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Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi kemampuan anak mengenal huruf 

Hijaiyah sangat rendah seperti anak belum dapat mengenal huruf Hijaiyah, 

anak belum dapat menyebutkan huruf Hijaiyah. Bentuk penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

adalah anak kelompok B TK Ceria Anawai KONUT Tahun Ajaran 

2020/2021 yang berjumlah 15 orang anak yang terdiri dari 8 orang anak 

laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, maka hasil yang diperoleh setelah diadakan analisis data dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kartu huruf hijaiyah dalam 

pembelajaran anak di TK ceria pada masa pandemi covid 19 anawai pada 

observasi satu dan observasi dua meningkat dengan presentase-presentase 

dari 80% ini berarti kemampuan mengenal huruf hijayah pada anak sudah 

mencapai target. 

 

Kata Kunci : penggunaan kartu huruf hijaiyah dalam pembelajaran anak di TK 

ceria anawai 

 

Abstract 
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This research is based on the very low ability of children to recognize 

Hijaiyah letters, such as children who cannot recognize Hijaiyah letters, 

children cannot mention Hijaiyah letters. The form of this research is 

Qualitative action. The method used in this research is descriptive method. 

The subjects of this study were children in group B of Kindergarten Ceria 

Anawai KONUT for the Academic Year of 2020/2021, which could include 

15 children consisting of 8 boys and 7 girls. Based on the research that has 

been done, the results obtained after data analysis can be concluded that use 

of hijaiyah catds children learning at TK ceria anawai of pandemi covid 19 

the  in observation one and observation two increases with percentages of 

80%, this means that the ability to recognize hijayah letters in children has 

reached target.  

Keywords: the use of hijayyah catds in children's learning at TK ceria 

anawai of pandemi covid 19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Usia dini  merupakan usia emas 

bagi anak, pada usia tersebut anak 

mengalami masa peka untuk menerima 

suatu rangsangan/stimulus, untuk itu 

seharusnya cara belajar anak dibuat yang 

menyenangkan. Pada masa golden age ini 

sangat tepat untuk mengasah setiap 

kemampuan yang dimiliki anak salah 

satunya kemampuan dalam 

pengembangan moral dan nilai-nilai 

agama pada anak. Pengembangan moral 

dan nilai-nilai agama pada anak 

merupakan pondasi untuk membentuk 

anak didik yang memiliki karakter yang 

baik. Namun, di eramodern ini banyak 

anakanak yang memiliki karakter dan 

akhlaq yang kurang sesuai dengan norma 

agama. Hal tersebut disebabkan karena 

rendahnya pendidikan agama yang 

dimiliki anak. Ibnu Sina dalam kitabnya 

Al-Siyasah menyatakan bahwa, “  

Apabila seorang anak sudah siap 

menerima pendidikan, maka mulailah 

mengajarinya Al-Qur’an, dituliskan 

untuknya huruf-huruf hijaiyah dan diajari 

masalahmasalah agama (Suwaid, 2012: 

331). Pembelajaran Al-Qur’an untuk 

anak usia dini berawal dari pengenalan 

dan pemahaman huruf hijaiyah. Berawal 

dari belajar huruf hijaiyah melalui kartu 

huruf hijayah anak kelak akan lebih 

mempelajari al-qur’ an 

  

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti di TK Ceria 

Anawai KONUT ditemukan bahwa masih 

banyak anak yang belum paham dengan 

pemahaman huruf hijaiyah dikarenakan 

anak-anak sekarang sangat berkurang 

minatnya dan kurang tertarik dalam 

pembelajaran agama terutama mengenai 

huruf hijaiyah ini. Selain dari pengamatan 

tersebut peneliti juga melakukan 

wawancara dengan guru kelas anak 

kelompok B yang menyatakan bahwa 

sebagian besar anak dalam kelas tersebut 

memang masih belum paham dengan 

huruf hijaiyah dan didukung dengan bukti 

pada hasil penilaian yang ada pada arsip 

buku penilaian serta buku LKA huruf 

hijaiyah anak yang menunjukkan masih 

banyak anak yang masuk pada kriteria 

tidak tuntas. Dari data tersebut 

dinyatakan dari 15 anak hanya 7 anak 

yang memang sudah paham atau masuk 

dalam kriteria tuntas, sehingga hanya 



terdapat 15% anak yang paham dengan 

pembelajaran huruf hijaiyah. 

