
 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Perkembangan Kemampuan Berbahasa Anak Usia Dini 

2.1.1 Pengertian Bahasa Anak Usia Dini 

Bahasa  adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi manusia yang satu 

dengan manusia lainnya. Melalui bahasa anak dapat mengungkapkan apa yang 

dirasakan dan mengembangkan kemampuan bergaul dengan teman sebaya, guru 

dan orang disekitarnya. Bahasa juga merupakan salah satu aspek yang harus 

dikembangkan pada anak usia dini. 

Bahasa sebagai alat komunikasi anak mencakup komunikasi verbal dan 

komunikasi non verbal yang dipelajari anak tergantung pada kematangan dan 

kesempatan belajar yang diperoleh anak. Bahasa juga menjadi landasan seorang 

anak untuk mempelajari bidang – bidang pegembangan lainya. Sebelum anak 

mempelajari bidang – bidang pengetahuan lain, anak perlu menggunakan bahasa 

agar dapat memahami suatu hal dengan baik.  

Bahasa sebagai salah satu penyampai pesan dari apa yang sedang difikirkan 

seseorang, menjadi sangat penting bagi anak dalam proses pembelajaran. Karena 

dengan bahasa yang diucapkan oleh anak, dia dapat menyampaikan apa saja yang 

ada difikirkan dan dirasakannya. Jadi sudah tepat bila bahasa menjadi salah satu 

aspek perkembangan yang harus dikuasai saat anak berada di PAUD. 
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Peran bahasa dalam pikiran anak adalah:  

a. Bahasa memunkinkan perkembangan pikiran abstrak dan konseptual. 

b. Bahasa sebagai alat komunikasi, membantu pembentukan dan mendorong 

perkembangan pikiran.(Piaget, Vygotsky, dan Bruner dalam Tampubolon 

dalam mengembangkan minat dan kebiasaan membaca pada anak, 1991:12-

13) 

Dari pendapat diatas jelas bahwa pikiran anak tertuang didalam bahasa anak, akan 

tetapi bahasa anak dalam arti potensi perlu dikembangkan oleh orang dewasa 

disekitar anak. Karena melalui dialog atau percakapan anak dengan orang dewasa 

pikiran anak akan semakin berkembang. 

2.1.2 Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Bahasa anak akan mengalami kemajuan secara bertahap sesuai dengan tingkat 

kematangan anak dan interaksi anak dengan guru, teman sebaya dan 

lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Piaget yaitu: Sejak lahir hingga 

dewasa pikiran anak berkembang melalui jenjang – jenjang berperiode sesuai 

dengan tingkat kematangan anak itu secara keseluruhan dan dengan interaksi – 

interaksinya dengan lingkungannya.( Piaget dalam Tampubolon dalam 

mengembangkan minat dan kebiasaan membaca pada anak,1991: 3) 

Piaget dalamTampubolon dalam mengembangkan minat dan kebiasaan membaca 

pada anak mengemukakan empat jenjang utama perkembangan pikiran anak 

antara lain sebagai berikut: 

1. Jenjang Sensorimotoris: sejak lahir – 18/24 bulan 

2. Jenjang Praoperasional: 18/24 bulan – 6/7 tahun 
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3. Jenjang Operasi Konkret: 6/7 tahun – 11/12 tahun. 

4. Jenjang Operasi Formal: 12 – 15 tahun  

Pandangan Piaget tentang bahasa anak-anak ditulisnya dalam bukunya “ The 

Langueage and Thought or the Child” terbit tahun 1962 Dia menemukan bahwa 

bahasa anak-anak mulai tumbuh pada akhir periode sensorimotoris. Sedang 

bahasa egosentris sangat menonjol pada periode praoperasional terutama adalah 

berkenaan dengan kegiatan bermain. 

Adapun Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan berdasarkan Permendiknas 

No 58 Tahun 2009 bahwa lingkup perkembangan bahasa usia 5-6 tahun aadalah 

sebagai berikut : 

Usia 5<6 Tahun 

Lingkup 

Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

a. Menerima 

Bahasa 

Menyimak perkataan orang lain (Bahasa ibu atau bahasa lainnya)  

Mengerti dua perintah yang diberikan  secara bersamaan. 

