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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Taman Kanak-kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak 

Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program  pendidikan 

bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun (4-6 tahun). Anak didik pada usia ini 

dibagi kedalam dua kelompok belajar berdasarkan usia, yaitu kelompok A untuk anak 

usia 4-5 tahun, dan kelompok B untuk anak didik usia 5-6 tahun. 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diperuntukkan bagi 

anak-anak sebelum memasuki pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Pendidikan 

anak usia dini sangat penting bagi anak, sebagai bekal persiapan pada jenjang 

pendidikan berikutnya. 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 1. Ayat 14 menyebutkan bahwa 
tujuan pendidikan anak usia dini itu sendiri membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut. 1 

Pendidikan pada usia taman kanak-kanak pada dasarnya meliputi seluruh 

upaya dan tindakan yang dilakukan oleh guru dan orang tua dalam proses perawatan, 

pengasuhan dan pendidikan dengan menciptakan lingkungan dimana anak dapat 

mengeksplorasi pengalaman yang dapat memberikan kesempatan untuk mengetahui 

dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya. Hal ini diperoleh anak  

melalui cara mengamati, meniru, dan bereksperimen yang berlangsung secara 

berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 
menyatakan bahwa, tingkat pencapaian perkembangan tentang pertumbuhan 
dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. 

                                                 
1 Suyadi, Psikologi Belajar PAUD, (Yogyakarta: Pustaka Intan Madani.  2010), h. 12. 
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Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-
nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa dan sosial emosional.2 

Pendidikan di taman kanak-kanak bertujuan untuk membantu anak didik 

mengembangkan potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, 

sosial emosional, kemandirian, kognitif, motorik kasar dan motorik halus untuk siap 

memasuki sekolah dasar. Untuk mencapai perkembangan anak tersebeut dilakukan 

dalam kegiatan bermain. 

Dunia anak-anak merupakan dunia bermain. Bermain adalah cara anak yang 

paling baik untuk mengembangkan potensi anak yang ada pada diri anak. Bermain 

merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Bermain harus dilakukan atas inisiatif anak dan atas keputusan anak sendiri. Bermain 

harus dilakukan dengan rasa senang sehingga semua kegiatan bermain yang 

menyenangkan akan mengasilkan proses belajar pada anak.  

Pendidikan anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang 

anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik 

dan non fisik, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Upaya pembinaan melalui pendidikan anak 

usia dini perlu diberikan agar nantinya anak-anak dapat mengembangkan aspek 

perkembangan yang dimiliki, salah satunya perkembangan bahasa. 

Kemampuan mengenal huruf pada anak usia dini terbentuk dari kemampuan 

mendengar dan berbicara yang di kembangkan dengan memberi stimulasi secara 

optimal sejak usia dini. Tadkirotum Musfiroh mengungkapkan bahwa,“stimulasi 

                                                 

2 Mukhtar Latif, Zulhairina, Rita Zubaidah, Muhammad Afandi. Orientasi baru pendidikan 

anak usia dini, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013),  h, 71-72. 
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mengenal huruf  adalah merangsang anak untuk mengenali, memahami, dan 

menggunakan simbol tertulis untuk berkomunikasi”.3 

Penguasaan kosa kata dan kemampuan berbicara diperoleh dari interaksi anak 

dengan orang-orang disekitarnya. Teman sebaya merupakan agen penting bagi anak 

untuk mengembangkan kemampuan bahasanya yang pada umumnya didapatkan 

melalui kegiatan bermain. Sebelum anak-anak siap untuk mengembangkan 

keterampilan bahasa dan mulai belajar membaca, guru dapat membantu mereka untuk 

menyadari secara umum adanya huruf dan kata-kata yang tertulis dan menggunakan 

dalam semua situasi.  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
Negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab.4 

 Anak usia dini merupakan individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan. Karena itulah masa usia dini dikatakan sebagai masa 

keemasan dimana sangat baik untuk membentuk karakter anak.  Bagi anak usia dini 

penanaman nilai-nilai karakter yang paling efektif ialah melalui kegiatan bermain. 

