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Abstract 

This research is entitled “The Introduction of Letters of The Alphabet In Earley Childhood Through The 

Use of Letter Card Media”. This study aims to determine the use of letter cards media in learning to 

recognize letters in early childhood. The method used is descriptive with a qualitative approach. The 

results of this study indicate that the medium of letter cards used in the implementation of learning to 

recognize letters of the alphabet in children looks active in learning to recognize latters and makes it easy 

for children to recognize hurricane shapes and sounds. The success rate of learning the recognition of 

alphabets using letter card media in early childhood when presented is 70% of children recognize 

alphabets and 30% of children do not recognize alphabet letters. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada  anak sejak lahir sampai usia 6 

(enam) tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rancangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut (Permendikbud No 137 tahun 2014). 

Pendidikan anak usia dini merupakan 

pendidikan formal jenjang pertama yang 

dilaksanakan pada sistem pendidikan di 

Indonesia. Pembelajaran yang terjadi di 

PAUD adalah proses interaksi antar anak 

didik, antara anak didik dan pendidik 

dengan melibatkan orang tua serta sumber 

belajar pada suasana belajar dan bermain di 

satuan atau program PAUD. Sedangkan 

aspek pengembangan yang harus dijadikan 

pembelajaran di PAUD, adalah aspek agama 

dan moral, kognitif, fisik-motorik, sosial 

emosional, seni dan bahasa (Permendikbud 

No 137 tahun 2014).  

Bahasa menjadi salah satu aspek 

yang diperhatikan dalam proses 

perkembangan anak. Oleh karena itu, 

melatih kemampuan anak untuk 

menggunakan bahasa dengan baik dan benar 

sejak dini menjadi kewajiban bagi 

lingkungan di sekitar anak tersebut agar 

anak mampu mengekspresikan dirinya 

dengan baik. Pengembangan bahasa anak 

akan memudahkan anak untuk 

mengungkapkan pikiran dan dapat 

berkomunikasi secara efektif. Pada anak usia 

4-5 tahun indikator pencapaian 

perkembangan keaksaraan yang harus 

dikuasai adalah mengenal simbol-simbol, 

mengenal suara–suara hewan/benda yang 

ada di sekitarnya, membuat coretan yang 

bermakna, meniru (menuliskan dan 

mengucapkan)  huruf  A-Z (Permendikbud 

No 137 tahun 2014). 

Kemampuan bahasa anak sangat 

berkaitan erat dengan kemampuan 

kognisinya. Lev Vygotsky mengemukakan 

bahwa bahasa memiliki kedudukan penting 

dalam perkembangan kognitif anak. Bahasa 



merupakan alat mental yang berfungsi 

sebagai mekanisme aktual untuk berpikir. 

Dengan bahasa maka pemikiran lebih 

abstrak dan luwes. Melalui bahasa juga, 

ingatan dan antisipasi ke masa depan dibawa 

ke situasi baru. Bahasa juga dapat membuat 

anak-anak lebih imajinatif, mengubah 

(manipulasi), menciptakan gagasan-gagasan 

baru dan membagi gagasan-gagasan itu 

dengan anak lain (Yuliana Nurani Sujiono, 

dkk., 2014: 4-10). Ditemukan ada dua faktor 

sebagai penyebab anak kesulitan mengingat 

abjad, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang 

ada pada diri anak tersebut meliputi 

perkembangan kognitif, motivasi, minat 

belajar, dan emosi. Faktor eksternal berarti 

faktor dari luar diri anak yang meliputi 

lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Dimana ketiga lingkungan ini 

oleh Ki Hajar Dewantara disebut dengan 

Tripurusa.  Ketika dilingkungan keluarga, 

anak jarang mendapatkan perhatian dari 

orang tuanya, dikarenakan anak masih 

memiliki adik yang berusia 3 bulan sehingga 

perhatian ibu lebih banyak tercurah kepada 

sang adik sedang ayah sibuk bekerja. Saat 

dilingkungan sekolah, kemungkinan media 

yang digunakan oleh guru kurang optimal 

sehingga tidak menarik dan merangsang 

minat dan perkembangan anak.   