Memahami cerita yang dibacakan. 

Mengenal perbendaharan kata mengenai kata sifat (nakal,pelit,baik 

hati,berani,jelek,dsb). 

Mengerti beberapa perintah secara bersamaan. 

Mengulang kalimat yang lebih kompleks. 

Memahami aturan dalam suatu permainan. 

b. Mengungkap 

Bahasa 

Mengulang kalimat sederhana. 

Menjawab pertanyaan sederhana 

Mengungkap perasaan dengan kata sifat (baik,senang,nakal,pelit,baik 

hati,berani,baik,jelek,dsb) 

Menyebutkan kata – kata yang dikenal. 

Mengutarakan pendapat pada orang lain. 

Menyatakan alasan terhadap suatu yang diinginkan atau 

ketidaksetujuan. 

Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah didengar. 

Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. 

Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama. 

Berkomunikasi secara lisan. 

Memiliki perbendaharaan kata serta mengenal simbol – simbol untuk 

persiapan membaca, menulis, berhitung. 

Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimat – 
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Lingkup 

Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

predikat – keterangan) 

Memiliki lebih banyak kata untuk mengekspresikan ide pada orang 

lain. 

Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan.  

 

c. Keaksaraan Mengenal simbol – simbol 

Mengenal suara – suara hewan atau benda yang ada disekitarnya. 

Membuat coretan yang bermakna. 

Meniru huruf. 

Menyebutkan simbol – simbol huruf yang dikenal. 

Mengenal suara huruf awal dari nama benda – benda yang ada 

disekitarnya. 

Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi huruf awl yang 

sama. 

Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk – bentuk. 

Membaca nama sendiri, menulis nama sendiri. 

 

Dengandemikian Pengembangan Kemampuan Berbahasa anak bertujuan agar 

anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Lingkungan 

disini yang dimaksud adalah antara lain teman sebayanya, teman bermain, orang 

dewasa, baik yang disekolah, dirumah, maupun dengan tetangga disekitar 

rumahnya. 

Kemampuan berbahasa anak diperoleh melalui berbagai pengalaman yang 

dialaminya selama pembelajaran berlangsung. Guru sangatlah berperan penting 

dalam tahap keberhasilan anak untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat 

mengenal berbagai lambang huruf dan selanjutnya anak dapat membaca beberapa 

kata atau kalimat sederhana dengan tepat. 

2.1.3 Lingkup Perkembangan Bahasa 

Mengacu padaPermendiknas maka lingkup perkembangan bahasa anak usia dini 

termasuk dalam kemampuan mengungkap bahasa. Sedang tingkat pencapaian 



14 
 

yang harus dicapai yaitu memiliki perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, berhitung. 

Dalam hal persiapan membaca anak usia dini dapat belajar melalui permainan 

yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. 

Keberhasilan anak terhadap permainan yang dimainkannya, menentukan 

keberhasilan anak untuk dapat mengenal lambang huruf. 

2.1.4  Faktor – Faktor yang mempengaruhi Bahasa Anak Usia Dini 

Bahasa anak akan berkembang dengan cepat dan baik jika lingkungan anak juga  

mendukung dengan baik. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan bahasa pada anak usia dini;  

1. Anak berada di dalam lingkungan yang positif dan bebas dari tekanan 

2. Menunjukkan sikap dan minat yang tulus pada anak 

3. Menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan non verbal 

4. Dalam bercakap-cakap dengan anak, orang dewasa perlu menunjukkan 

ekspresi yang sesuai dengan ucapannya 

5. Melibatkan anak dalam berkomunikasi 

(Martinis dan Jamila dalam Panduan Pendidikan Anak Usia Dini, 2010:144-145) 

 

Perkembangan bahasa pada anak usia dini dapat dilihat dari kemampuan anak 

antara lain: 

1. Mengenal lambang huruf. 

2. Berani bertanya secara sederhana. 

3. Membaca kata yang ada pada gambar.  

4. Menyusun lambang huruf menjadi kata yang dikenalnya. 

5. Keaksaraan yang mencakup peningkatan kosakata dan bahasa, serta 

percakapan. 
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2.1.5 Pendekatan Pembelajaran Anak Usia Dini 

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan, pasai 19 ayat 1menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Maka pendekatan 

pembelajaran anak usia dini adalah melalui bermain. 