Karena dunia anak adalah dunia bermain, dengan cara bermain anak dapat dilatih, 

dibiasakan, dan ditanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Januari  

2017 di TK Samaturu Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan pada kelompok B, 

                                                 
3Tadkirotun  Musfiroh, Bermain Sambil Belajar Dan Mengasah Kecerdasan, (Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 10. 

4 Siti Nurhayati, “Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini Melalui Metode 

Bercerita Studi Kasus Di TK Pembina Kecamatan Sanden”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), 

H. 3, (Online), Di Unduh 22 September 2017. 
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diperoleh hasil kemampuan bahasa khususnya kemampuan mengenal huruf belum 

berkembang secara optimal di bandingkan dengan kemampuan-kemampuan lainnya, 

seperti kemampuan kognitif, kemampuan fisik motorik, dan kemampuan sosial-

emosional. Kurangnya nilai pendidikan karakter pada pembelajaran pengenalan huruf 

Alfabet. Berdasarkan hasil observasi tersebut terdapat permasalahan yang terkait 

dengan kemampuan mengenal huruf dan nilai pendidikan karakter. 

Kemampuan anak dalam mengenal huruf belum berkembang. Anak mengalami 
kesulitan menyebutkan huruf, anak juga belum bisa membedakan bentuk dan 
lafal huruf yang hampir sama contohnya huruf “b”dan “d”, huruf 
“m”dan “n”, huruf “f”, “p” dan huruf “v, serta huruf s dan x, anak 
juga mengalami kesulitan saat diminta menyebutkan huruf depan dari sebuah 
kata, kurangnya nilai-nilai pendidikan karakter dalam proses kegiatan bermain.5 

Kegiatan pengenalan huruf dilakukan dengan cara guru menuliskan huruf 

Alfabet di papan tulis dan guru menyebutkan lafal huruf tersebut. Anak diminta untuk 

menyebutkan huruf-huruf yang ada di papan tulis kemudian anak menulis huruf 

tersebut pada buku tulis yang sudah dibagikan oleh guru, kegiatan bermain dilakukan 

tanpa memerhatikan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam permainan yang 

dimainkan oleh anak-anak. Kemampuan mengenal huruf Alfabet di TK Samaturu 

Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan belum berkembang dengan baik. Ini terlihat 

pada saat proses pembelajaran berlangsung yang mana anak diminta untuk 

menyebutkan simbol huruf-huruf Alfabet. Dari 15 anak pada kelompok B yang 

mengikuti kegiatan pembelajaran mengenal huruf Alfabet, 4 anak yang mampu 

menyebutkan huruf-huruf alfabet dengan baik, sedangkan 11 anak lainnya masih 

mengalami kesulitan dalam menyebutkan huruf-huruf Alfabet. Dari 15 anak tersebut 

yang mampu memperoleh bintang * (1) Belum Berkembang (BB) sebanyak 6 anak, 

                                                 
5 Nuraini, Guru Kelas Kelompok B, TK Samaturu, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel, Sultra, 

wawancara oleh penulis di TK Samaturu, 1 November 2016.  
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bintang ** (2) Mulai Berkembang (MB) sebanyak 5 anak, bintang *** (3) 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) sebanyak 4 anak, dan yang mendapat bintang 

**** (4) Berkembang Sangat Baik (BSB) sebanyak 0 anak. Dalam kegiatan 

mengenal huruf Alfabet metode bermain kartu huruf yang digunakan guru sangat 

menentukan keberhasilan anak.  

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Alfabet Melalui Metode 

Bermain Kartu Huruf Pada Anak kelompok B Dan Nilai Pendidikan Karakter Di TK 

Samaturu Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan”. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Dalam proses pengenalan huruf-huruf Alfabet guru hanya menggunakan  

metode demonstrasi. 

2. Masih banyak anak yang belum mengenal huruf-huruf Alfabet, terutama pada 

huruf-huruf yang bentuk dan bunyi penyebutannya hampir sama 

3. Rendahnya hasil belajar anak pada kegiatan pembelajaran mengenal huruf. 

4. Kurangnya motivasi guru dalam peningkatkan kemampuan mengenal huruf 

Alfabet. 

5. Kurangnya nilai-nilai pendidikan karakter dalam kegiatan bermain. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana peningkatan kemampuan mengenal huruf Alfabet melalui metode 

bermain kartu huruf pada anak kelompok B TK Samaturu Kec. Ranomeeto 

Kab. Konawe Selatan?.   