Peran media dalam sebuah 

pembelajaran merupakan hal yang 

terpenting karena digunakan sebagai 

pengantar atau perantara untuk 

menyampaikan sebuah pembelajaran. 

Dengan adanya media yang inovatif, 

dimaksudkan dapat sebagai penghubung 

agar anak dapat mengingat apa yang telah 

dipelajarinya dan pembelajarannyapun lebih 

bermakna. Adapun media yang digunakan 

dalam pengenalan abjad pada anak usia 

adalah kartu huruf atau flashcard, dengan 

harapan dapat lebih menarik minat, 

perhatian dan motivasi anak untuk belajar 

mengenal abjad. Dengan media kartu huruf 

(flashcard) yang sudah tidak asing dan 

sangat familiar di masyarakat ini, anak dapat 

belajar mengenal huruf secara nyata karena 

tidak hanya mengamati abjad dengan 

mengoptimalkan otak kirinya saja, namun 



dengan ilustrasi gambar dan warna menarik 

yang analog dengan bunyi huruf awal dapat 

menstimulasi otak kanan anak sehingga 

informasi yang terserap melibatkan kedua 

belah otak yang akhirnya akan masuk pada 

long term memory, tidak hanya pada 

neokorteks.   

Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengenalan Huruf Abjad Pada Anak Usia 

Dini Melalui Penggunaan Media Kartu 

Huruf”. Dengan fokus permasalahan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penggunaan media kartu huruf dalam 

pembelajaran pengenalan huruf abjad pada 

anak usia. 

KAJIAN LITERATUR 

Burnett menyatakan bahwa mengenal 

huruf merupakan hal penting bagi anak usia 

dini yang didengar dari lingkungannya baik 

huruf latin, huruf Arab dan lainnya. 

Berbagai huruf yang dikenal anak 

menumbuhkan kemampuan untuk memilih 

dan memilah berbagai jenis huruf. Melatih 

anak untuk mengenal huruf dan 

mengucapkannya mesti harus diulang-

ulang.( Harun Rasyid dkk, 2009: 241). 

Selain pendapat di atas, menurut Slamet 

Suyanto (2005: 165) bagi anak mengenal 

huruf bukanlah hal yang mudah.  Salah satu 

penyebabnya adalah karena banyak  huruf  

yang bentuknya mirip tetapi bacaannya 

berbeda, seperti D dan B, M dengan W, 

maka diperlukan permainan membaca untuk 

mengenal huruf. Pentingnya Mengenal 

Huruf, menurut Carol Seefelt  dan Barbara 

A.Wasik (2006: 329), membaca merupakan 

keterampilan berbahasa yang merupakan 

suatu proses bersifat fisik dan psikologis. 

Keterampilan yang dikembangkan adalah 

konsep tentang huruf cetak. Anak-anak 

berkesempatan berinteraksi dengan huruf 

cetak. Belajar mengenal huruf untuk 

mencapai kemampuan membaca awal bagi 

anak-anak. Proses pengenalan huruf sejalan 

dengan proses keterampilan berbahasa 

secara fisik dan psikologis. Proses yang 

bersifat fisik berupa kegiatan mengamati 

tulisan secara visual. Dengan indera visual, 

anak mengenali dan membedakan gambar-



gambar bunyi serta kombinasinya. Melalui 

proses recoding, anak mengasosiasikan 

gambar-gambar bunyi beserta kombinasinya 

itu dengan bunyi-bunyinya. Proses 

rangkaian tulisan yang dikenal menjadi 

rangkaian bunyi bahasa dalam kombinasi 

huruf menjadi kata yang bermakna. Proses 

psikologis berupa kegiatan berpikir dalam 

mengolah informasi. Melalui proses 

decoding, gambar-gambar bunyi dan 

kombinasinya diidentifikasi, diuraikan 

kemudian diberi makna. Proses ini 

melibatkan knowledge of the world dalam 

skemata yang berupa kategorisasi sejumlah 

pengetahuan dan pengalaman yang 

tersimpan dalam gudang ingatan (Imam 

Syafi’ie, 1999: 7). Menurut Glenn Doman 

(Maimunah Hasan, 2009: 311) bahwa anak 

balita perlu diajari membaca karena, a) anak 

usia balita mudah menyerap informasi 

dalam jumlah yang banyak, b) anak usia 

balita dapat menangkap informasi dengan 

kecepatan luar biasa, c) semakin banyak 

yang diserap semakin banyak yang diingat, 

d) anak usia balita mempunyai energi yang 

luar biasa, e) anak usia balita dapat 

mempelajari bahasa secara utuh dan belajar 

hampir sebanyak yang diajarkan. 

