dengan metode tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca, 

terutama bagi anak kelompok B pada TK Pertiwi 01 Ngringo. 

 
B. METODE PENELITIAN 

1. Setting Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Taman Kanak-kanak Pertiwi 01 Ngringo Kecamatan 

Jaten Kabupaten Karanganyar. TK Pertiwi 01 Ngringo terletak di Palur RT 06 RW 

III Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Penelitian 

dilaksanakan pada semester genap (duan) Tahun pelajaran 2012/ 2013, selama 4 

bulan, dimulai bulan November 2012 - Pebruari 2013.  

2. Jenis dan  Desain Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, yang 

mengungkapkan masalah yang ada, yaitu rendahnya kemampuan membaca anak 
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kelompok B pada TK Pertiwi 01 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten 

Karanganyar. Penelitian menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, 

dengan memanfaatkan teori-teori dan hasil kajian penelitian terdahulu yang 

relevan.  

b. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian model Kurt Lewin. Konsep pokok 

penelitian tindakan Kurt Lewin terdiri dari empat komponen yaitu a) Perencanaan 

/ planning, b) tindakan /acting, c) pengamatan /observing, d) Refleksi / Reflecting.  

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang memberi tindakan kelas dalam penelitian ini adalah guru 

Kelas B TK Pertiwi 01 Ngringo, Kec. Jaten. Sedangkan anak Kelompok B pada TK 

Pertiwi 01 Ngringo Jaten Karanganyar bagi sejumlah 23 bertindak sebagai subyek 

penerima tindakan. Selain bertindak sebagai observer, peneliti juga bertugas 

mendiagnosa, membuat konsep dan rancangan tindakan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi langsung (tanpa 

perantara) dan observasi partisipatif (pengamatan dengan melihat situasi objek 

yang diteliti). Observasi ini dilakukan bagi anak Kelompok B pada Taman Kanak-

Kanak Pertiwi 01 Ngringo, Jaten, Karangnyar untuk mengetahui minat dan 

perhatiannya selama proses pembelajaran berlangsung. 

b. Pencatatan arsip dan dokumentasi 

1. Arsip, meliputi Kurikulum KTSP, Silabus dan RKH 

2. Dokumentasi, yang berupa nilai formatif untuk mengetahui peningkatan data 

tentang hasil belajar anak sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. 

3. Tes hasil belajar untuk mengetahui peningkatan hasil belajar anak setelah 

dilakukan tindakan. 

5. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah: 

1. Lembar observasi untuk siswa. Instrumen berupa catatan hasil anak pada proses 

pembelajaran berdasarkan indikator yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam 

butir-butir amatan. 
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2. Lembar observasi untuk guru. Berisi tentang catatan pelaksanaan penggunaan 

kartu huruf dalam upaya meningkatkan kemampuan kognitif.  

3. catatan lapang yang digunakan untuk mencatat semua kejadian yang terjadi 

diluar perencanaan dan selama tindakan berlangsung. 

4. RBP Berdasarkan prota, promer, RKM, RKH.  

6. Keabsaan Data 

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik triangulasi. Menurut Lexy J. 

Moleong dalam Sarwiji Suwandi (2009:60), Trianggulasi yang digunakan peneliti 

adalah trianggulasi data (sumber) yaitu mengumpulkan data sejenis dari sumber data 

yang berbeda. Validitas data yang dilakukan adalah aktivitas ataupun hasil belajar 

anak, yang diperoleh dari guru dan observer, serta aktivitas guru selama tindakan kelas 

diperoleh dari observer dan kepala sekolah, yang selanjutnya dianalisis untuk diambil 

kesimpulan.  

7. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Teknik ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, sajian data dan 

penarikan simpulan serta verifikasinya (Milles dan Huberman, dalam Sutopo, 2002 : 

91). Analisis data terhadap anak dilakukan beberapa tahap berikut ini : 

1. Menentukan indikator yang akan dicapai dan menjabarkan indikator menjadi butir-

butir amatan  

2. Membuat skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan : 

1 :  Belum Berkembang (BB) 

2 :  Mulai Berkembang (MB)  

3 :  Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 

4 :  Berkembang Sangat Pesat (BSP) 

5. Membuat tabulasi skor hasil observasi yang telah dilakukan dan 

memprosentasekan tingkat keberhasilan anak dari hasil pembelajaran. 