2. Bagaimana nilai pendidikan karakter pada permainan kartu huruf?. 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskrisipkan peningkatan kemampuan mengenal huruf Alfabet 

melalui metode bermain kartu huruf pada anak kelompok B TK Samaturu 

Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan. 

2. Untuk Mendeskripsikan Nilai pendidikan karakter pada permainan kartu 

huruf.  

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi anak, guru, 

sekolah,  dan bagi peneliti. 

1. Bagi Anak 

 Dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal huruf-huruf Alfabet, 

mampu membedakan bentuk dan bunyi huruf yang hampir sama.    

2. Bagi Guru 

 Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran 

dan alat peraga dalam proses kegiatan pembelajaran dan meningkatkan kualitas 
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pembelajaran dengan metode pembelajaran yang bervariasi serta memotivasi guru 

untuk lebih inovatif dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

3. Bagi Sekolah 

 Dapat meningkatkan kinerja guru yang ada di sekolah tersebut dan 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

4. Bagi Peneliti 

 Sebagai bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk 

melakukan penelitian serta untuk membawa wawasan peneliti tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran.  

F. Definisi Operasional 

 Untuk menghindari kesalah pahaman maka penulis mengemukakan definisi 

operasional sebagai berikut: 

1. Kemampuan mengenal huruf Alfabet adalah kesanggupan menyebutkan 

simbol huruf Alfabet dari huruf A sampai dengan huruf Z. 

2. Metode bermain adalah salah satu metode pembelajaran anak usia dini yang 

dilakukan dengan cara guru memperagakan atau menunjukkan kepada anak 

sebelum anak melakukan suatu kegiatan bermain yang dipelajari, metode 

bermain juga dilakukan dengan melibatkan kegiatan fisik/jasmani anak. 

3. Kartu huruf adalah salah satu media pembelajaran visual yang merupakan 

bagian dari media sederhana, yang terbuat dari potongan-potongan kardus 

yang berbentuk persegi dan lingkaran, di mana setiap potongan kardus di 

tempeli huruf A sampai dengan huruf Z. 
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4. Pendidikan karakter adalah proses pendidikan secara holistik yang 

menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta 

didik.  

5. Anak kelompok B adalah anak usia dini yang memiliki rentang usia 5 sampai 

6 tahun. 

G. Hipotesis 

Adapun hipotesisi sebagai jawaban yang bersifat sementara yaitu “Metode 

Bermain Kartu Huruf Dapat Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Alfabet 

Pada Anak Kelompok B TK Samaturu Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dan 

Pada Permainan Kartu Huruf Terdapat Nilai Pendidikan Karakter”. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Perkembangan Anak Usia Dini 

1. Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

 Perkembangan kognitif pada anak usia dini dapat diartikan sebagai perubahan 

psikis yang berpengaruh terhadap kemampuan berfikir anak usia dini. Dengan 

kemampuan berfikirnya anak usia dini dapat mengeksplorasi dirinya sendiri, orang 

lain, hewan dan tumbuhan, serta berbagai benda yang ada di sekitarnya sehingga 

mereka dapat memperoleh berbagai pengetahuan. Perkembangan kogniitif merupakan 

proses dimana individu dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan 

pengetahuannya. Perkembangan konitif merupakan salah satu aspek untuk 

dikembangkan pada anak usia dini.  

Pada kamus besar bahasa Indonesia, kata kognitif diartikan sebagai proses 
pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh seseorang.6 Menurut Fadilah 
“kognitif adalah tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah 
laku itu terjadi”.7 Sedangkan menurut Sujiono Kognitif adalah suati proses 
berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, 
mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.8  

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kognitif 

merupakan kemampuan individu dalam berpikir, mengenal lingkungannya, serta 

                                                 
6 Novan Ardy Wiyani, manajemen PAUD Bermutu, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 37. 

7 Elsawati, “Analisis Pengembangan Kemampuan Kognitif Pada Anak Kelompok B di TK 

Negeri Pembina Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo”, Universitas Negeri 

Gorontalo , (2014), h. 7, (Online), Di Unduh 13 Maret 2017.  

8 Ibid, h. 7.  