Pengenalan huruf sejak usia TK yang 

penting adalah metode pengajarannya 

melalui proses sosialisasi, dan metode 

pengajaran membaca tanpa membebani 

dengan kegiatan belajar yang menyenangkan 

(Maimunah Hasan, 2009: 314). 

Jadi  pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa mengenal huruf adalah 

penting bagi anak TK dan perlu diajarkan 

dengan metode bermain karena merupakan 

kegiatan yang menyenangkan, tidak 

membebani anak dan memerlukan energy 

sehingga anak dapat mempelajari bahasa 

secara utuh belajar sesuai yang 

diajarkan/diharapkan. 

Media Pembelajaran, kata media berasal 

dari bahasa latin medius yang berarti 

“tengah”, “perantara” atau “pengantar”. 

Dalam bahasa Arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Menurut Gerlach & Ely  

bahwa media secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang 



membangun kondisi siswa memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Secara lebih khusus, pengertian media dapat 

diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, 

dan menyusun kembali informasi visual dan 

verbal. Media instruksional atau media 

pembelajaran selalu terdiri dari dua unsur 

pokok yaitu unsur peralatan atau perangkat 

keras (hardware) dan unsur  pesan yang 

dibawanya (message/software). Unsur pesan 

adalah informasi atau bahan ajar dalam 

tema/ topik tertentu yang akan disampaikan 

atau dipelajari. Sedangkan unsur perangkat 

keras adalah sarana atau peralatan yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan 

tersebut. Dengan demikian, sesuatu baru 

dapat dikatakan sebagai media pembelajaran 

jika sudah memenuhi dua unsur tersebut. 

(Badru Zaman dkk, 2008: 4.5) Dari berbagai 

definisi dari media di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa media adalah segala 

sesuatu dalam lingkungan siswa dan 

merupakan non personal (bukan manusia) 

yang dapat digunakan untukmenyalurkan 

pesan atau isi pelajaran sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan siswa dalam proses belajar 

mengajar.  

Jadi, media pembelajaran adalah media 

yang digunakan pada proses pembelajaran 

sebagai penyalur pesan antara guru dan 

siswa agar tujuan pengajaran tercapai. 

Media pembelajaran yang baik harus 

memenuhi beberapa syarat. Penggunaan 

media mempunyai tujuan memberikan 

motivasi kepada siswa. Selain itu media juga 

harus merangsang siswa mengingat apa 

yang sudah dipelajari selain memberikan 

rangsangan belajar baru. Media yang baik 

juga akan mengaktifkan siswa dalam 

memberikan tanggapan, umpan balik dan 

juga mendorong siswa untuk melakukan 

praktik dengan benar. 

Beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

 -Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Putri Hidayah Firdaus (2019) yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Mengenal Huruf 



Melalui Media Kartu Huruf”. Dapat 

disimpulkan bahwa Hasil observasi 

menunjukanadanya peningkatan kemampuan 

mengenal huruf pada siswa Kober 

Darussalam kelompokA setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan media 

kartu huruf, yang awalnya berada pada 

persentase sebesar 45,44% menjadi 86,26%. 

Dengan demikian penggunaan media kartu 

huruf dalam pembelajaran mengenal huruf 

dapat meningkatkan kemampuanmengenal 

huruf pada anak kelompok A Kober 

Darussalam Ibun Kabupaten Bandung. 

-Selanjutnya penelitian yang dilakukan  oleh 

Rita Jahiti Tanjung (2018) yang berjudul 

“Penggunaan Media Kartu Huruf untuk 

Meningkatka Kemampuan Anak dalam 

Mengenal Huruf Abjad pada Taman Kanak-

Kanak  Negeri Pembina I Kota Sabang”. 

