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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini adalah sesuatu proses pembinaan tumbuh 

kembang anak usia 0 - 6 Tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik 

dan Nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani dan 

rohani, Akal Pikiran, Motorik, Sosial Emosional yang tepat agar anak tumbuh 

dan berkembang secara optimal (Mansur, 2007:88). Undang-undang RI No.20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab 1 ayat 14, Menyatakan 

Pendidikan anak Usia Dini adalah Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

usia 0-6 Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan memasuki pendidikan yang lebih lanjut (Santi, 2009:7) 

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang pesat bahkan dikatakan sebagai lompatan 

perkembangan karena itu usia dini dikatakan sebagai  the golden age yaitu usia 

yang berharga dibanding usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase 

kehidupan yang unik dengan karakteristik khas, baik secara fisik, psikis, sosial 

dan moral 

Kegiatan pembelajaran di TK ditujukan untuk mengembangkan sikap dan 

perilaku melalui pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar anak dalam 

upaya untuk mempersiapkan diri untuk masuk sekolah, kemampuan anak usia 

dini ini meliputi Nilai Agama Moral, Kognitif, Bahasa, Fisik Motorik, dan Sosial 

Emosional. Pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk memfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh sesuai 

dengan norma dan nilai nilai kehidupan yang dianut. Melalui pendidikan anak 

usia dini, anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang 

dimilikinya.  

Sejalan dengan perkembangan kemampuan serta kematangan jasmani 

terutama yang bertalian dengan proses berbahasa, komunikasi tersebut makin 
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meningkat dan meluas, misalnya dengan orang disekitarnya lingkungan dan 

berkembang dengan orang lain yang baru dikenal dan bersahabat dengannya. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pengertian bahasa dan berbicara. 

Bahasa mencakup segala bentuk komunikasi, baik yang diutarakan dalam bentuk 

lisan. tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh, ekspresi wajah pantomim atau 

seni. Sedangkan bicara adalah bahasa lisan yang merupakan bentuk yang paling 

efektif untuk berkomunikasi, dan paling penting serta paling banyak 

dipergunakan. Perkembangan bahasa tersebut selalu meningkat sesuai dengan 

meningkatnya usia anak. Orang tua sebaiknya selalu memperhatikan 

perkembangan tersebut, sebab pada masa ini, sangat menentukan proses belajar. 

Hal ini dapat dilakukan dengan memberi Contoh yang baik, memberikan 

motivasi pada anak untuk belajar dan sebagainya.  

Kemampuan berbahasa anak merupakan suatu hal yang penting karena 

dengan bahasa tersebut anak dapat berkomunikasi dengan teman atau orang 

orang disekitarnya. Bahasa merupakan bentuk utama dalam mengekspresikan 

pikiran dan pengetahuan bila anak mengadakan hubungan dengan orang lain. 

Anak yang sedang tumbuh dan berkembang mengkomunikasikan kebutuhan, 

pikiran dan perasaannya melalui bahasa dengan kata-kata yang mempuyai 

makna. 

Pengembangan berbahasa mempunyai empat komponen yang terdiri dari 

pemahaman, pengembangan perbendaharaan kata, penyusunan kata-kata menjadi 

kalimat dan ucapan. (Dahlan, 2004: 119). Keempat pengembangan tersebut 

memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain, yang merupakan satu 

kesatuan. Keempat keterampilan tersebut perlu dilatih pada anak usia dini karena 

dengan kemampuan berbahasa tersebut anak akan belajar berkomunikasi dengan 

orang lain, sebagaimana dalam kurikulum 2004 diungkapkan bahwa kompetensi 

dasar dari pengembangan bahasa untuk anak usia dini yaitu anak mampu 

mendengar, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata dan 

mengenal simbol-simbol yang melambangkannya.  