Permasalahan ini disebabkan karena 

anak-anak dalam belajar mengenai 

pembelajaran huruf hijaiyah kurang 

berminat sehingga kurang antusias 

mengikuti pembelajaran. Selain itu, Guru 

hanya menggunakan media papan tulis 

dan buku Iqro sebagai tempat untuk 

menuliskan dan menjelaskan huruf 

hijaiyah tersebut serta hanya 

menggunakan Kartu huruf hijaiyah untuk 

anak TK Ceria Anawai KONUT sebagai 

media pembelajaran siswa.  

  

Berdasarkan penemuan diatas 

peneliti memberikan suatu tindakan 

dengan adanya media pembelajaran 

berupa papan tuli, kartu huruf hijaya dan 

buku iqro diharapkan kemampuan dalam 

pemahaman huruf-huruf hijaiyah anak di 

TK Ceria Anawai KONUT akan dapat 

berkembang secara baik dan anak bisa 

lebih antusias belajar. Ismail (2006: 155) 

menyatakan bahwa alat permainan 

edukatif itu merupakan alat yang mampu 

merangsang aktivitas anak untuk 

mempelajari sesuatu tanpa anak 

menyadarinya dan mampu meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman anak 

mengenai sesuatu hal. Salah satu dari alat 

permainan edukatif yang digunakan saat 

pembelajaran di TK yaitu Kartu Huruf. 

Kartu huruf ini sebagai media atau sarana 

guna menyampaikan kegiatan 

pembelajaran huruf hijaiyah. Peneliti 

menggunakan kartu huruf ini karena 

kartu huruf dianggap sebagai alat 

bermain yang bermanfaat dan aman 

untuk dimainkan anak.   

Berdasarkan latar belakang masalah 

di atas, dapat dirumuskan masalahnya 

sebagai berikut: “ Apakah penggunaan 

kartu huruf hijaiyah dapat meningkatkan 

pengetahuan anak mengenai Huruf 

hijaiyah pada anak kelompok B TK Ceria 

Anawai KONUT Tahun 2020/2021?” .  

  

Adapun tujuan masalah diatas 

adalah untuk mengetahui pengunaan 

kartu huruf hijaiyah dalam pemahaman 

huruf hijaiyah anak kelompok B TK 

Ceria Anawai KONUT 2020/2021. 
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           Huruf hijaiyah adalah huruf-

huruf arab yang digunakan untuk 

menulis Al-Qur’ an. Kartu huruf 

hijayyah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah alat peraga atau 

media yang digunakan untuk proses 

belajar mengajar dalam rangka 

mempermudah atau memperjelas 

penyampaian materi pembelajaran. 

Kartu huruf hijaiyah yang berfungsi 

untuk mempermudah anak dalam 

pemahaman suatu konsep sehingga 

prestasi pembelajaran lebih 

menyenangkan dan lebih efektif.  

Huruf-huruf yang digunakan sebagai 

dasar pembelajaran membaca Al-Qur’ an 

dalam bahasa Indonesia.  

 
 Media atau alat peraga 

adalah sesuatu yang dapat 

diinderakan seagai perantara (sarana 

atau alat untuk proses 

komunikasi/proses belajar 

menagajar. Kerumitan bahan 

pembelajaran yang akan 

disampaikan kepada anak didik 

dapat disederhanakan bahkan 

keabstrakan bahan dapat 

dikonkrtikan dengan bantuan alat 

peraga sepewrti kartu huruf. Dengan 

demikian anak didk dengan mudah 

mewncerna bahan pembelajaran.  

 
               Pemahaman adalah kemampuan 

menginterpretasikan atau kemampuan 

penafsiran, dapat juga diartikan suatu 

usaha yang dapat menjadikan orang atau 

anak didik lebih mengerti dengan ilmu 

yang disampaikan. Sirojuddin (2000: 24) 

menyatakan bahwa Huruf hijaiyah 

merupakan Alfabet Arab yang disebut 

dengan huruf al hija (iyah) dan huruf al 

tahajji artinya huruf ejaan. 

