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Latar belakang dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca 

anak masih belum optimal karena media yang masih jarang digunakan sebagai 

sarana belajar anak dikelas. Penggunaan media dalam permainan seharusnya 

dapat mendukung aktivitas belajar anak terutama dalam mengajarkan membaca 

pada anak. Rumusan masalah 1). Adakah pengaruh penerapan permainan edukatif 

balok huruf terhadap kemampuan membaca permulaan pada anak di Taman 

Kanak-kanak Pembina Selatan. 2). Apakah anak mengalami perubahan dalam 

kemampuan membaca melalui penerapan permainan balok huruf. Tujuan 

1.Mengetahui pengaruh penerapan permainan edukatif balok huruf terhadap 

kemampuan membaca anak, 2. Mengetahui hasil kemampuan membaca anak 

melalui alat permainan edukatif balok huruf. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode kuantitatif dan jenis pendekatan yang digunakan yaitu 

pendekatan eksperimen. Teknik pengumpulan data dengan teknik: observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

perhitungan menggunakan rumus uji t, dapat diketahui nilai dari rata-rata pre test 

adalah 44, sedangkan nilai post test adalah 76 dengan selisih angka 32. Hasil dari 

penelitian berdasarkan data pre test dan post test dengan hasil permainan edukatif 

balok huruf melalui program SPSS dengan hasil t hitung adalah -26,944 

sedangkan t tabel N = 5 pada taraf kepercayaan 2,132 dengan hasil tersebut berarti 

terdapat pengaruh dari permainan edukatif balok huruf dalam mengenal abjad 

terhadap kemampuan membaca permulaan pada anak kelas B2 setelah diberikan 

perlakuan. 

Kata kunci : Permainan Edukatif, Kemampuan Membaca Permulaan 

Pembelajaran merupakan 

bentuk penyelenggaraan pendidikan 

yang terpadu secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan berbagai 

hal terutama kegiatan pembelajaran 

yang menyangkut masalah anak dan 

lingkungan sekitarnya yang 

bermakna bagi anak. Salah satu 

aspek perkembangan anak yang 

harus dikembangkan yaitu aspek 

perkembangan bahasa. Aspek 

perkembangan bahasa sangat 

berkaitan dengan kecerdasan anak. 

Kegiatan pembelajaran sebagai 

suatu proses harus berdasarkan 

prinsip-prinsip pembelajaran. 

Pembelajaran berasal dari kata 

belajar, yaitu suatu aktivitas atau 

kemampuan suatu proses untuk 

memperoleh pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki prilaku, sikap, dan 

mengukuhkan kepribadian (Fadlilah, 
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2012: 131). Kegiatan pembelajaran 

dirancang sesuai dengan prinsip-

prinsipnya, baik terkait dengan 

materi, pengalaman belajar, tempat, 

waktu, alat/sumber belajar, bentuk 

pengorganisasian kelas dan cara 

penilaiannya. 

Menurut Tarigan (dalam Hisna, 

2012: 2) menyatakan bahwa 

“Membaca adalah suatu proses 

penyandian kembali dan pembacaan 

sandi (a recording and decoding 

process), berlainan dengan berbicara 

dan nmenulis yang melibatkan 

persandian (encoding)”. 

Sedangkan Tampubolon(1993: 

41) menyatakan bahwa “Membaca 

suatu kegiatan fisik dan mental. 

Melalui membaca informasi dan 

pengetahuan yang berguna bagi 

kehidupan dan dapat diperoleh”. 

Membaca dapat dikatakan 

kemampuan awal yang dilewati 

anak dalam proses menguasai 

keterampilan membaca secara 

menyeluruh. Membaca biasa 

dilakukan atau didapatkan oleh anak 

yaitu sekitar 4-6 tahun. Anak-anak 

yang memperoleh keterampilan 

membaca akan lebih mudah 

menyerap informasi dan 

pengetahuan pada waktu-waktu 

selanjutnya dalam kehidupan anak 

itu sendiri. 