Hasil penelitian ini  menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan anak dalam 

mengenal huruf abjad secara signifikan. 

Prosentase kemampuan anak pada siklus 1 

peretemuan 1 sebesar 75%, siklus 2 

pertemuan 2 naik menjadi 85%. Penggunaan 

media kartu huruf dalam pembelajaran 

mengenal huruf abjad dapat meningkatkan 

kemampuana anak. Berdasarkan dua 

penelitian tersebut, persamaan dari penelitian 

ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu 

untuk melihat penggunaan kartu huruf dalam 

mengenalkan huruf abjad pada anak usia 

dini. Sedangkan  perbedaan terletak  pada 

subjek, tempat dan waktu penelitiannya 

dilaksanakan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis 

penelitian study kasus mengenai 

penggunaan media kartu huruf terhadap 

pengenalan huruf abjad pada anak usia dini. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data, antara 

lain; (1) Teknik Observasi Langsung yaitu 

dengan mengamati langsung dan mengambil 

gambar proses pembelajaran pengenalan 

huruf abjad dengan menggunakan media 

kartu huruf dan mendokumentasikan proses 



observasi dalam bentuk foto kegiatan anak. 

(2) Teknik Studi Dokumenter yaitu dengan 

menganalisis data yang berhubungan dengan 

masalah penelitian (dokumentasi proses 

belajar mengajar pembelajaran pengenalan 

huruf dengan menggunakan media kartu 

huruf, RKH serta hasil belajar anak pada 

saat proses belajar mengajar pembelajaran 

pengenalan huruf abjad dengan 

menggunakan media kartu huruf). (3) 

Cacatan Lapangan memuat segala yang 

diperoleh peneliti selama melakukan 

pengamatan dilapangan.  

Untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan penggunaan media kartu huruf 

dalam pembelajaran pengenalan huruf abjad 

pada anak usia dini yang merupakan salah 

satu sub masalah yang harus dijawab dalam 

penelitian ini, digunakan rumus statistic. 

Adapun rumus yang digunakan untuk 

menjawab sub masalah tersebut adalah 

rumus presentasi menurut Ngalim (2010: 

12) adalah sebagai berikut: 

NP =  x 100% 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dibahas hasil 

penelitian yang mencakup tentang 

penggunaan media kartu huruf dalam 

pembelajaran pengenalan huruf abjad pada 

anak usia dini. Penggunaan media dalam 

pembelajaran dapat membantu dalam 

memberikan  pengalaman yang  bermakna 

bagi anak serta dapat mempermudah anak 

dalam memahami sesuatu yang abstrak 

menjadi lebih konkrit dan anak lebih 

termotivasi dalam menjalani kegiatan 

pembelajaran. Sehingga secara tidak 

langsung, penggunaan media pembelajaran 

dapat membantu meningkatkan pemahaman 

anak  terhadap huruf abjad. Media kartu 

huruf termasuk media visual yang sering 

digunakan oleh guru taman kanak-kanak 

untuk mengenalkan huruf dan mengajarkan 

membaca pada anak.  Kartu huruf  

merupakan fasilitas penting yang ada di 

sekolah karena dengan kartu huruf, anak 

diajak secara aktif memperhatikan apa yang 

diajarkan oleh guru. Pembelajaran 

menggunakan media kartu huruf ini dapat 



membuat anak tertarik dalam proses belajar 

mengenal huruf. Pembelajaran pengenalan 

huruf abjad dengan menggunakan media 

kartu huruf ini memberikan stimulasi yang 

merangsang setiap sensori yang dimiliki 

anak.  

Dalam hal ini, mengenalkan huruf 

pada anak dengan media kartu huruf sesuai 

dengan pengembangan AVM (Auditory, 

Visual dan Memory) dipelopori oleh Johann 

Heinrich Pestalozi  (Sofia Hartati,2005:41) 

yang mengatakan bahwa “pada tahun-tahun 

pertama kelahiran seorang anak, potensi 

utama yang harus menjadi prioritas 

pengembangan adalah AVM 

(Auditory,Visual, dan Memory)”. 

Pengembangan AVM dilakukan  melalui 

pembelajaran suara, bentuk dan bilangan. 