Sajian data berupa hasil analisis data terhadap anak yang dilengkapi dengan 

catatan lapang. Sedangkan penarikan simpulan dilakukan secara bertahap untuk 

memperoleh derajat kepercayaan yang tertinggi.  
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

TK PERTIWI 01 NGRINGO berada di Palur RT 06 RW III Desa Ngringo, 

Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. TK Pertiwi 01 Ngringo merupakan TK inti 

berstatus swasta berakreditasi B, berdiri pada tahun 1998 dengan nomor SK Pendirian 

356/103.33/DS/1998 oleh DEPDIKBUD Kabupaten Karanganyar.  

TK Pertiwi 01 Ngringo berdekatan dengan Balai Desa Ngringo, berada di 

pedesaan tetapi dekat dengan perlintasan perkotaan. Jarak dengan pusat Kecamatan 3 

KM, dan dengan Kabupaten 6 KM. Memiliki gedung sendiri dengan NSS 

00.2.03.13.11.026 dan NPSN 20349125. Proses pembelajaran berlangsung pada pagi 

hari, dengan jumlah kelompok 2 kelompok. Kelompok A terdiri dari 22 anak, dan 

Kelompok B 23 anak. Jumlah tenaga pendidik (guru) adalah 4 orang, yang terdiri dari  

2 orang PNS dan 2 orang tenaga swasta. 

2. Deskripsi Kondisi Awal 

Kemampuan  membaca anak Kelompok B pada TK Pertiwi 01 Ngringo masih 

cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rata-rata kemampuan membaca 

anak sebesar 46,43 %. Berdasarkan pengamatan pada kegiatan awal (pra siklus) dapat 

diketahui bahwa dibutuhkan media pembelajaran yang sesuai yaitu media kartu huruf. 

Pada penggunaan kartu huruf, juga memerlukan keaktifan dan kreatifitas guru, agar 

penggunaan kartu huruf dapat benar-benar efektif. 

3. Hasil Penelitian 

Tindakan Kelas dilakukan dalam 2 siklus dan setiap siklus dilakukan dengan 2 

kali pertemuan. Hasil peningkatan kemampuan membaca dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 7 Rekapitulasi Peningkatan Kemampuan Membaca Anak Kelompok B pada TK 

pertiwi 01 Ngringo 

No Uraian 
Pra Siklus 

(%) 

Siklus I (%) Siklus II (%) 

1 2 1 2 

1. Rata-rata 

Kemampuan 

Membaca Anak 

Kelompok B pada TK 

Pertiwi 01 Ngringo 

46,43  58,85 68,29 79,66 82,92 

Sumber : Data Primer 
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Gambar 3  Grafik Peningkatan Kemampuan Membaca Anak Kelompok B pada TK 

Pertiwi 01 Ngringo 

 

Berdasarkan garafik di atas terlihat jelas bahwa pada setiap pertemuan 

mengalami peningkatan kemampuan membaca anak Kelompok B pada TK Pertiwi 01 

Ngingo. Pada pra siklus kemampuan anak hanya 46,43 %, kemudian pada siklus I 

pertemuan 1 kemampuan anak 58,85 %, pada pertemuan ke 2 68,29 %. Sedangkan 

pada siklus II pertemuan 1 79,66 % dan pada pertemuan ke -2 telah mencapai 82,92%. 

Jadi terlihat jelas bahwa penggunaan media kartu dapat meningkatkan kemampuan 

membaca anak Kelompok B TK Pertiwi 01 Ngringo mulai dari 46,43% menjadi 

82,92%. 

4. Pembahasan 

Sebelum kegiatan pembelajaran perlu adanya perencanaan dan persiapan yang 

matang, terutama media dan metode pembelajaran yang akan diterapkan. 