Kemampuan membaca untuk 

anak bukanlah faktor untuk 

menentukan kelulusan anak. Karena 

untuk anak usia Taman Kanak-

kanak (TK) masih kesulitan dalam 

mempelajari hal-hal yang bersifat 

abstrak namun dari orang tua 

menghendaki anak untuk bisa 

membaca setelah lulus TK dan 

untuk mempersiapkan anak pada 

jenjang Sekolah dasar. Untuk 

memenuhi perkembangan zaman 

yang semakin maju maka diperlukan 

strategi pengembangan yang sesuai 

dengan anak TK sehingga 

kemampuan membaca anak masih 

dalam batas-batas aturan yang 

berpusat pada anak dan anak dapat 

berkembang sesuai dengan tingkat 

usia dan perkembangannya. 

Sedangkan bermain merupakan 

kegiatan utama yang dilakukan anak 

dalam melakukan interaksi dengan 

lingkungannya untuk membangun 

pengetahuannya. Aktivitas yang 

langsung dan spontan ini seorang 

anak melakukan kegiatan dengan 

tanpa paksaan dan menggunakan 

perasaannya untuk itu satu bentuk 

permainan seharusnya diciptakan 

dengan tujuan yang jelas sehingga 

pertumbuhan dan perkembangan 

sesuai yang diharapkan. 

Kegiatan bermain sambil 

belajar merupakan kegiatan yang 

paling menyenangkan untuk anak-

anak. Pada usia 5 – 6 tahun atau 

pada masa pendidikan TK, anak 

sudah sangat membutuhkan alat 

untuk bermain dalam rangka 

mengembangkan kemampuannya, 

bakatnya, minatnya sesuai dengan 

apa yang ia lihat dalam kehidupan 

sehari-hari di lingkungan sekitarnya. 

Bermain dengan menggunakan alat 

permainan dapat memenuhi seluruh 

aspek perkembangan anak. Pada 

saat anak merasakan senang, maka 

pertumbuhan otak anak pun kian 

meningkat sempurna sehingga akan 

makin memudahkan anak dalam 

melakukan proses pembelajarannya.  

Oleh karena itu alat permainan 

tidak dapat dipisahkan dari 

kebutuhan anak. Penggunaan media 

dalam permainan seharusnya dapat 

mendukung aktivitas belajar anak 

terutama untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pada anak 

agar anak dapat berpikir kritis. 

Bahkan pada kegiatan permainan 

balok huruf anak dapat 

mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan yang meliputi 

bahasa, matematika, seni, sosial 

emosional, religius dan motorik 



anak jika didukung dengan media 

khusus bagi anak usia 5 - 6 tahun. 

Anak perlu mendapatkan stimulasi 

yang baik dan tepat untuk 

mengoptimalkan aspek-aspek 

perkembangannya dengan 

mengajarkan anak membaca sejak 

dini. 

Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Adakah pengaruh penerapan 

permainan edukatif balok huruf 

terhadap kemampuan membaca 

pada anak di Taman Kanak-kanak 

Pembina Selatan? 

2. Apakah anak mengalami 

perubahan dalam kemampuan 

membaca melalui penerapan 

permainan balok huruf ? 

Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah 

spesifikasi kegiatan penelitian dalam 

mengukur suatu variabel yang 

merincikan hal-hal yang harus 

dikerjakan oleh peneliti untuk 

mengukur variabel tersebut. 

Disimpulkan bahwa definisi 

operasional dimaksudkan untuk 

menjelaskan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

Untuk mengungkapkan suatu 

penelitian, maka di bawah ini akan 

disajikan definisi operasional yang 

akan dianalisis dalam penelitian ini : 

1. Membaca 

Membaca menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1997) 

adalah melihat serta memahami isi 

dari apa yang tertulis (dengan 

melisankan atau hanya dalam 

hati). Menurut definisi ini, 

membaca diartikan sebagai 

kegiatan untuk menelaah atau 

mengkaji tulisan, baik secara lisan 

maupun dalam hati untuk 

memperoleh informasi atau 

pemahaman tentang sesuatu yang 

terkandung dalam tulisan.  

Huruf dan kata-kata 

merupakan suatu yang abstrak 

bagi anak, sehingga untuk 

mengenalkannya guru harus 

membuatnya menjadi nyata 

dengan mengasosiasikan pada hal-

hal yang mudah diingat oleh anak. 

Pertama kali mengenalkan huruf 

biasanya memusatkan pada huruf 

awal yang mudah dan sudah 

dikenal anak. Agar tidak ada 

kesan pemaksaan “belajar 

membaca” pada anak. 

