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ABSTRAK 

 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA HURUF HIJAIYAH 
DENGAN MEDIA FLASH CARD DI KELOMPOK A TK ISLAM ORBIT I 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Tyas Suci Isnaini, A. 520090012, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 155 

halaman. 

 

Penelitian ini bertujun untuk meninkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan 
menggunakan media FlashCard pada proses pembelajaran membaca hurufhijaiyah pada 
kelompok A, dengan mengidentifikasikan peningkatan kemampuan membaca huruf 
hijaiyah anak yang meliputi mengenal huruf hijaiyah, melafalkan huruf hijaiyah, 
membedakan huruf hijaiyah yang berharokat dan membedakan huruf hijaiyah yang 
pengucapannya hampir sama. Penelitian ini sebagai penelitian tindakan kelas yang 
dimana dalam satu kelas pembelajaran beum maksimal. Penelitian ini dilakukan oleh 
guru dan peneliti sebagai pengamat dalam proses pembelajaran yang berlangsung.  
Sumber dari penelitian ini diperoleh dari anak didik kelompok A di TK Islam Orbit I 
Surakarta. Data yang diperoleh peneliti diperoleh dengan teknik analisis komparatif 
yaitu membandingkan hasil pengamatan dari indikator pada setiap siklus. hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa media Flash Card dapat meningkatkan kemampuan 
membaca huruf ijaiyah anak kelompok A. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengumpulan 
data dari peneliti yang berupa wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan 
tes, dari lembar pengumpulan data tersebut pada setiap siklus ada peningkatan secara 
signifikan. pada kegiatan membaca huruf hijaiyah yang dilakukan pra siklus 44,01%, 
setelak pelaksanaan tindakan siklus I sudah dapat meningkat menjadi 50,52%, pada 
siklus II 70,57% dan pada tidakan siklus III sudah menjadi lebih meningkat sampai 
81,51% dan kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan tindakan mendapat 
respon dari anak yang positif karen pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih 
inovatif dan bermakna.  

 

Kata Kunci : Metode Pembelajaran, Flash Card, Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah    
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A. PENDAHULUAN  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan paling dasar yang diberikan oleh 

orang tua kepada anak atau seorang pendidik kepada peserta didiknya.  

Pendidikan anak usia dini adalah suatu masalah yang ditinjau kepada 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”(Kurikulum 2004 Standar Kopetensi TK dan RA, 2004:2)”. Suyanto 

(2005:1) mengungkapkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah sebuah 

pendidikan untuk anak usia 0-8 tahun. Anak-anak usia 4-6 tahun merupakan bagian 

dari anak usia dini. Pada usia ini secara Terminology disebut sebagai anak usia pra 

sekolah. Anak usia tersebut dipandang memiliki karakteristik yang berbeda, 

disamping itu setiap anak juga memiliki keunikannya sendiri sekalipun mereka 

adalah kembar siam.  

Keunikan atau kebiasaan anak dalam hal membaca, dapat tumbuh sejak 

kecil, selain baik untuk perkembangan otak anak, juga anak bisa berfikir rasional 

dan lebih mampu mengendalikan diri. Intinya kebiasaan membaca sejak kecil akan 

menjadikan anak yang berwawasan luas dan memiliki jati diri yang berkwalitas. 

Dalam perkembangan membaca, dapat meningkatkan perkembangan otak kiri, tapi 

tidak hanya otak kiri saja yang dikembangkan, melainkan otak kanan juga perlu 

dikembangkan. Didalam pendidikan perlu menyeimbangkan perkembangan kedua 

belahan otak anak supaya kecerdasan anak berkembang secara maksimal. Banyak 

cara yang digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan perkembangan 

otak, salah satunya dengan permainan. 

 

 



4 

 

Dari keunikan atau kebiasaan yang dimiliki anak terutama membaca huruf 

hijaiyah dapat diasah atau dipelajari secara rutinitas dengan metode atau media dan 

gaya belajar anak yang menyenangkan, jadi dari kesu;itan yang dihadapi anak 

terutamamembaca huruf hijaiyah dapat diatasi dengan menggunakan media Flash 

Card, dan media Flash Card tidak hanya unuk pembelajaran huruf hijaiyah, 

melainkan untuk pengenalan-pengenalan pembelajaran yang lain pula. 

Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan anak memerlukan media dan 

metode yang bervariasi dan menunjang pembelajaran anak dan dapat 

mengembangkan semua bidang pengembangan yang harus dicapai pada anak usia 

dini. Media pembelajaran dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi 

guru dengan anak dalam suatu proses pembelajaran berlangsung.  