Pembelajaran membaca anak Kelompok B pada TK Pertiwi 01 Ngringo sangat rendah, 

oleh karena itu dilakukan tindakan guna meningkatkan kemampuan membaca. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti mencoba untuk menerapkan metode 

bermain dengan kartu huruf pada pembelajaran membaca. Hal ini disesuaikan dengan 

hipotesis yang ada yaitu “Bermain dengan media kartu huruf dapat meningkatkan 

kemampuan membaca bagi anak kelompok B pada TK Pertiwi I Ngringo tahun 

pelajaran 2012/2013”. 

Pembelajaran membaca dengan bermain karena naluri anak-anak adalah 

bermain, sehingga pembelajaran yang dilakukan dengan bermain akan menciptakan 

suasana nyaman. Suasana yang nyaman menjadikan anak-anak lebih mudah menerima 

materi pembelajaran tanpa adanya suatu paksaan. Media pembelajaran merupakan 

komponen instruksional yang meliputi pesan, orang dan peralatan dalam 

perkembanganya media pembelajaran mengikuti perkembangan tehnologi (Seel & 

Rickey, 1994). Seorang anak pada usia dini (4-5 tahun) perlu dikenalkan teknologi 

modern, akan tetapi jangan sampai teknologi yang digunakan tidak sesuai bahkan 

0

50

100

Pra SiklusSiklus I, Pertemuan 1Siklus I, Pertemuan 2Siklus II, Pertemuan 1Siklus II, Pertemuan 2
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membebani anak-anak dalam belajar. Hal ini dapat mengakibatkan perasaan tertekan 

pada anak, dan hal ini sangat berbahaya bagi perkembangan otak dan emosional anak. 

Oleh karena itu semua tindakan dalam pembelajaran hendaklah memperhatikan 

psikologi anak. 

Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian adalah kartu huruf, hal ini 

dikarenakan kartu huruf sangatlah sederhana, dan aman untuk anak-anak. Kartu huruf 

yang digunakan terbuat dari kertas yang tebal, sehingga tidak mudah rusak. Menurut 

W.J.S. Poerwadarminta kartu adalah gambar bunyi bahasa; aksara, balok, tulisan tegak 

yang tidak dirangkai-rangkaikan (sebagai huruf cetak). Potongan-potongan huruf 

tersebut dapat dipindah-pindahkan sesuai keinginan pembuat suku kata, kata maupun 

kalimat. Penggunaan kartu huruf ini sangat menarik perhatian siswa dan sangat mudah 

digunakan dalam pengajaran membaca permulaan. Selain itu kartu huruf juga melatih 

kreatif siswa dalam menyusun kata-kata sesuai dengan keinginannya. 

Pada siklus pertama guru mulai mengenalkan kartu huruf dalam pembelajaran 

membaca kepada anak. Cara untuk mengenalkan dilakukan secara bertahap mulai dari 

melihat, kemudian dijelaskan, memegang dan menggunakan. Setelah anak mengenal 

benda tersebut, guru dapat mulai berkreasi dengan benda tersebut, sebagaimana pada 

siklus ke-dua. Pada tahap pengenalan (siklus I pertemuan 1), guru kurang ekspresif 

dalam mengenalkan kartu huruf kepada anak-anak, sehingga terdapat seorang anak 

yang merasa jenuh dan akhirnya mengantuk. Kekurangan pada siklus pertama 

pertemuan pertama, diperbaiki pada pertemuan ke-dua, guru mengenalkan dengan 

ekspresif dan terdapat beberapa modifikasi gaya untuk mengenalkan, dengan demikian 

pada pertemuan ke-dua tidak ada lagi anak yang mengantuk. 

Ketika anak telah mengenal dan mencoba menggunakan kartu huruf, guru harus 

berkreasi untuk menggunakan kartu huruf agar lebih menarik. Hal tersebut diterapkan 

guru pada siklus ke-dua, guru mulai menyusun kata-kata yang berbeda dan lebih 

komplek, dan hal ini menjadikan menarik perhatian anak, dan menarik anak untuk 

mencoba sesuatu yang baru, yaitu dengan menyusun kata-kata yang lebih komplek. 