Kemampuan membaca anak 

dikatakan baik dan meningkat 

dalam memperoleh skor tinggi 

setelah anak diberi perlakuan 

(treatment) 

2. Permainan Edukatif Balok Huruf 

Permainan edukatif 

balok huruf adalah alat permainan 

edukatif yang terbuat dari kayu 

atau plastik dengan warna-warna 

yang menarik dan kegiatan 

pembelajaran itu sendiri terdiri 

dari menyusun, merangkai dan 

membangun. Berdasarkan hal 

tersebut, kegiatan pembelajaran 

permainan balok huruf akan 

diterapkan dengan menggunakan 

balok kayu dan plastik yang 

memiliki tulisan abjad untuk 

meningkatkan daya pikir anak 

dalam mengenal huruf abjad. 

Kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan sesuai dengan indikator 

yang akan dinilai yaitu anak yang 

masih belum bisa mengenal abjad, 

menunjukkan simbol-simbol huruf 

yang dikenal,  menyebutkan jenis-

jenis huruf, dapat menyebutkan 

dengan benar antara bunyi dengan 

lambang huruf, menyebutkan kata 

pada suatu gambar, mengenal 

huruf awal dari benda-benda yang 

ada disekitarnya, dan menyusun 

balok huruf menjadi sebuah kata . 

METODE 

Metode penelitian yang di gunakan 

yaitu kuantitatif, sedangkan bentuk 

dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Menurut Sugiyono 



(2012: 107) metode penelitian 

eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan 

untukmencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang laindalam 

kondisi yang terkendali. 

Berdasarkan kerangka berpikir yang 

telah dibangun peneliti, maka 

penelitian tergolong penelitian Pre 

Experimental Design. Berikut ini 

akan digambarkan penelitian 

eksperimen dengan menggunakan 

model one group pretest posttest 

design dengan satu macam 

perlakuan. Di dalam model ini 

sebelum mulai perlakuan kedua 

diberi tes awal atau pretest untuk 

mengukur kondisi awal (O1) 

selanjutnya pada kelompok 

eksperimen diberi perlakuan (X) dan 

pada kelompok pembanding tidak 

diberi perlakuan. Selesai perlakuan 

diberi tes lagi sebagai post test (O2). 

Variabel penelitian yang telah 

dirumuskan oleh peneliti terdiri dari 

dua variabel yaitu permainan 

edukatif balok huruf sebagai 

variabel X dan kemampuan 

membaca anak variabel Y. lebih 

jelasnya akan diuraikan dibawah ini 

: 

1. Variabel X (variabel bebas atau 

variabel independen)  

Menurut Sugiyono (2010: 61) 

variabel X (variabel independen) 

adalah variabel bebas. Variabel 

adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya 

variabel Y (variabel 

terikat).Variabel X dalam judul 

penelitian ini adalah permainan 

edukatif balok huruf, sebab 

permainan edukatif balok huruf 

sebagai variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel Y yaitu 

kemampuan membaca. 

2. Variabel Y (variabel terikat atau  

variabel dependen) 

Menurut Sugiyono (2010: 61) 

variabel Y (variabel dependen) 

adalah variabel output, kriteria, 

konsekuen. Variabel Y juga 

disebut sebagai variabel terikat 

yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Variabel Y dalam 

penelitian ini adalah kemampuan 

membaca, sebab kemampuan 

membaca permulaan sebagai 

output, variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat adanya 

variabel bebas. 

Adapun teknik dan alat 

pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Nasution (dalam Sugiyono, 

2010: 310) menyatakan bahwa 

observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Observasi 

merupakan metode pengumpul 

data melalui pengamatan dan 

pencatatan perilaku subjek 

penelitian yang dilakukan 

secara sistematik.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan atau 

data untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, 

bertatap muka antara 

pewawancara dan responden 

dengan menggunakan alat 

yang dinamakan panduan 

wawancara. Menurut Arikunto 

(2010: 130) secara garis besar 

ada dua macam pedoman 

wawancara, yaitu : pedoman 

wawancara tidak terstruktur 

dan pedoman wawancara 

terstruktur. Pelaksanaan 

wawancara tidak terstruktur 

yaitu pedoman wawancara 

yang hanya memuat garis 

besar yang ditanyakan. 



3. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2010: 

329), dokumentasi merupakan 

catatan peristiwa yang sudah 

berlalu, yang dapat berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari 

seseorang. Dalam penelitian 

ini dokumen-dokumen yang 

peneliti ambil berupa foto dan 

karya kegiatan dari permainan 

balok huruf. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh peneliti, 

diperiksa dan dipilih agar dapat 

diolah menjadi data penelitian. 