Pembelajaran pengenalan huruf abjad 

dengan menggunakan media kartu huruf ini 

anak dilatih untuk menggunakan indera 

auditory (pendengar) yaitu mendengarkan 

bunyi huruf abjad dan melafalkan bunyi 

huruf tersebut dengan benar, visual 

(Penglihatan)  yaitu anak melihat langsung 

bentuk dari huruf abjad, serta memory 

(ingatan) yaitu anak mengingat bentuk dan 

bunyi huruf abjad.   

Media kartu huruf ini 

mempermudah anak dalam belajar mengenal 

huruf abjad dan bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif anak 

yaitu dapat melatih daya ingat anak 

mengenai huruf abjad,melatih konsentrasi 

anak saat belajar serta kemampuan  bahasa 

anak yaitu mengenal perbendaharaan kata 

dengan cara mengubah huruf menjadi kata-

kata sederhana. Penggunaan media kartu 

huruf juga harus memenuhi syarat-syarat 

dalam pemilihan media pembelajaran yaitu 

visible (mudah dilihat), intresting (menarik), 

simple(sederhana), useful (bermanfaat), 

accurate (benar), legitimate (sah), structure 

(terstruktur).  

Dalam proses pembelajaran 

pengenalan huruf abjad, guru menggunakan 

metode tanya jawab. Metode ini dianggap 

efektif untuk menyampaikan tujuan 

pembelajaran khususnya pembelajaran 

pengenalan huruf abjad. Metode tanya jawab 



merupakan kegiatan berdialog dengan saling 

mengkomunikasikan pikiran, perasaan dan 

kebutuhan secara verbal, untuk mewujudkan 

kemampuan mendengarkan dan memahami 

pembicaraan orang lain dan kemampuan 

menyatakan pendapat, gagasan, perasaan 

dan kebutuhan kepada orang lain. Di dalam 

rancangan kegiatan harian khususnya aspek 

bahasa, anak diharapkan dapat mengenal 

huruf abjad baik vokal maupun konsonan 

dan melalui metode tanya jawab guru dapat 

lebih memantau kemajuan belajar anak 

dalam mengenal huruf dan kata-kata 

sederhana. Selain metode tanya jawab, guru 

terkadang menggunakan metode bernyanyi 

yaitu menyanyikan huruf abjad dan mengeja 

dengan cara dinyanyikan. Melatih mengenal 

huruf menjadi bagian penting dalam 

membangun kemampuan bahasa anak usia 

dini.  Belajar mengenal huruf merupakan 

komponen hakiki dari perkembangan baca 

tulis. Anak perlu mengetahui atau mengenal 

dan memahami huruf abjad untuk akhirnya 

menjadi pembaca dan penulis yang mandiri 

dan lancar. Anak- anak yang bisa mengenal 

dan menyebut huruf-huruf pada daftar abjad 

dalam belajar membaca memiliki kesulitan 

lebih sedikit dari anak yang tidak mengenal 

huruf (Carol Seefeld dan Barbara A. Wasik, 

2008: 330-331).  

Kemampuan mengenal huruf 

merupakan tahap perkembangan anak dari 

belum tahu menjadi tahu tentang keterkaitan 

bentuk dan bunyi huruf, sehingga anak dapat 

mengetahui bentuk huruf dan memaknainya 

(Soenjono Dardjowidjojo, 2003: 300). 

Mengenal huruf merupakan hal penting bagi 

anak usia dini yang didengar dari 

lingkungannya baik huruf latin, huruf Arab 

dan lainnya. Berbagai huruf yang dikenal 

anak menumbuhkan kemampuan untuk 

memilih dan memilah berbagai jenis huruf. 

Melatih anak untuk mengenal huruf dan 

mengucapkannya mesti harus diulang-ulang 

(Harun Rasyid dkk., 2009: 241). Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No 58 Tahun 

2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia 

Dini, kemampuan mengenal huruf 

merupakan bagian dari perkembangan 

bahasa anak, diantaranya kemampuan 



mengetahui simbol-simbol huruf dan 

mengetahui huruf depan dari sebuah benda.   

