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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan bahwa kemampuan mengenal huruf anak didik sangat 
kurang pada anak  Kelompok A TK NUR IRYSAD. Permasalahan tersebut diketahui dari hasil 
penilaian unjuk kerja yaitu masih banyaknya anak yang belum dapat mengenal huruf secara lisan dan 
tertulis. Kemampuan anak yang belum dapat mengenal huruf dikarenakan proses pembelajaran model 
klasikal belum mencapai pembelajaran yang optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: “Apakah 
dengan menggunakan kegiatan jemur huruf dapat mengembangkan kemampuan mengenal huruf anak 
usia dini  pada anak Kelompok A TK NUR IRYSAD Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?” 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek penelitian 
anak didik kelompok A yang berjumlah 20 anak didik, terdiri dari 9 anak laki-laki dan  11 anak 
perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, menggunakan instrumen berupa lembar 
observasi guru, lembar observasi anak dan hasil penelitian kemampuan anak. Hasil penelitian ini 
adalah (1) Melalui siklus tindakan pembelajaran dapat ditemukan langkah-langkah yang efektif, 
bahwa dengan menggunakan kegiatan jemur huruf dapat mengembangkan kemampuan mengenal 
huruf. (2) Melalui siklus tindakan pembelajaran dapat mengetahui perbandingan sebelum dan sesudah 
menggunakan kegiatan jemur huruf terbukti dapat mengembangkan kemampuan mengenal huruf pada 
anak didik. Hal ini nampak pada anak yang mencapai ketuntasan pada pra tindakan sebesar 10 %, lalu 
dilakukan tindakan pada siklus I mencapai 40 % dikategorikan kurang, siklus II mencapai  65 % 
dikategorikan cukup dan meningkat pada siklus III menjadi 80 % yang dikategorikan baik melebihi 
kriteria yang ditetapkan sebesar 75 %. 
 
Kata kunci: Jemur Huruf. 

 
I. LATAR BELAKANG MASALAH 

A. Pendahuluan 

 Pemahaman terhadap 

perkembangan anak juga perlu 

diiringi dengan pemahaman guru 

terhadap perkembangan dirinya 

sendiri yang berperan sebagai 

tauladan bagi anak didik. 

Pemahaman terhadap 

perkembangan anak meliputi 

berbagai aspek diantaranya fisik-

motorik, emosi-sosial, kognitif/ 

intelektual, bahasa, dan pemahaman 

nilai-nilai moral dan agama. Guru 
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yang memiliki pemahaman 

terhadap perkembangan anak 

diharapkan dapat memberikan 

stimulasi yang sesuai dengan 

karakteristik anak dan memiliki 

harapan yang secara  realistis 

terhadap anak didiknya. 

Syamsuddin (2012: 8)  

 Potensi kognitif yang 

dibawa sejak lahir atau merupakan 

faktor keturunan yang akan 

menentukan batas perkembangan 

tingkat intelegensi (batas 

maksimal). Perkembangan kognitif 

perlu didukung oleh berbagai 

faktor, diantaranya adalah 

kematangan fisik, pengalaman dan 

interaksi anak dengan orang-orang 

di sekitarnya. Dengan demikian, 

proses berpikir yang melibatkan 

berbagai aktivitas mental kepada 

anak seperti memerhatikan, 

mengingat, merencanakan, menalar, 

memecahkan masalah sederhana 

dan sebagainya, sangat dibutuhkan. 

Untuk mendukung hal tersebut, 

maka keterlibatan anak secara fisik, 

intelektual, dan emosional 

diperlukan untuk mengoptimalkan 

proses belajar. Sujiono (2006: 1.3) 

 Kenyataannya di lembaga 

TK NUR IRSYAD Kecamatan 

Badas Kabupaten Kediri dalam 

proses pembelajaran model klasikal 

belum mencapai pembelajaran 

secara optimal, masih banyak anak 

didik yang kurang memahami 

huruf-huruf yang sudah dikenalkan 

oleh ibu guru. Anak-anak hanya 

sedikit yang dapat mengenal dan 

menunjuk huruf secara lisan dan 

tertulis. Sementara anak-anak yang 

lain belum mengenal dan belum 

dapat menunjukkan huruf-huruf 

secara lisan atau tertulis. Terbukti 

dari 20 anak didik yang belum 

mengenal  dan menunjuk huruf 

secara lisan dan tertulis ada 10 anak 

didik, sehingga mendapatkan nilai 

  (bintang 1) dengan persentase 

50 %.  Ada 8 anak didik yang 

mampu meniru tulisan dengan 

bimbingan guru, sehingga 

mendapatkan       (bintang 2) 

dengan persentase 40 %. Dan ada 2 

anak didik yang mampu mengenal  

dan menunjuk huruf secara lisan 

dan tertulis tanpa bimbingan guru, 

sehingga mendapatkan    

(bintang 3) dengan persentase      

10 %. Sementara  yang 

mendapatkan       (bintang 

4) belum ada  dengan persentase    

0 %.  