Pelaksanaan penerapan 

permainan edukatif balok huruf 

dalam mengenal abjad terhadap 

kemampuan membaca permulaan 

pada anak di Taman Kanak-

kanak Negeri Pembina Pontianak 

Selatan dilaksanakan sebanyak 

10 kali pertemuan untuk 

kelompok eksperimen. 

Berdasarkan hasil data pre-

test dan post-test maka dapat 

dilakukan perhitungan dengan uji 

t melalui program spss 17 dengan 

hasil permainan edukatif balok 

huruf  yang dilakukan sebelum 

dan sesudah perlakuan adalaht 

hitung adalah -26,944 sedangkan 

t tabel N = 5, dengan demikian 

nilai t hitung > t tabel (-26,944 > 

2,132) dan signifikansi (0,025< 

0,05), dengan hasil tersebut 

berarti terdapat pengaruh dari 

permainan edukatif balok huruf 

dalam mengenal abjad terhadap 

kemampuan membaca 

permulaan. 

Berdasarkan rumusan 

hipotesis perhitungan di atas 

bahwa t hitung lebih besar dari t 

tabel karena jika t hitung > t tabel 

maka Ha dapat “diterima” 

sedangkan Ho “ditolak”, ini 

berarti ada terdapat pengaruh dari 

penerapan permainan edukatif 

balok huruf dalam mengenal 

abjad terhadap kemampuan 

membaca permulaan pada anak 

kelas B2. 

Berdasarkan kenyataan di 

atas ini berarti juga bahwa 

hipotesis yang menyatakan 

adanya pengaruh penerapan 

permainan edukatif balok huruf 

dalam mengenal abjad terhadap 

kemampuan membaca 

permulaandi Taman Kanak-

kanak Negeri Pembina Pontianak 

Selatan dapat “diterima”. 

Dari hasil yang sudah 

didapat peneliti di sekolah 

sebelum menggunakan 

permainan edukatif balok huruf 

ditemukan bahwa anak masih 

belum bisa mengenal abjad 

dengan kemampuan membaca 

permulaan dan masih terbilang 

rendah pengetahuan dan 

kemampuan anak dalam 

mengenal abjad. Hal ini diketahui 

pada saat anak diajarkan 

membaca, anak masih belum bisa 

untuk menyebutkan huruf yang 

ditunjuk oleh guru. 

Permainan edukatif balok 

huruf pada umunya sangat 

digemari oleh anak sebagai 

sarana bermain, semua jenis 

permainan balok dapat 

dimainkan oleh anak. Melalui 

permainan balok huruf anak 

dapat meningkatkan salah satu 

aspek perkembangan, yaitu 

bahasanya dalam mengenal 

huruf. Maka dari itu peneliti 

melakukan penelitian dengan 

menggunakan media permainan 

edukatif balok huruf dalam 

mengenal abjad terhadap 

kemampuan membaca 

permulaan. Menurut hasil 

wawancara, hasil observasi 

langsung dan kegiatan yang 

peneliti lakukan diketahui bahwa 



dalam ditemukan bahwa 

penerapan dengan menggunakan 

permainan edukatif balok huruf 

dan tanpa menggunakan 

permainan edukatif balok huruf 

terdapat perbedaan yaitu 

penerapan dengan menggunakan 

permainan balok huruf 

memperoleh nilai lebih tinggi 

daripada tidak menggunakan 

permainan balok huruf. 

Peningkatan skor yang 

terjadi pada pada subjek 

menunjukkan bahwa kemampuan 

mengenal abjad lebih tinggi 

dibandingkan dengan subjek 

yang tidak diberi perlakuan. Hal 

tersebut dikarenakan 

pembelajaran dengan 

menggunakan permainan 

edukatif balok huruf adalah suatu 

permainan yang dapat menarik 

minat anak untuk belajar 

mengenal huruf bagi membaca 

permulaan dan memberikan anak 

kesenangan saat belajar. 

Sehingga anak merasa berlomba-

lomba dengan teman yang 

lainnya untuk bisa mengenal 

huruf terhadap kemampuan 

membaca permulaan. Permainan 

balok huruf pada umumnya 

disukai banyak anak, karena 

dengan bentuk dan warna yang 

menarik. 