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli 

maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

mengenal huruf merupakan tahap 

perkembangan dimana anak mampu dan 

mengetahui simbol-simbol dari sebuah 

huruf. Tingkat keberhasilan dari 

kemampuan mengenal huruf dapat diukur 

saat anak dapat memaknai  huruf sehingga 

anak mampu menyebutkan huruf awal dari 

kata.  

Belajar huruf adalah tonggak kurikulum 

Taman Kanak-kanak lewat penyingkapan 

berulang dan bermakna kepada peristiwa-

peristiwa baca tulis, sehingga anak menjadi 

tahu akan huruf-huruf dan mengerti bahwa 

huruf-huruf membentuk sebuah kata (Carol 

Seefeld dan Barbara A. Wasik, 2008: 375). 

Strategi pengenalan huruf sejak usia dini 

sangat bermanfaat bagi perkembangan 

bahasa anak, karena membantu 

mempersiapkan anak untuk dapat membaca 

dengan mudah (Agus Hariyanto, 2009: 82). 

Selain itu anak yang dapat mengenal huruf 

dengan baik, juga cenderung memiliki 

kemampuan membaca dengan lebih baik 

(Slamet Suyanto, 2005: 165). Jadi 

berdasarkan hal-hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa manfaat yang didapat 

anak apabila belajar mengenal huruf sejak 

usia dini maka dapat mempersiapkan 

kemampuan anak dalam belajar membaca 

dan menulis.   

Fungsi dari media pembelajaran 

tersebut adalah sebagai daya tarik sehingga 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 

dengan lebih menarik, siswa lebih bergairah 

dan termotivasi dalam menjalani proses 

pembelajaran, serta materi yang 

disampaikan pun dapat diserap oleh siswa 

dengan baik. Dalam penelitian ini media 

berperan penting sebagai daya tarik dalam 

kegiatan proses belajar mengajar, dan media 

akan mempermudah dalam memberikan 

pemahaman kepada anak tentang sesuatu 

hal. Dengan adanya media maka akan 

diperoleh hasil optimal, dan pembelajaran 

akan lebih efektif dan menyenangkan. Kartu 

huruf adalah penggunaan sejumlah kartu 



sebagai alat bantu untuk belajar membaca 

dengan cara melihat dan mengingat bentuk 

huruf dan gambar yang disertai tulisan dari 

makna gambar pada kartu (Maimunah 

Hasan, 2009: 65). Kartu huruf adalah kartu 

abjad yang berisi gambar, huruf, tanda 

simbol, yang meningkatkan atau menuntun 

anak yang berhubungan dengan simbol-

simbol tersebut. Namun demikian kata huruf 

yang dimaksud disini adalah kartu huruf 

yang dibuat sendiri dengan bentuk persegi 

panjang terbuat dari kertas warna warni.  

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut 

dapat ditegaskan bahwa metode kartu huruf 

adalah suatu kegiatan dengan menggunakan 

alat atau media berupa kartu huruf yang 

terdapat simbol huruf dan gambar yang 

disertai tulisan dari makna gambarnya, 

dengan tujuan meningkatkan kemampuan 

mengetahui atau mengenal dan memahami 

huruf abjad.   

Beberapa manfaat yang dapat 

diambil dari permainan kartu huruf menurut 

Maimunah Hasan (2009: 65) antara lain:  

1. Dapat membaca dengan mudah  

2. Permainan kartu huruf dapat membantu 

anak untuk mengenal huruf dengan 

mudah, sehingga membantu anak-anak 

dalam kemampuan membacanya. 

3. Mengembangkan daya ingat otak kanan  

4. Permainan kartu huruf dapat 

mengembangkan kemampuan otak 

kanan karena dapat melatih kecerdasan 

emosi, kreatif, dan intuitif.  

5. Memperbanyak perbendaharaan kata. 

Permainan kartu huruf terdapat gambar 

dan tulisan dari makna gambar yang 

tertera pada kartu, sehingga dapat 

memperbanyak perbendaharaan kata 

yang dimiliki anak-anak  

Fungsi kartu huruf di antaranya 

yakni untuk mengenalkan huruf pada anak 

usia 4-6 tahun dengan lebih cepat karena 

dengan bantuan alat peraga guru dapat 

menjelaskan lebih banyak hal dalam waktu 

yang singkat dan mencapai hasil lebih cepat 

dengan cara yang menyenangkan (Andang 

Ismail, 2006: 181) 



Untuk tingkat keberhasilan 

pembelajaran pengenalan huruf abjad 

dengan menggunakan media kartu huruf, 

diketahui bahwa rata-rata anak di TK 

Wirayuda sudah mengenal huruf abjad. 