        Ahli gramatika Arab menamakannya 

huruf al ‘ arabiyah atau huruf al lugah 

al’ arabiyah maksudnya huruf bahasa 

arab atau huruf yang bertanda baca atau 

bertitik (huruf al mu’ jam) baik dalam 

bentuk terpisah-pisah yang belum 

dipahami sehingga menjadi sebuah 

rangkaian kata ataupun karena beberapa 

bagian darinya atau seluruhnya ditambahi 

tanda baca. Huruf hijaiyah tersebut 

disusun atas dua bentuk yaitu mufrad 

(tunggal) dan muzdawij (berangkai).  

Alat permainan berupa kartu huruf 

banyak dibutuhkan dalam mengenalkan 

bentuk-bentuk Huruf Alphabet maupun 

Huruf Hijaiyah. Kartu Huruf ini 

digunakan sebagai media atau alat peraga 

dalam pembelajaran agar anak dapat 

dengan mudah memahami huruf-huruf 

hijaiyah yang ada dan mampu 

membedakan pelafalannya. Ismail (2006: 

200) mengungkapkan bahwa kartu huruf 

dan gambar adalah suatu media belajar 

membaca yang menggunakan kartu yang 

melambangkan huruf dan angka beserta 

gambar yang menunjukkan susunan huruf 

setelah membentuk kata. 

  Adapun manfaat kartu huruf 

menurut Hasan (dalam Yuniasri, 2012) 

adalah : 1) Dapat membaca pada usia 



dini; 2) Mengembangkan daya ingat otak 

kanan anak; 3) Melatih kemampuan 

konsentrasi anak; 4) Memperbanyak 

perbendaharaan kata untuk anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif kualitatif 

penelitian kualitatif yaitu penelitian 

tanpa menggunakan angka statistik 

tetapi dengan pemaparan secara 

deskriptif kualitatif yaitu untuk 

berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian, yang 

terjadi disaat sekarang, dimana 

penelitian ini memotret peristiwa dan 

kejadian yang terjadi menjadi fokus 

penelitiannya untuk kemudian 

dijabarkan sebagaimana mestinya. 

 
Penelitian kualitatif tidak 

bermaksud untuk menggambarkan 

karakteristik populasi atau menarik 

generalisasi kesimpulan yang berlakubagi 

suatu populasi melainkan lebih fokus 

kepada representasi terhadap fenomena. 

Sehingga hasil dari penelitian ini  bukan  

dimaksudkan  untuk  mengambil  

kesimpulan  yang berlaku umum akan 

tetapi hanya untuk sekolah yang terkait 

dengan upaya mengembangkan bahasa 

ekspresif dengan metode bercerita. 

Dalam penelitian subjek yang akan 

menjadi fokus penelitian adalah pendidik 

 
Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan teknik: Teknik 

observasi merupakan cara 

mengumpulkan data dengan melakukan 



pengamatan terhadap aktifitas anak dalam 

kegiatan pembelajaran pada masa 

pandemi covid 19 serta untuk mengamati 

kemampuan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. 

 
Teknik dokumentasi merupakan 

cara pengumpulan data selama penelitian 

berlangsung dalam bentuk foto berupa 

kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil   

Hasil kemampuan anak pada 

observasi awal sebagian besar 

kemampuan belajar mengenal huruf 

Hijaiyah pada anak masih belum 

meningkat sesuai dengan yang 

diharapkan. Hal ini disebabkan karena 

anak masih belum fokus terhadap 

kegiatan pembelajaran, sehingga masih 

banyak anak yang belum dapat mengenal 

huruf Hijaiyah, belum dapat 

menyebutkan huruf Hijaiyah. Untuk itu, 

tindakan perbaikan sangat perlu 

dilaksanakan pada pertemuan berikutnya.  

 
Hasil pengamatan yang dilakukan 

pada awal observasi merupakan dasar 

dilakukannya refleksi  sehingga 

pengamatan yang dilakukan dapat 

menceritakan keadaan yang 

sesungguhnya. Dalam pengamatan, hal-

hal yang perlu diketahui oleh peneliti 

adalah proses dari tindakan, seberapa 

jauh efek tindakan yang mencapai 

sasaran.  

 
Pada observasi1 dan 2 hasil yang 

diperoleh pada pengenalan huruf Hijaiyah  

melalui metode ceramah sudah mulai 

terlihat peningkatannya walaupun masih 

sedikit. Akan tetapi  peneliti tidak cukup 

hanya sampai pada observasi 1 dan 

observasi 2. Kemampuan anak dalam 



mengenal huruf Hijaiyah, menyebutkan 

huruf Hijaiyah, yang diajarkan guru perlu 

ditingkatkan lagi pada pertemuan 

selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti 

merasa perlu untuk melanjutkan 

pengenalan mengenai huruf hijaiyah. Hal 

ini dikarenakan agar semua anak dapat 

mencapai hasil yang diharapkan.  