Pengaruh terhadap Permainan 

edukatif balok huruf dalam 

mengenal abjad terhadap 

kemampuan membaca 

permulaan. Dari hasil penelitian, 

data yang didapat serta hasil pre 

test dan post test anak yang 

peneliti berikan dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini 

memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap anak. Setelah 

penggunaan media permainan 

balok huruf ada peningkatan 

kemampuan anak dalam 

mengenal abjad. tetapi hal ini 

tetap membuktikan bahwa media 

permainan edukatif balok huruf 

bisa dipilih  sebagai media yang 

cukup efektif dalam belajar 

mengenalkan huruf untuk anak 

yang belum bisa membaca.  

Desain eksperimen yang 

digunakan adalah one group 

pretest post test design, dimana 

kemampuan anak dalam 

mengenal abjadsebagai variabel 

terikat diukur dalam pre test dan 

post test, kemudian dibandingkan 

untuk mengetahui seberapa 

signifikan peningkatan yang 

terjadi. 

Dilihat dari hasil pengamatan 

peneliti, anak yang peningkatan 

kemandiriannya tidak terlalu 

signifikan disebabkan karena ada 

anak tertentu yang daya 

tangkapnya agak kurang baik 

walaupun sudah berkali-kali 

dijelaskan dan diajarkan 

langsung serta ada juga faktor 

dari anak yang kadang-kadang 

suka berbicara atau main sendiri 

sehingga tidak mendengar dan 

memperhatikan apa yang sudah 

disampaikan oleh guru. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil 

pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sesuai dengan 

pertanyaan penelitian bahwa : 

Perencanaan yang harus 

disiapkan adalah pertama, guru 

harus menyiapkan media yang 

akan diajarkan kepada anak 

didik. Media permainan yang 

sering digunakan anak untuk 

bermain, dan materi yang 

diajarkan sesuai dengan 

kemampuan anak. Karena dengan 

adanya media tersebut akan 

menarik minat anak untuk 

mengenal huruf abjad. 



Metode permainan edukatif balok 

huruf mampu memberikan 

pengaruh yang signifikan dalam 

meningkatkan kemampuan 

mengenal abjad untuk membaca 

permulaan pada anak kelompok 

B2. Kemampuan mengenal abjad 

pada kelompok eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan 

kelompok yang tidak diberikan 

perlakuan. Evaluasi penerapan 

permainan edukatif balok huruf 

dalam mengenal abjad terhadap 

kemampuan membaca permulaan 

pada anak dengan cara 

melakukan tanya jawab dengan 

anak berdasarkan lembar 

penilaian yang telah disiapkan. 

Pelaksanaan penerapan 

permainan edukatif balok huruf 

dalam mengenal abjad terhadap 

kemampuan membaca permulaan 

pada anak. 

Guru menyiapkan media 

permainan edukatif balok huruf 

yang akan diajarkan kepada anak. 

Permainan balok huruf tersebut 

dilakukan selama 30 menit 

setelah anak selesai belajar 

dikelas, agar teman yang lain 

tidak mengganggu selama anak 

diberikan permainan balok huruf. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

maka peneliti akan 

mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian yang akan 

dilakukan dengan permainan 

edukatif balok huruf dalam 

mengenal abjad terhadap 

kemampuan membaca 

permulaan pada anak dapat 

mengembangkan aspek bahasa 

pada anak terutama 

mengenalkan abjad untuk 

belajar membaca permulaan 

bagi anak usia 5-6 tahun 

(kelompok B) di Taman 

Kanak-kanak. 

2. Bagi Peneliti 

Adanya hasil penelitian yang 

membuktikan bahwa dengan 

adanya permainan edukatif  

balok huruf juga dapat 

mengembangkan aspek bahasa 

anak usia 5-6 tahun terutama 

dalam mengenal abjad untuk 

mengajarkan  membaca 

permulaan, diharapkan bagi 

penelitian selanjutnya dapat 

mengangkat permasalahan 

tentang kemampuan membaca 

permulaan dengan media yang 

berbeda dan menarik bagi 

anak.  

3. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah sebaiknya 

memberikan media sarana dan 

prasarana yang baik bagi 

siswa dalam proses 

pembelajaran yang lebih 

mendukung untuk mencapai 

hasil belajar yang baik bagi 

anak didik.  
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