Walaupun masih ada beberapa anak yang 

belum sepenuhnya mengenal huruf abjad. 

Jika dipresentasikan hasilnya yaitu 70% 

anak mengenal huruf abjad dan 30% anak 

belum mengenal huruf abjad. 

      Tabel 1. Kisi-Kisi Observasi 

No. Subjek  Komponen  Indik

ator  

1. Anak  Kemampuan 

anak 

-

Kemamp

uan anak 

ketika 

belajar 

dikelas 

-

Kemamp

uan anak 

ketika 

belajar 

mengenal 

abjad 

2. Guru 

kelas 

Kemampuan 

anak 

-

Kemamp

uan anak 

pada 

bidang 

lain  

-Upaya 

pendekata

n yang 

dilakukan 

oleh guru 

kelas 

dalam 

mengenal

kan abjad 

kepada 

anak 

Penggunaan 

media dalam 

mengenalkan 

abjad pada 

anak 

-Media 

yang 

digunaka

n guru 

kelas 

untuk 

mengenal

kan abjad 

pada anak 

-

Hasilpeng

gunaan 

media 

yang 

digunaka

n 

Upaya yang 

dilakukan 

guru  

-Variasi 

pembelaja

ran yang 

diberikan 

kepada 

anak 

untuk 

merangsa

ng 

kemampu

an anak 

        



      Tabel 2. Kisi-kis Wawancara 

No

. 

Komponen  Indikator 

1. Kemampuan 

anak 

1. Kemampua

n anak 

mengenal 

abjad ketika 

awal  

2. Kemampua

n anak pada 

bidang lain 

2. Penggunaan 

media 

1. Media 

penunjang 

pembelajara

n yang 

digunakan 

untuk 

mengenalka

n abjad 

pada anak 

3. Upaya yang 

dilakukan 

guru 

1. Inovasi 

pembelajara

n yang 

dilakukan 

guru dalam 

meningkatk

an 

kemampuan 

mengenal 

abjad pada 

anak 

        

KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil penelitian dan 

analisis data yang dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penggunaan media kartu huruf pada 

pembelajaran pengenalan huruf abjad pada 

anak usia dini di TK Wirayuda dapat 

membuat proses belajar pengenalan huruf 

abjad menjadi efektif dan bermanfaat bagi 

anak. Media kartu huruf yang digunakan 

guru untuk memperkenalkan huruf abjad 

pada anak sepenuhnya memenuhi syarat 

dalam pemilihan media pembelajaran. 

Adapun syarat yang sudah sesuai yaitu 

simple (sederhana), useful (bermanfaat), 

accurate (benar), legitimate (sah), structure 

(terstruktur).  

Dalam proses pembelajaran 

disesuaikan dengan prosedur penggunaan 

media pembelajaran yaitu melalui tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 

evaluasi. Penggunaan media kartu huruf 

dapat mewujudkan proses pembelajaran 

pengenalan huruf abjad menjadi lebih efektif 

serta dapat membuat anak aktif dalam proses 

pembelajaran dan tertarik memahami bentuk 

dan bunyi huruf abjad. Anak juga dapat 

mengingat huruf-huruf karena guru selalu 



menanyakan dengan berulang-ulang. Media 

kartu huruf tidak hanya dapat mengenalkan 

bentuk dan bunyi huruf tetapi juga kartu-

kartu tersebut dapat dirangkai menjadi kata-

kata sederhana yang mudah dipahami anak.  

Tingkat keberhasilan pembelajaran  

pengenalan huruf abjad dengan  media kartu 

huruf pada anak usia dini di TK Wirayuda 

bila dipresentasikan adalah 70% anak 

mengenal huruf abjad dan 30% anak belum 

mengenal huruf abjad. 
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