Hal ini senada dengan pendapat Yus Anita, yang  mengatakan pada anak usia dini 

pelaksanaan pembelajaran berdasarkan prinsip pendekatan sebagai berikut : 

a. Beroreantasi pada kebutuhan anak. 

b. Belajar melalui bermain. 

c. Kegiatan belajar mengembangkan dimensi 8 kecerdasan secara terpadu 

d. Menggunakan pendekatan klasikal, kelompok dan invidual 

e. Lingkungan kondusif, baik didalam maupun diluar kelas 

f. Menggunakan berbagai model pembelajaran 

g. Mengembangkan ketrampilan hidup dan hidup beragama 

h. Menggunakan media dan sumber belajar. 

(Yus Anita dalam Model Pendidikan Anak Usia Dini, 2011 :67-68) 

Fungsi pendekatan bagi suatu pengajaran ialah suatu pedoman umum untuk 

menentukan langkah-langkah metode dan teknik pengajaran yang akan digunakan. 

Bisa dikatakan bahwa pendekatan melahirkan metode, artinya metode 

pembelajaran bahasa sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. 

Sedangkan menurut Yuliani prinsip pembelajaran anak usia dini adalah sebagai 

berikut: 

1. Anak sebagai pembelajar aktif 

2. Anak Belajar melalui Sensori dan Panca Indera 

3. Anak Membangun Pengetahuan sendiri 

4. Anak Berfikir melalui Benda Konkret 

5. Anak Belajar dari Lingkungan 
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2.1.6 Tahapan Membaca Anak Usia Dini 

Sebenarnya setiap anak sudah menjadi pembaca sejak ia lahir, dimulai dari 

pertamakali anak memperhatikan dan mendengarkan suara orang tuanya serta 

suara – suara disekitarnya. Kemampuan anak ini menjadi modal dalam 

mengajarkan anak membaca. 

Seorang akan menjadi pembaca melalui beberapa tahapan, biasanya mereka sudah 

dapat membaca sendiri pada usia 6 atau 7 tahun. Kemampuan membaca anak pada 

setiap individu tentunya berbeda, ada anak yang dapat cepat membaca, ada anak 

yang lamban kemampuan membacanya, dan ada juga sebagian anak yang 

membutuhkan bantuan khusus agar mereka dapat membaca. 

Menurut Ajen ada beberapa tahapan membaca pada anak usia enam tahun antara 

lain : 

1. Berbicara dan mendengarkan 

2. Mendengarkan cerita – cerita 

3. Berpura – pura membaca 

4. Belajar cara memegang buku 

5. Belajar melalui gambar – gambar 

6. Mengidentifikasi huruf dengan nama dan bentuk 

7. Menghubungkan huruf dan suara 

8. Mengenali kalimat – kalimat mudah dalam gambar 

9. Menulis sendiri huruf – huruf dalam alfabet 

10. Menulis kata – kata 

11. Menulis kalimat ringan 

12. Membaca buku – buku ringan 

13. Menulis surat atau menulis informasi ringkas yang hanya merupakan 

sekadar pemberitahuan.  

 

(Dianawati dalam membuat anak gemar membaca,2005: 6-7) 

Tahapan membaca diatas adalah hanya sebagai informasi bagi para orang tua dan 

guru dalam mengajarkan membaca pada anak usia dini. Sebelum mengenalkan 
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cara membaca pada anak, ada lebih baik anak dikenalkan dulu dengan lambang 

huruf atau alfabet. Lambang – lambang huruf yang dikenalkan dapat dirangkai 

dengan kata – kata yang mudah diingat anak.  