Pembelajaran kemampuan membaca huruf hijaiyah memerlukan strategi 

yang baik, oleh karena itu pemilihan metode atau media pembelajaran yang tepat 

dan mempunyai andil besar dalam meningkatkan kemampuan membaca huruf 

hijaiyah anak. Ada beberapa metode yang digunakan guru dalam meningkatkan 

kemampuan membaca huruf hijaiyah adalah media Flash Card, Mind Mapping dan 

masih banyak lagi. Media Flash Card merupakan metode permainan yang 

dilakukan dengan cara menunjuk gambar secara cepat untuk memicu otak. Metode 

pembelajaran ini menggunakan gambar, simbul yang disukai anak. Dan metode 

Mind Mapping dengan mengelompokkan kata dengan simbul huruf depannya sama. 

Dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti, peneliti menggunakan 

metode penelitian tindakan kelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan media Flash Card pada 

anak kelompok A TK Islam Obit I Surakarta. Peneliti mendiskripsikan guna 

menemukan kelemahan dan kelebihan yang ada pada media Flash Card dan 

pengaruh terhadap kemampuan membaca huruf hijaiyah.    
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B. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dan dilaksanakan di TK 

Islam Orbit I Surakarta yang beralamat Joyotakan Rt 06 Rw VI Kecamatan Serengan 

Kota Surakarta pada semester gasal tahun pelajaran 2012/2013.  

Berdasarkan penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan rancangan 

penelitian tidakan kelas, agar dapat menemukan metode/media yang cocok untuk 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah. Peneliti menemukan 

metode/media yang tepat untuk menentukan dalam meningkatkan kemampuan 

membaca huruf hijaiyah dengan media Flash Card. Media Flash Card sangat 

menarik anak dan menyenangkan untuk melakukan pembelajaran huurf hijaiyah 

karena media yang memiliki berbagai macam warna dan ukuran yang bervariatif.  

Dari penelitian ini, sumber data yang diperoleh peneliti sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan untuk kelancaran pembelajaran adalah dari anak itu 

sendiri, guru kelas, guru pendamping dan kepala sekolah dengan tehnik wawancara. 

Dalam penelitian ini ada berbagai indikator yang harus dikembangkan 

dalam meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan media Flash Card 

yaitu mengenal huruf hijaiyah, melafalkan huruf hijaiyah, membedakan huruf 

hijaiyah yang berharokat fathah, kasrof, dhomah dan membedakan huruf yang 

pelafalannya hampir sama. Untuk mengukur tingkat kemampuan membaca huruf 

hijaiyah yang sudah dijabarkan dalam indikator, peneliti menggunakan metode untuk 

pengumpulan data dengan observasi, catatan lapangan, wawancara,dokumentasi dan 

yang terakhir tes.  

Dari penelitian diatas, akan dilaksanakan pembelajaran dengan alokasi 

waktu 60 menit, dan pelaksanakan pembelajaran di laksanakan di Aula TK Islam 

Orbit I Surakarta dengan guru kelas dan anak didik sejumlah 16 anak, 7 anak 

perempuan dan 9 anak laki-laki. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

menggunakan observasi, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi dan tes. 

Sebelum peneliti melakukan tehnik analisis data, peneliti menggunakan alat bantu 

untuk mencatat atau mendapatkan data yang diperlukan yang berupa instrumen 

penelitian yang berisi butir-butir amatan yang akan diamati pada saat pelaksanaan 

tindakan di setiap sklus. Dengan teknik analisis data yang akan dilakukan oleh 

peneliti dengan cara menghitung skor hasil pengamatan membaca huruf hijaiyah, 

menjumlah skor yang diperoleh masing-masing anak, menghitung prosentase yang 

diperoleh dan yang terakhir membandingkan rata-rata pencapaian indikator yang 

ditentukan setiap siklus.  

Dari prosedur penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan 

prosedur penelitian tindakan sumber modifikasi dari Kemnis dan MC Taggart 

dengan cara perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan yang terakhir 

refleksi  dan itu dilakukan sampai siklus III.  

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, bahwa TK 

Islam Orbit I Surakarta ini dibawah yayasan YAAB Orbit yang berdiri sejak tahun 

1996 yang berlokasi di Joyotakan Rt 06 Rw VI Serengan Surakarta. TK Islam Orbit I 

Surakarta ini memiliki fasilitas ruang kepas yang memadahi dan nyaman untuk 

belajar anak. Meskipun sekolahan ini terletak di tengan perkampungan, TK Islam 

Orbit I Surakarta tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di pertengahan kota, 

prestasi yang diperoleh sangatlah memuaskan.  

Keadaan TK Islam Orbit I Surakarta, dulunya tidah sebagus pada tahun 

ini, sejak pertama kali didirikan, sekolahn ini hanya berdidnding triplek, dan pada 

tahun 2007 sekolahan tersebut mendapatkan bencana besar yang berupa banjir besar 

dan semua administrasi dan alat peraga untuk pembelajaran rusak semuan terutama 
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ruang kelas yang sudah tidak layak untuk belajar. Setelah terkena bencana, sekolahan 

tersebut mulai membangun sekolahan ini lagi dengan bantuan dari pemerintah, 

yayasan dan para donatur.  