 
Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, dapat peneliti jelaskan bahwa 

pada pertemuan 1 dan  2 pengenalan 

huruf Hijaiyah pada anak belum 

mengalami peningkatan dengan 

persentase 10% sampai dengan 20%. 

Sedangkan pada pertemuan 2 dan 4 

kemampuan pengenalan huruf Hijaiyah 

pada anak sudah meningkat menjadi 

50%. Artinya sebagian besar anak sudah 

bisa mengenal huruf Hijaiyah, 

menyebutkan huruf Hijaiyah. 

   

Pembahasan   

Perencanaan pembelajaran huruf 

Hijaiyah melalui metode cerama pada 

anak usia 5-6 tahun di TK Ceria Anawai 

KONUT antara lain adalah menentukan 

tema dan sub tema, menentukan 

kompetensi inti dan hasil belajar, 

membuat Rencana Kegiatan Harian, dan 

membuat pedoman observasi untuk 

penilaian kemampuan pengenalan huruf 

Hijaiyah pada anak.   

Djamarah, dkk (2010: 22) 

menjelaskan komponen perencanaan 

pembelajaran yang terdiri dari:  

1. Tujuan (Objective). Tujuan 

adalah suatu cita-cita yang ingin 

dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan. Tujuan dalam 

pembelajaran merupakan 

komponen yang dapat 

mempengaruhi komponen 

pengajaran lainnya seperti bahan 

pelajaran, kegiatan pembelajaran, 

pemilihan metode, alat, sumber, 

dan alat evaluasi.  

2. Bahan Pelajaran (Material). 

Bahan pelajaran adalah substansi 

yang akan disampaikan dalam 

proses pembelajaran. Karena itu, 

guru yang akan mengajar pasti 

memiliki dan menguasai bahan 

pelajaran yang akan 

disampaikannya pada anak.  

3. Metode (Method). Metode adalah 

suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang 

telah diharapkan.  

4. Alat (Media). Alat adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan 

dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran.  

5. Evaluasi (Evaluation). Evaluasi 

adalah kegiatan mengumpulkan 

data seluas-luasnya, sedalam-



dalamnya, yang bersangkutan 

dengan kapabilitas anak guna 

mengetahui  sebab akibat dan 

hasil belajar anak yang dapat 

mendorong dan mengembangkan 

kemampuan belajar.  

  

 
Pelaksanaan yang telah dilakukan 

dapat dikategorikan terlaksana dengan 

baik” karena dapat membantu proses 

pembelajaran khususnya terhadap 

penggunaan kartu huruf hijaiyah, 

sehingga kegiatan dapat berjalan secara 

sistematika, selain itu melalui 

perencanaan guru dapat mengidentifikasi 

kelemahan-kelemahan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Dan 

pengembangan kecerdasan  spiritual akan 

lebih baik dilakukan sedini mungkin 

melalui pemberian stimulasi baik dari 

taman pendidikan alquran,lembaga 

pendidikan,pendidikan orang tua,dan dari 

lingkungan sekitar karena kecerdasan 

sudah dimiliki sejak lahir dan akan terus 

menerus dikembangkan hingga beranjak 

tumbuh dewasa,bermain merupakan 

dunia anak,dengan bermain dapat 

merangsang anak dalam 

mengingat,menemukan hal-hal yang 

baru,membangun suatu konsep dan dapat 

bereksplorasi,sehingga bermain sangat 

penting bagi anak dalam menerima 

pengetahuan.salah satunya menggunakan 

media kartu huruf hijaiyah melalui 

pengenalan huruf -huruf hijaiyah untuk 

melejitkn kecerdasan anak. 