 Tujuan untuk  diadakannya 

penelitian tindakan kelas, adalah 

sebagai berikut: 
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1. Mengumpulkan data anak didik 

tentang kemampuan mengenal 

huruf anak usia dini pada anak 

kelompok A TK NUR 

IRSYAD Kecamatan Badas 

Kabupaten Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

2. Melakukan penelitian tindakan 

kelas berupa kegiatan jemur 

huruf untuk mengembangkan 

kemampuan mengenal huruf 

anak usia dini pada anak 

kelompok A TK NUR 

IRSYAD Kecamatan Badas 

Kabupaten Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

3. Memperoleh data  tentang 

kemampuan mengenal huruf 

anak usia dini pada anak 

kelompok A TK NUR 

IRSYAD Kecamatan Badas 

Kabupaten Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

4. Membandingkan antara  

sebelum dan sesudah dilakukan 

penelitian tindakan kelas dalam 

mengembangkan  kemampuan 

mengenal huruf anak usia dini 

pada anak kelompok A TK 

NUR IRSYAD Kecamatan 

Badas Kabupaten Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

 Berdasarkan latar belakang 

di atas, peneliti yang sekaligus 

sebagai guru kelas tertarik untuk 

melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan judul 

“Mengembangkan Kemampuan 

Mengenal Huruf  Anak Usia Dini 

Melalui Kegiatan Jemur Huruf 

Pada Anak Kelompok A TK NUR 

IRSYAD Kecamatan Badas 

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 

2017/2018”. 

  Dari uraian latar belakang 

masalah tersebut di atas, maka 

sebagai perumusan dan pemecahan 

masalah utamanya dalam penelitian 

ini, adalah: “Apakah kegiatan jemur 

huruf dapat mengembangkan 

kemampuan mengenal huruf anak 

usia dini pada anak Kelompok A 

TK NUR IRYSAD Kecamatan 

Badas Kabupaten Kediri?” 

  

B. Kajian Teori 

    Mengenal huruf adalah 

suatu kegiatan yang melibatkan 

unsur-unsur pendengaran, 

pengelihatan dan pengamatan. 

Kemampuan mengenal huruf 

dimulai ketika anak senang 

mengeksplorasi buku dengan cara 

memegang atau membolak-balik 

buku.  Depdiknas (2007: 4) 

 Kognitif adalah suatu proses 

berpikir, yaitu kemampuan individu 

untuk menghubungkan, menilai dan 
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mempertimbangkan suatu kejadian 

atau peristiwa. Sujiono (2006: 1.3)  

Dalam pengembangan kognitif 

anak media digunakan dalam 

proses belajar mengajar di TK 

adalah untuk belajar sambil 

bermain. 

 Berikut tujuan dan fungsi 

media dalam mengembangkan 

kemampuan kognitif anak dalam 

mengenal huruf, Sujiono (2006: 

8.5) adalah: 

1. Merangsang anak melakukan 

kegiatan, pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat. 

2. Bereksperimen. 

3. Menyelidiki atau meneliti. 

4. Alat bantu. 

5. Mencapai tujuan pendidikan 

yang maksimal. 

6. Alat peraga untuk memperjelas 

sesuatu (menghilangkan 

verbalisme. 

7. Mengembangkan imakinasi 

(kreativitas). 

8. Melaksanakan tugas yang 

diberikan. 

9. Melatih kepekaan berpikir. 

10. Digunakan sebagai alat 

permainan. 

11. Keperluan anak dalam 

melakukan tugas yang 

diberikan guru. 

 Kata jemur artinya 

memanaskan atau mengeringkan 

benda dengan bantuan panas 

matahari. Sementara penjemuran 

artinya proses atau cara menjemur. 

Dengan demikian jemur huruf 

dapat diartikan sebagai proses 

menjemur benda dalam bentuk 

kartu huruf. Kamus Lengkap 

Bahasa Indonesia (2003: 276) 

 Subjek dalam penelitian ini 

adalah kelompok A yang  

berjumlah 20 anak, yang terdiri dari 

9 anak laki-laki dan 11 anak 

perempuan. Alasan dipilih 

kelompok A TK NUR IRSYAD 

Kec. Badas Kab. Kediri tahun 

pelajaran 2017/2018 dikarenakan 

peneliti sebagai guru atau pendidik 

di kelompok A tersebut.  

 Pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ini di lembaga TK 

NUR IRSYAD Kec. Badas Kab. 

Kediri tahun pelajaran 2017/2018, 

yang berlokasi di Jalan KH. 

Dewantara RT. 01 RW. 01 Desa 

Bringin Kecamatan Badas 

Kabupaten Kediri. Jenis tindakan 

yang akan dilakukan adalah dengan 

kegiatan jemur huruf untuk 

mengembangkan kemampuan 

mengenal huruf  anak usia dini  

pada anak kelompok A TK NUR 

IRSYAD Kec. Badas Kab. Kediri 
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tahun pelajaran 2017/2018. 

Kegiatan jemur huruf  ini dipilih 

agar anak mampu mengembangkan 

kemampuan mengenal huruf 

dengan hasil yang maksimal, 

karena berdasarkan analisis rata-

rata kemampuan kognitif pada anak 

cukup rendah. 

 Berikut ini merupakan 

gambar bagan siklus dalam 

penelitian tindakan kelas ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Siklus PTK menurut Kemmis 

dan McTaggart 

(Arikunto, 2014:16) 

 Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan, kemampuan 

mengenal huruf melalui kegiatan 

jemur huruf dari pra tindakan sampai  

siklus III. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel perbandingan di bawah ini:  

No.  Hasil 
Penilaian 

Pra 
Tindak

an 

Tindakan 
Siklus I 

Tindakan 
Siklus II 

Tindakan 
Siklus III 

1.   50 % 15 % 10 % 0 % 

2.   40 % 45 % 25 % 20 % 

3.    10  15 % 35 % 45 % 

4.   

  

0 % 25 % 30 % 35 % 

Jumlah  100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 Berdasarkan tabel di atas, 

diketahui bahwa terjadi peningkatan 

ketuntasan belajar anak didik, mulai 

dari pra tindakan 10 % dilakukan 

penelitian tindakan kelas pada siklus I 

mencapai ketuntasan sebesar 40 %, 

dikemudian dilakukan perbaikan ke 

siklus II mencapai ketuntasan sebesar   

65 %. Kemudian dilakukan tindakan 

pada siklus III, dengan persentase 

ketuntasan belajar mencapai 80 % 

sudah mencapai tingkat ketuntasan 

sesuai kriteria yang ditetapkan sebesar 

75 %.  Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa melalui penerapan 

penggunaan jemur huruf dapat 

mengembangkan kemampuan 

mengenal huruf pada anak kelompok 

A TK NUR IRSYAD Kecamatan 

Badas Kabupaten Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018, sehingga 

hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

dapat diterima dan dinyatakan tuntas. 

 Pelaksanaan penelitian ini ada 

kendala yang dialami oleh peneliti, 

karena  pada pelaksanaan proses 

pembelajaran siklus I pada hari Rabu, 

tanggal 04 April 2018,  keaktifan dan 

ketepatan  anak dalam kegiatan jemur 

huruf dengan media kartu huruf belum 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS I Refleksi  

Pengamat

Perencanaan 

SIKLUS II Pelaksanaan Refleks

Pengamatan 
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ada. Media kartu huruf terbuat dari 

kertas HVS. Dilanjutkan pada proses 

pembelajaran siklus II pada hari  

Rabu, tanggal 11 April 2018, keaktifan 

dan ketepatan  anak dalam kegiatan 

mengenal huruf mulai ada akan tetapi 

masih banyak anak yang perlu bantuan 

guru. Media yang digunakan pada 

kartu huruf yang akan dijemur terbuat 

dari kertas origami. Kemudian 

dilanjutkan pada pelaksanaan proses 

pembelajaran siklus III pada hari 

Rabu, tanggal 18 April 2018,  dimana 

peneliti memberikan motivasi dan 

stimulasi pada anak serta menyiapkan 

bahan dan peralatan yang dibutuhkan 

dalam kegiatan  mengenal huruf yang 

lebih bervariasi bahan dan bentuk dari 

kartu hurufnya. Media kartu huruf 

yang digunakan terbuat dari kain 

fannel. 

 Dalam setiap siklusnya selalu 

menggunakan media yang bervariasi 

sehingga menumbuhkan minat belajar 

anak didik. Keaktifan anak dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran juga 

semakin meningkat. 