Ada banyak cara mengajarkan membaca pada anak usia dini, tentunya melalui 

berbagai permainan yang dirancang agar anak tertarik mengikuti kegiatan 

membaca tersebut. Perlu kesabaran dan ketekunan dalam mengajarkan anak 

membaca, karena bila anak terlalu dipaksa maka anak akan bosan belajar. 

2.1.7 Pengenalan Huruf Sebagai Awal Tahapan Membaca Anak Usia Dini 

Sebelum anak dapat membaca tentunya anak harus mengenal lambang huruf, 

setelah anak mengenal huruf maka mudah bagi anak untuk dapat membaca kata 

selanjutnya membaca kalimat-kalimat sederhana. 

Steinberg menggariskan lima prinsip pengajaran membaca dini, yaitu: 

a. Materi bacaan harus terdiri atas kata-kata dan kalimat-kalimat yang bermakna 

bagi anak, terutama dari segi pengalaman anak. 

b. Membaca terutama harus didasarkan pada kemampuan memahami bahasa 

lisan, dan bukan pada kemampuan berbicara. 

c. Membaca bukan mengajarkan bahasa (aspek-aspek bahasa) atau konsep-

konsep. 

d. Membaca tidak bergantung pada pengajaran penulis. 

e. Pengajaran membaca harus menyenangkan bagi anak. 

(Steinberg dalam Tampubolon dalam mengembangkan minat dan kebiasaan 

membaca pada anak,1991:43) 

 

Dari uraian Steinberg jelas bahwa mengajarkan membaca pada anak usia dini di 

mulai dari huruf dan selanjutnya kata-kata kemudian kalimat-kalimat sederhana 

yang dekat dengan anak. Misal: aku dan ibu guruku, baju baruku warnanya merah. 
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Belajar membaca pada anak harus disesuaikan juga dengan kemampuan dan 

tingkat kematangan anak. 

2.2  Bermain Anak Usia Dini 

2.2.1 Pengertian Bermain 

Bermain adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh anak, dengan bermain 

anak akan mengeluarkan segenap tenaga dan imajinasi yang ada pada dirinya. 

Schwartzman dalam Pendidikan Anak Prasekolah (1978: 102) mengemukaakn 

batasan bermain sebagai berikut: (1) bermain adalah pura – pura (2) bermain 

bukan suatu yang sungguh – sungguh (3) bermain bukan suatu kegiatan yang 

produktif.   

Dunia anak adalah bermain maka metode pembelajaran bagi anak pun adalah 

dengan bermain. Bermain bagi anak bukanlah kegiatan yang sia- sia, karena setiap 

bermain anak tanpa disadari sedang menggali potensi yang ada pada dirinya untuk 

dieksplor melalui bermain. 

Didalam bermain guru memegang peranan penting untuk mengamati dan 

mengarahkan agar permainan anak menghasilkan suatu ketrampilan dan 

pengetahuan  yang baru bagi anak guna bekalnya dijenjang pendidikan 

selanjutnya. 

Anak usia dini tidak dapat membedakan antara bermain, belajar dan bekerja, 

sehingga bermain adalah salah satu cara anak usia dini belajar. Karena melalui 

bermainlah anak belajar tentang apa yang ingin mereka ketahui dan pada akhirnya 
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anak mampu mengenal semua peristiwa terjadi di sekitarnya.(Nurani dalam 

konsep dasar pendidikan anak usia dini,2009:134) 

Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang – ulang oleh anak dan 

dengan bermain anak mendapatkan kesenangan/kepuasaan.  

Ada dua ciri utama bermain, yaitu pertama semua aktivitas bermain 

representasional menciptakan suatu imajiner yang memunkinkan anak 

menghadapi keinginan – keinginan yang tidak dapat direalisasikan dalam 

kehidupan nyata. Kedua, representasional memuat aturan – aturan berperilaku 

yang harus diikuti oleh anak untuk dapat menjalankan adegan bermain.(Nurani 

dalam konsep dasar pendidikan anak usia dini, 2009 :99) 

Menurut Jeffre, McConkey dan Hewson dalam  Nurani , ada enam karakteristik 

bermain pada anak yang perlu dipahami oleh stimulator. Yaitu: 

1. Bermain muncul dari dalam diri anak                                                    

2. Bermain harus bebas dari aturan yang mengikat 

3. Bermain adalah aktivitas nyata atau sesungguhnya 

4. Bermain harus difokuskan pada proses 

5. Bermain harus didominasi oleh pemain 

6. Bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain 

 

Bermain adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh anak, dengan bermain 

anak akan mengeluarkan segenap tenaga dan imajinasi yang ada pada dirinya. 