 
Pelaksanaan pembelajaran huruf 

Hijaiyah melalui metode cerama pada 

anak usia 5-6 tahun di TK Ceria Anawai 

KONUT yang telah dilakukan guru dapat 

dikategorikan terlaksana dengan baik 

karena berjalan sesuai dengan 

perencanaan. Selain itu, meningkatkan 

kemampuan mengenal huruf hijaiyah 

melalui metode ceramah juga 

menggunakan sub teman yang berbeda 

pada setiap pertemuan. Oleh sebab itu, 

anak lebih termotivasi untuk mengikuti 

kegiatan pembelajara penggunaan huruf 

Hijaiyah pada anak. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh isjoni, (2011: 84), 

bahwa: “ ketika melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran pada anak usia dini, 

ada beberapa prinsip metode 

pembelajaran untuk anak usia dini yang 

harus diperhatikan antara lain: berpusat 

pada anak, partisipasi aktif, bersifat 

holistik dan integratif, fleksibel, dan 

perbedaan individu. 

 
Berdasarkan prinsip-prinsip dasar 

metode pembelajaran untuk anak usia 

dini tersebut, maka dapat dipahami 

bahwa metode pembelajaran untuk anak 

perlu dirancang dan dipersiapkan dengan 



baik. Kondisi dan karakter anak yang 

menjadi sumber pertimbangan utama.  

 
Penggunaan kartu huruf Hijaiyah 

dalam pembelajaran anak usia 5-6 tahun 

di TK Ceria Anawai KONUT dapat 

meningkatkan keberanian anak untuk 

mengaktualisasikan diri saat mengenal 

huruf Hijaiyah, anak mendapat 

kesempatan untuk memperoleh informasi 

baru yang bersumber dari guru melalui 

ceramah yang diajarkan guru.   

 
Pengenalan huruf Hijaiyah melalui 

metode ceramah mendapat respon oleh 

anak seperti timbul rasa ingin tahu yang 

sangat besar pada anak yang ditunjukkan 

dengan banyaknya anak yang sudah bisa 

mengenal bahkan menyebutkan huruf 

Hijaiyah. 

 
Sejalan dengan pendap Skinner 

(dalam Isjoni. 2011 : 76), bahwa 

“ perilaku manusia yang dapat diamati 

secara langsung adalah akibat 

konsekuensi dari perbuatan sebelumnya. 

Kalau konsekuensinya menyenangkan, 

maka hal tersebut akan di ulangi lagi.”  

.  

 

 

 

 
  

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 

kartu huruf hijaiyah dapat meningkatkan 

kemampuan mengenal huruf Hijaiyah 

pada anak usia 5-6 tahun di TK Ceria 

Anawai KONUT.   

 
Dari kesimpulan umum di atas, 

dapat ditarik kesimpulan secara khusus 

yaitu sebagai berikut. 1) penggunaan 

kartu huruf Hijaiyah dalam pembelajaran  

anak usia 5-6 tahun di TK Ceria Anawai 

KONUT antara lain menentukan tema 

dan sub tema pembelajaran, menyetting 

lingkungan tempat berlangsungnya 

penelitian, membuat pedoman observasi 

untuk guru dan anak guna untuk 

mengamati peningkatan kemampuan 

mengenal huruf Hijaiyah pada anak. 2) 

penggunaan kartu huruf Hijaiyah dalam 

pembelajaran  anak usia 5-6 tahun di TK 

Ceria Anawai KONUT antara lain 

meliputi: pijakan lingkungan yakni 

mengatur letak ruangan, posisi tempat 

duduk untuk pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, pijakan sebelum belajar 

yakni mengawali berdoa dan 

mengucapkan salam, mengecek 

kehadiran anak, menyampaikan 

appersepsi tentang kegiatan yang telah 

lalu dan mengaitkan dengan pada hari ini, 

membagi anak ke dalam kelompok, dan 



menyampaikan kegiatan yang akan 

dilaksanakan hari ini. Pijakan saat belajar 

yakni mengajak untuk mengenal huruf 

Hijaiyah, mengajak anak untuk 

menyebutkan huruf Hijaiyah. Pijakan 

setelah belajar yakni memberikan 

kesempatan kepada anak untuk 

mengemukakan ide pikiran mereka, dan 

menutup kegiatan pembelajaran dengan 

berdoa dan salam. 3)  belajar mengenal 

huruf hijaiyah melaui metode ceramah 

pada anak usia 5-6 tahun di TK Ceria 

Anawai KONUT yakni kemampuan anak 

dalam mengenal huruf Hijaiyah, 

kemampuan anak dalam menyebutkan 

huruf Hijaiyah, pada siklus 1 dan 2 

pertemuan 1 dan 2 sudah mencapai hasil 

yang diharapkan.  
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