 

II. SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan 

 Berdasarkan analisis 

rumusan masalah, rumusan 

hipotesis, dan hasil-hasil 

penelitian selanjutnya 

disimpulkan bahwa tindakan 

pembelajaran melalui  kegiatan 

jemur huruf dapat 

mengembangkan kemampuan 

mengenal huruf pada anak 

kelompok A TK NUR IRSYAD 

Kecamatan Badas Kabupaten 

Kediri Tahun Pelajaran 

2017/2018, dapat diterima. 

 

B. Saran-saran untuk Tindakan 

Selanjutnya  

 Dari hasil penelitian yang 

diperoleh dari uraian sebelumnya 

agar proses belajar melalui 

kegiatan jemur huruf lebih efisien 

dan lebih memberi hasil yang 

optimal bagi anak, untuk itu 

disampaikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Orang Tua 

 Bagi orang tua yang 

memiliki putra atau putri  

yang mengalami kesulitan  

dalam mengenal simbol huruf 

dapat  menggunakan kegiatan 

jemur huruf untuk 

mengembangkan kemampuan 

mengenal huruf pada anak. 

2. Bagi Sekolah TK NUR IRSYAD 

Kecamatan Badas Kabupaten 

Kediri  
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 Hendaknya menyediakan 

berbagai media yang bervariasi 

atau beragam dan berperan 

sebagai fasilitator yang dapat  

mendukung proses pembelajaran 

sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan mengenal huruf pada 

anak didik sehingga mutu 

pendidikan di lembaga dapat 

meningkat.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi  peneliti  selanjutnya 

hasil  peneliti  ini dapat  

digunakan  untuk menambah  dan 

memperluas  wawasan   dalam  

menghadapi   masalah-masalah  di 

lapangan terutama masalah 

pengenalan simbol huruf. 

 

III. DAFTAR PUSTAKA 
Arikunto Suharsimi, Suhardjono, 

Supardi. 2014. Penelitian 
Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi 
Aksara. 

 
Acmad. 1997. Metodik Khusus 

Pengembangan Daya Pikir Di 
Taman Kanak-Kanak. 
Departemen Pendidikan Dan 
Kebudayaan: Jakarta. 

 
Ayuningsih Dyah. 2003. Psikologi 

Perkembangan anak Pola 
Pendidikan Sesuai Karakter & 
Kepribadian Anak. Jakarta: 
Pustaka Larasati. 

 

Criticos. 1996. Media selection. 
Plomp, T., & Ely, D.P (Eds): 
International Encyclopedia of 
Educational Technology, 2 
edition. New York: Elsevier 
Science, Inc. 

 
Depdiknas. 2007. Pedoman 

Pembelajaran Bidang 
Pengembangan Bahasa Di 
Taman Kanak-Kanak. Jakarta: 
Direktorat Pembinaan TK dan 
SD. 

 
Depdiknas. 2007. Persiapan Membaca 

dan Menulis Melalui 
Permainan Di Taman Kanak-
Kanak. Jakarta: Direktorat 
Pembinaan TK dan SD. 

 
http://www.kamusbesar.com/menjemu

r, diakses hari sabtu, Tanggal: 
07 Oktober 2017, pukul 18.00 
WIB. 

 
Jamaris. 2003. Perkembangan dan 

Pengembangan Anak Usia 
Taman Kanak-Kanak. Jakarta: 
UNJ. 

Kamus  Lengkap Bahasa Indonesia 
Moderen. Surabaya: CV. 
Pustaka Agung Harapan. 

 
Sari. 2013. Pengenalan huruf Alfabet 

bagi anak Usia 
Dini menggunakan Metode 
Pengolahan Citra. Suara 
Berbasisi Data Suara. Malang: 
Jurnal Eltek,Vol 2 Nomor 01 
April 2013,ISSN  1693 – 2024. 

 
Syamsuddin, 2012. Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Taman 
Kanak-Kanak. Direktorat 



Artikel Skripsi                                                                                                                      
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Endang Zuliani 14.1.01.11.0435  simki.unpkediri.ac.id 
                                                         [9] 

 

Pembinaan Pendidikan anak 
Usia Dini Direktorat Jenderal 
Pendidikan Anak Usia Dini, 
Nonformal, Dan Informal 
Kementerian Pendidikan Dan 
Kebudayaan: Jakarta. 

 
Sujiono, dkk. 2006. Pengertian 

Pengembangan Kognitif. 
Jakarta: Universtas Terbuka. 

 
Sudono, Anggani. 1995. Alat 

permainan dan sumber belajar. 
TK. Jakarta. 

 
Susanto. 2011. Perkembangan Anak 

Usia Dini . Jakarta: Kencana. 

 
 
 
 
 

 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2-10)