Schwartzman dalam Pendidikan Anak Prasekolah (Tahun 1978: 102) 

mengemukaakn batasan bermain sebagai berikut: (1) bermain adalah pura – pura 

(2) bermain bukan suatu yang sungguh – sungguh (3) bermain bukan suatu 

kegiatan yang produktif.   
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Dunia anak adalah bermain maka metode pembelajaran bagi anak pun adalah 

dengan bermain. Bermain bagi anak bukanlah kegiatan yang sia- sia, karena setiap 

bermain anak tanpa disadari sedang menggali potensi yang ada pada dirinya untuk 

dieksplor melalui bermain. 

Didalam bermain guru memegang peranan penting untuk mengamati dan 

mengarahkan agar permainan anak menghasilkan suatu ketrampilan dan 

pengetahuan  yang baru bagi anak guna bekalnya dijenjang pendidikan 

selanjutnya. 

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Bermain 

Bila kita berada di Taman Kanak – Kanak maka kita akan melihat betapa 

banyaknya alat permainan yang disediakan sekolah baik dihalaman maupun 

diruang kelas. Sekilas orang akan menduga ini ruang untuk belajar atau bermain.  

Harus kita ingat dunia anak adalah dunia bermain, jadi segala bentuk 

pembelajaran kepada anak haruslah melalui bermain.  

Dengan bermain kita memberi kesempatan kepada anak untuk memahami dunia, 

bergaul dengan teman sebaya dan orang dewasa, belajar mengontrol emosinya, 

mengekspresikan segala ide dan daya kreasinya,serta membangun kemampuan 

simboliknya. Pada dasarnya tujuan utama bermain adalah memelihara 

perkembangan atau pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan 

bermain yang kreatif. (Nurani dalam konsep dasar pendidikan anak usia dini, 

2009:145) 
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Sedangkan penekanan bermain adalah perkembangan kreativitas dari anak-anak. 

Semua anak usia dini memiliki potensi kreatif, tetapi perkembangan kreativitas 

sangat individual dan bervariasi antar anak yang satu dengan anak lainnya.( 

Catron dan Allen dalam Tampubolon dalam konsep dasar pendidikan anak usia 

dini, 2009:145) 

Bermain adalah pekerjaan anak dan anak – anak sangat suka bermain. Dalam 

bermain anak mengembangkan ketrampilan memecahkan masalah dengan 

mencoba berbagai cara dengan mengerjakan sesuatu dan memilih dan menentukan 

cara yang paling tepat. Dalam bermain anak belajar menggunakan bahasa dengan 

lebih baik lagi dan menyaring bahasa mereka dengan berbicara dan mendengarkan 

anak lain. Ketika bermain anak belajar berkomitmen dengan apa yang mereka 

sepakati sebelum memulai permainan. 

Kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak akan mematangkan perkembangan 

ketrampilan gerakan kasar dan halus, perkembangan kognitif, sosial dan 

emosional.Selain itu dalam bermain anak juga mengembangkan mentalnya dan 

menumbuhkan kemampuannya untuk memecahkan masalah dalam hidupnya. 

Keberhasilan anak pada tahap ini menetukan keberhasilan anak dijenjang 

pendidikan selanjutnya. 