Hingga pada pertemuan terakhir (siklus II, pertemuan 2) anak-anak benar-benar 

merasa senang belajar membaca dengan media kartu huruf, yang ditunjukkan dengan 

adanya aksi saling berebut antar anak untuk mencoba menggunakan kartu huruf dan 

menyusunnya menjadi kata-kata. Kelamahan selama penelitian adalah kurangnya 

reward dari guru, sehingga semangat sebagian anak menurun pada pertemuan terakhir.  
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Kegiatan bermain dengan menggunakan media kartu sangat membantu anak 

untuk berkreasi tanpa adanya paksaan. Hal ini terlihat selama proses pembelajaran, 

suasana kelas yang kondusif, anak-anak dengan senang belajar sambil bermain, guru 

yang memberikan materi dengan mudah diterima oleh anak-anak, sehingga 

kemampuan membaca anak semakin meningkat. Menurut Tarigan (1983:7) membaca 

suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata. Pada hasil 

penelitian kemampuan anak-anak meningkat dari tiap siklusnya, mulai dari kata-kata 

sesuai dengan contoh sampai dengan merangkai kata-kata sendiri dan lebih komplek.  

Berdasarkan teori-teori yang ada dan segala peristiwa yang terjadi selama 

penelitian dan hasil yang dicapai, terdapat kesesuaian (relevan). Penelitian ini 

dianggap berhasil, apabila hipotesis diterima, dan  indikator keberhasilan terpenuhi. 

Pada indikator tertulis bahwa apabila 75% jumlah anak dalam 1 kelas (23 anak) 

memiliki kemampuan membaca lebih dari 75%, dan rata-rata kemampuan membaca 

anak dalam 1 kelas 80%, maka dikatakan berhasil. Pada hasil penelitian setelah siklus 

ke II pertemuan ke 2 adalah 78,26% jumlah anak (dari 23 anak) memiliki kemampuan 

membaca lebih dari 75%, dan rata-rata kemampuan membaca anak dalam 1 kelas 

adalah 82,92%, dengan demikian indikator keberhasilan telah terpenuhi. 

Hasil yang diperoleh adalah kegiatan bermain dengan menggunakan kartu huruf 

pada pembelajaran membaca, dapat meningkatkan kemampuan membaca anak 

Kelompok B pada TK Pertiwi 01 Ngringo, dengan demikian hipotesis diterima. 

Hipotesis tersebut menjawab permasalahan yang ada, bahwa kemampuan membaca 

anak pada usia 5-6 tahun dapat ditingkatkan dengan bermain dengan kartu huruf, 

apabila pada kondisi yang sama.  

 
5. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil observasi dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: 

a. Media kartu huruf dapat menarik perhatian anak dan meningkatkan rasa ingin tahu 

anak dalam pembelajaran membaca. 

b. Tindakan kelas berupa bermain dengan kartu huruf dapat  meningkatkan 

kemampuan membaca anak Kelompok B pada TK Pertiwi 01 Ngringo, hal ini 

sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa kemampuan membaca anak 

pada usia 5-6 tahun dapat ditingkatkan dengan bermain dengan kartu huruf, 

apabila pada kondisi yang sama, maka hipotesis diterima. 
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c. Jumlah siswa yang memiliki kemampuan membaca > 50% pra siklus sebayak 

39,13 % (dari 23 anak), pada siklus I pertemuan 1 jumlah siswa yang memiliki 

kemampuan membaca > 50% sebanyak 95,65%, pada siklus I pertemuan 2 semua 

memiliki kemampuan > 50%, pada siklus II pertemuan 1 siswa yang memiliki 

kemampuan membaca > 75% sebanyak 69%, dan pada pertemuan ke 2 sebanyak 

78,26%. 

d. Rata-rata kelas kemampuan membaca anak pra siklus adalah 46,43%, siklus I 

pertemuan 1 58,85%, pertemuan ke 2 68,79%, pada siklus II pertemuan 1 79,66%, 

pertemuan ke 2 82,92%. 
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