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada hari Senin, 25 Maret 2013 

sampai dengan hari Jumat, 5 April 2013 dengan dimulai dengan reflieksi awal 

dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan disetiap siklusnya. Obyek peneliti adalah 

semua siswa Kelompok A TK Islam Orbit I Surakarta dengan jumlah anak 16 anak. 

Dari kondisi awal sebelum kegiatan tindakan kegiatan, membaca huruf hijaiyah 

masih menggunakan metode iqro’ klasikal yang membuat anak kurang bersemangat 

untuk belajar membaca huruf hijaiyah.   

Pada pelaksanaan tindakan, guru dan peneliti saling mencari kekurangan 

yang ada pada saat pelaksanaan tindakan yang dilakukan setiap siklus dan ada 

peningkatan pembelajaran dan media yang digunakan oleh guru dalam 

penyampaikan materi.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh guru pada setiap siklus, peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data  observasi, catatan lapangan, wawancara, 

dokumentasi dan tes, peneliti mencatat berbagai kejadian-kejadian dan kesulitan 

untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh guru. Metode 

pengumpulan data yang pertama yaitu observasi, guru menyampaikan materi kepada 

anak didik sesuai dengan RBP yang sudah dibuat oleh guru dan peneliti. Metode 

pengumpulan data yang kedua catatan lapangan, guru dan peneliti mencatat kejadian 

dari kegiatan awal sampai pada kegiatan akhir dalam waktu tindakan. Yang ketiga 

wawancara, guru mewawancarai anak dan guru pada pra siklus dan pasca siklus. 

keempat dokumentasi, peneliti mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dan yang terakhir guru melakukan tes dan peneliti melakukan cross cek pada 

siklus III.  

Pada penelitian ini, peneliti melakukan 3 kali siklus dengan tiap-tiap 

siklus peneliti melakukan 3 kali pertemuan dan disetiap siklus ada peningkatan yang 
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signifikan dengan alokasi waktu pembelajaran 60 menit dalam setiap pertemuan.  

Pada pra siklus 44,01% masih terdapat 10 anak yang belum berhasil, siklus I 50,52% 

yang belum berhasil 7 anak yang belum berhasil, siklus II 70,57% anak yang belum 

berhasil 5 anak dan pada siklus III sudah meningkat menjadi 81,51% dengan 3 anak 

yang belum berhasil. 

Dari penelitian ini masih ada 3 anak yang belum berhasil dikarenakan 

anak yang bernama Aca, anak ini tidak pernah masuk sekolah, Bagas yang daya 

ingatnya rendah dan yang terakhir Meyla yang bicaranya kurang jelas. Dari 16 anak 

di Kelompok A TK Islam Orbit I Surakarta masih ada 3 anak yang belum berhasil, 

ini sudah dianggap pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah berhasil.     

Adapun berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penelitian ini 

adalah pada saat siklus I masih banyak anak yang membuat gaduh sendiri dan masih 

seenaknya sendiri. Siklus II anak lebih berkurang dalam membuat gaduh anak sudah 

menyenangi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan pada siklus yang 

terakhur yaitu siklus III semua anak sudah merasa senang dan anak dapat masuk 

dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan hanya 3 anak yang masih tidak 

mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kegiatan membaca huruf 

hijaiyah dengan media Flash Card di Kelompok A TK Islam Orbit I Surakarta sudah 

maksimal.  

 

D. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan proses pembelajaran kemampuan membaca huruf 

hijaiyah dengan media Flash Card. Pada survei awal yang anak tidak tertarik 

dengan pembelajaran yag disampaikan guru dengan metode iqro’ kalsikal sehingga 

proses pembelajaran tidak maksimal. Proses pembelajaran yang kurang maksimal 

ini disebabkan metode atau media yang tidak mendukung pembelajaran, metode 
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atau media yang tidak menatik dan membosankan anak, maka semua itu perlu 

adanya perbaikan. Setelah adanya perbaikan proses pembelajaran anak meningkat 

kualitas pembelajaran. Peningkatan proses pembelajaran ini dapat dilihat dari rata-

rata prosentase setiap siklus, yaitu sebagai berikut : 

1. Pra siklus mencapai 41,40% 

2. Siklus I mencapai 50,52% 

3. Siklus II mencapai 70,57% 

4. Siklus III mencapai 81,51% 

Sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu 80% maka penelitian tindakan kelas 

sudah dikatakan berhasil untuk meningkatkan kemampuan membacag huruf 

hijaiyah dengan media Flash Card. 

Media Flas Card ini dapat maksimal karena didukung dengan media yang lain dan 

pembelajaran yang bervariatif dari guru sehingga anak merasa senang dan tertarik 

dalam mengikuti pemeblajaran yang disampaikan oleh guru, walaupun masih ada 3 

anak yang belum mampu membaca huruf hijaiyah tidak ada masalah, dengan 

mempertimbangakan setiap anak memiliki kemampuan, kecerdasan, daya ingat dan 

daya dengar yang berbeda-beda.   
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