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari  bermain 

adalah memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal anak usia dini 

melalui pendekatan bermain yang kreatif, interaktif dan terintegrasi dengan 

lingkungan bermain anak. (Nurani dalam konsep dasar pendidikan anak usia dini, 

2009 : 102) 
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Sedang fungsi dari bermain antara lain:  

1. Memperkuat dan mengembangkan otot dan koordinasinya melalui gerak,  

2. Dapat mengembangkan ketrampilan emosinya 

3. Dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya 

4. Dapat mengembangkan kemandiriannya dan menjadi dirinya sendiri   

2.2.3 Tahapan Bermain 

Dalam bermain anak belajar berinteraksi dengan lingkungannya dan orang yang 

ada disekitarnya. Dari interaksi anak dengan lingkungan dan orang dewasa 

disekitarnya, maka kemampuan sosialisasi anak pun menjadi berkembang. Ada 

enam tahapan bermain menurut Parten dan Rogers dalam Nurani adalah sebagai 

berikut : 

1. Unoccupied atau tidak menetap 

2. Unlooker atau penonton/pengamat 

3. Solitary independen play atau bermain sendiri 

4. Parallel activity atau kegiatan paralel 

5. Associative paly atau bermain dengan teman 

6. Cooperative or organized supplementary play atau kerjasama dalam 

bermain atau dengan aturan.  

(Nurani dalam konsep dasar pendidikan anak usia dini, 2009:147) 

 

Dari enam tahapan diatas terlihat bahwa dalam bermain anak selalu melewati 

tahapan yang sesuai dengan kematangan anak. Anak akan mencapai titik tertinggi 

dalam tahapan bermain bila anak mendapat pasilitas dan respon yang positif dari 

lingkungannya. 

2.2.4 Bentuk – Bentuk Bermain 

Bermain merupakan kegiatan yang menimbulkan kenikmatan yang akan menjadi 

rangsangan bagi perilaku lainnya.waktu anak untuk bermain tidaklah berbeda 
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dengan waktu orang dewasa bekerja. Waktu bermain anak dari pagi hingga sore 

hari yang sepintas sama dengan kegiatan orang dewasa yang bekerja dari pagi 

hingga sore. 

Melalui kegiatan bermain yang dilakukan anak, guru akan mendapat gambaran 

tentang tahap perkembangan dan kemampuan secara umum yang ada pada anak. 

(Menurut Patmonodewo dalam Pendidikan Anak Prasekolah, 2008:103-107) 

bentuk – bentuk bermain itu antara lain meliputi : a.bermain sosial, b.bermain 

dengan benda, c.bermain sosio dramatis. 

a. Bermain sosial adalah bermain yang dilakukan anak dengan alat bermain 

sendiri atau bersama teman – temannya. Dari permainan sosial akan 

menunjukkan derajat partisipasi anak dalam kegiatan bermain, dapat bersipat 

soliter (bermain seorang diri), bermain sebagai penonton, bermain paralel, 

bermain asosatif dan bermain bersama (kooperatif). 

b. Bermain dengan benda terdapat tiga tahapan bermain, yaitu 1) bermain 

praktis, 2) bermain simbolik dan 3) bermain dengan peraturan peraturan. Pada 

tahap awal bermain dengan benda anak berada pada tahap praktis dimana anak 

akan memainkan benda sesuai dengan ide dan aturan yang dibuatnya sendiri. 

Pada tahap simbolik anak akan memainkan benda itu berdasarkan sesuatu 

yang diinginkannya, misal balok menjadi mobil atau yang lainnya. Pada tahap 

bermain dengan aturan inilah anak sudah tahu dan mampu menngunakan 

balok itu sesuai dengan pungsi sebenarnya. Bagaimana anak menggunakan 

alat permainan dengan membuat aturan tertentu tergantung pada kematangan 

dan pengalaman anak. Makin matang seorang anak, makin meningkat 
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kemampuan anak menggunakan alat permainan simbolik serta memainkannya 

sesuai dengan peratura yang ada. 

c. BermainSosio-Dramatik, bermain sosio-dramtik sangat penting dalam 

mengembangkan kreativitas, pertumbuhan intelektual, dan ketrampilan sosial. 

Tidak semua anak memiliki penalaman sosio-dramatik. Oleh karena itu para 

guru diharapkan memberikan pengalaman dalam bermain sosio-dramatik. 