Pembelajaran bahasa pada anak TK khususnya mengenal huruf hijaiyah 

dimulai dari kemampuan anak dalam mengenal huruf-huruf hijaiyyah. Tahap 
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pertama belajar mambaca dan menulis adalah mengenal huruf-huruf hijaiyyah, 

berbeda dengan belajar manggambar atau mewarnai, belajar mengenal huruf 

hijaiyyah dan membutuhkan daya ingat yang kuat, karena itu diperlukan media 

kartu huruf hijaiyyah dan metode yang tepat agar anak mudah mengingat setiap 

huruf khususnya huruf hijaiyyah. Strategi pembelajaran yang dilakukan 

diharapkan dapat menarik perhatian anak yang dapat menimbulkan semangat 

belajar oleh anak dalam hal ini tentu media pembelajaran yang digunakan 

sangatlah berpengaruh terhadap strategi belajar mengajar dan proses belajar anak. 

Pengenalan huruf hijaiyah menjadi penting bagi perkembangan anak usia 

dini, pengenalan huruf hijaiyah merupakan dasar yang penting untuk membaca 

dan mempelajari kitab Al-Quran sejak dini, karena jika pada saat membaca huruf 

Hijaiyah terbiasa dengan pengucapan yang salah maka akan dapat menimbulkan 

arti yang berbeda. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak terutama 

dalam mengenalkan huruf-huruf hijaiyah peneliti mencoba menggunakan media 

pembelajaran melalui kartu huruf atau Flash Card. Hal ini dapat menarik minat 

dan semangat belajar anak mengenal huruf-huruf hijaiyah, setiap huruf-huruf 

hijaiyah yang dipelajari, disertai gambar yang menarik. Anak menjadi terkesan 

dan semangat dalam belajar. Dengan demikian, anak mudah mengingat setiap 

huruf-huruf hijaiyah yang dipelajari. Diharapkan setelah semua huruf-huruf 

dikenalkan, memudahkan anak untuk membaca pada waktu yang akan datang. 

Berdasarkan pengamatan di TK Rumah Pelangi cara memperkenalkan 

huruf hijaiyah masih menggunakan media buku iqro’ dan menggunakan lagu 

yang bisa dinyanyikan akan tetapi dalam kemampuan mengenal huruf melalui 

bentuk hurufnya masih kurang. Sehingga banyak anak-anak belum mampu 

menyebutkan dan membedakan huruf-huruf hijaiyah secara acak dan bagaimana 

melafalkan huruf dengan tepat. 

Dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini media adalah salah satu 

alat yang sangat penting digunakan dalam proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran mengenalkan huruf hijaiyah di TK dilakukan oleh guru dengan 

menggunakan media buku iqro’. Huruf hijaiayah yang terdapat pada buku iqro’ 

tergolong kecil dan kurang menarik minat anak sehingga dalam pembelajaran 
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pengenalan huruf hijaiyah di TK kurang efektif. Berdasarkan uraian diatas maka 

peneliti merasa perlu mengadakan penelitian Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Mengenal Huruf Hijaiyah Melalui Media Flash card. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah Media Flash Card dapat Meningkatkan 

Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah pada Anak Kelompok A Di Rumah 

Pelangi Colomadu Karanganyar?”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan diatas, penulis menentukan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk Meningkatan 

Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah Pada Kelompok A Di Rumah Pelangi 

Colomadu Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Tujuan Khusus 

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah Untuk Meningkatan 

Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah Melalui Media Flash Card Di Rumah 

Pelangi Colomadu Tahun Ajaran 2018/2019. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Menambahkan pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana Media Flash 

Card dapat Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Meningkatkan Kemampuan 

Mengenal Huruf Hijaiyah Melalui Media Flash Card 
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b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan 

keterampilan mengajar guru di kelas, menambah wawasan tentang 

metode pembelajaran yang tepat khususnya dalam pembelajaran 

berbahasa,serta dapat meningkatkan minat dalam melakukan penelitian. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah 

yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung terutama 

masalah Kemampuan Pengenalan Huruf Hijaiyah.  

 