Sosio-dramatik memiliki beberapa elemen antara lain : 1) Bermain denga 

melakukan imitasi, yaitu anak memerankan orang lain. 2) Bermain pura – pura 

suatu objek, yaitu anak bermain mengumpamakan dirinya benda lain. Seperti 

menjadi kendaraan yang berjalan kesana kemari. 3) Bermain peran dengan 

menirukan gerakan, misal menirukan pembicaraan antara guru dan murid.            

4) Persisten, yaitu anak melakuakan kegiatan bermain dengan tekun sedikitnya 

selama 10 menit. 

2.2.5 Permainan Kartu Huruf 

Kartu adalah kertas tebal berbentuk persegi panjang, sedang huruf adalah tanda 

aksara atau tata tulis yang merupakan abjad yang melambangkan bunyi bahasa 

dan aksara. Kartu Huruf dapat diartikan jenis kertas tebal berbentuk persegi 

panjang yang ditulisi abjad atau huruf tertentu. 

Permainan kartu huruf adalah permainan yang menggunakan huruf huruf yang di 

tempel pada kartu. Dengan menggunakan kartu huruf akan memudahkan anak 

untuk mengenal berbagai lambang huruf melalui permainan yang menarik. Ada 

beberapa permainan yang dapat menggunakan kartu huruf, antara lain : Bermain 
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Kartu Remi, Pohon Huruf, Teka – teki Huruf,Bisik berantai, Menjahit, Meloncat 

bulatan kata,semafur huruf, dll. 

Melalui permainan kartu huruf ini juga dapat melatih motorik halus dan motorik 

kasar dengan cara mengkoordinasikannya dengan lima panca indera anak. Dengan 

melihat, mengamati, menyebutkan,membedakan, mencocokkan lambang huruf 

vokal dan huruf konsonan. 

Permainan Kartu Huruf dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak 

dengan baik. Pada penelitian ini permainan yang digunakan adalah permainan 

kartu huruf dengan model permainan Kartu Remi, Pohon Huruf, dan Teka – teki 

Huruf.  

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Pengenalan lambang huruf merupakan awal kemampuan berbahasa pada Anak 

Usia Dini, hal tersebut sangat penting karena bahasa merupakan alat 

komunikasi.sehingga perlu dikembangkan secara optimal untuk mengembangkan 

kemampuan mengenal lambang huruf diperlikan berbagai macam cara, salah 

satunya adalah menggunakan permainan Kartu Huruf. Mengingat melalui 

permainan Kartu Huruf diharapkan dapat membantu mempermudah anak dalam 

mengenal lambang huruf. Sehingga diharapkan kemampuan berbahasanya bisa 

berkembang secara optimal. Adapun gambaran kerangka fikir dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

Berdasarkan Kajian Teori dari kerangka uji melalui permainan Kartu Huruf, dapat 

meningkatkan kemampuan anak mengenal lambang huruf untuk persiapan 

membaca bagi anak – anak TK Negeri Pembina Kota Bandar Lampung. 

 

Siswa / yang diteliti 

Kemampuan anak 

mengenal lambang 

huruf belum 

berkembang sesuai 

harapan. 

Guru / Peneliti Belum 

menerapkan 

pembelajaran  

melalui bermain 

Kondisi 

Awal anak 

SIKLUS I 

Menggunakan 

permainan kartu huruf 

untuk meningkatkan 

kemampuan anak  

mengenal lambang 

huruf 

 

Menerapkan 

Pembelajaran 

melalui Permainan 

Kartu Huruf 

Tindakan 

Kelas 

SIKLUS II 

Menggunakan 

permainan kartu huruf 

untuk meningkatkan 

kemampuan anak  

mengenal lambang 

huruf   dengan 

bervariasi 

 

 

SIKLUS III  
Menggunakan  

permainan kartu huruf 

untuk meningkatkan 

kemampuan anak  

mengenal lambang 

huruf   dengan 

bervariasi 

 

KONDISI 

AKHIR 

Kemampuan 

mengenal lambang 

huruf meningkat dari 

yang semula hanya 

39,99 persen 

meningkat menjadi 

77, 13 persen. 


