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KATA PENGANTAR 
 
 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 28, ayat 3 menyatakan bahwa Taman 

Kanak-kanak (TK) merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal, yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi 

baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, 

kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik, dan seni untuk siap memasuki 

sekolah dasar. 

 

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan dan membantu para guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan 

di Taman Kanak-kanak, Direktorat Pembinaan TK dan SD, Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional 

menyusun buku pedoman pembelajaran yang meliputi bidang pengembangan 

pembiasaan, berbahasa, kognitif, fisik/motorik, seni, dan pembelajaran permainan 

berhitung permulaan, serta persiapan membaca dan menulis permulaan melalui 

permainan di TK. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak baik para guru, kepala TK, akademisi dan praktisi pendidikan yang telah 

membantu penyusunan buku pedoman ini. 

 

Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi semua 

pihak yang memberikan layanan pendidikan TK. 

    Jakarta,   April  2007 
    Direktur Pembinaan TK dan SD 

 
 
 
    Drs. Mudjito AK., M.Si. 
    NIP 131 112 700 
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PENDAHULUAN 

 
BAB I 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) merupakan salah satu bentuk pendidikan 
anak usia dini yang berada pada jalur pendidikan formal, seperti yang termaktub 
dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990. 

Sebagai lembaga pendidikan prasekolah, tugas utama TK adalah mempersiapkan 
anak dengan memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap/perilaku, dan keterampilan 
agar anak dapat melanjutkan kegiatan belajar yang sesungguhnya di sekolah 
dasar. 

TK merupakan lembaga pendidikan pra-skolastik atau pra-akademik. Itu artinya, 
TK tidak mengemban tanggungjawab utama dalam membelajarkan keterampilan 
membaca dan menulis. Substansi pembinaan kemampuan skolastik atau akademik 
ini haruslah menjadi tanggung jawab utama lembaga pendidikan sekolah dasar. 

Alur pemikiran tersebut tidak selalu sejalan dengan praktik kependidikan baik di 
TK ataupun SD di Indonesia. Pergeseran tanggungjawab dalam membelajarkan 
kemampuan skolastik/akademik khususnya yang berhubungan dengan kemampuan 
membaca dan menulis ini seolah-olah telah bergeser  dari sekolah dasar ke TK. 
Bahkan terdapat SD yang dengan sengaja mengajukan persyaratan atau tes 
masuk dengan menggunakan konsep akademik, terutama tes membaca dan 
menulis. Akibatnya banyak TK yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai  
tempat bermain yang menyenangkan bagi anak. 

Pada dasarnya, membelajarkan persiapan membaca dan menulis di TK dapat 
saja dilaksanakan selama dalam batas-batas aturan pengembangan pra-skolastik 
atau pra-akademik. Pembelajaran persiapan  membaca dan menulis di TK hendaknya 
dapat diberikan secara terpadu dalam program pengembangan kemampuan 
dasar, dalam hal ini bidang pengembangan berbahasa dan motorik. 
 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan masa peka anak pada aspek perkembangan 
membaca dan menulis ini dapat disusun berbagai bentuk kegiatan pembelajaran 
membaca dan menulis bagi anak TK.  
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Buku ini diharapkan dapat memenuhi harapan guru TK dan orang tua pada 
umumnya untuk mengembangkan keterampilan membaca dan menulis di TK 
melalui berbagai bentuk permainan pada anak. 
 

B. Dasar 
1. Undang-undang RI  No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2. SK Dirjen Dikdasmen No.399a/C.C2/Kep/DS/2004 tanggal 2 Agustus 2004 

tentang implementasi kurikulum TK dan SD. 
 
C. Tujuan 

Pengembangan kemampuan awal membaca dan menulis melalui berbagai bentuk 
permainan di TK bertujuan: 

1. Mendeteksi kemampuan awal membaca dan menulis anak. Perbedaan individual 
anak sebagai hasil pengaruh (intervensi) yang berbeda dalam keluarga akan 
terbawa dalam suasana proses belajar mengajar di Taman Kanak-kanak. Ada 
sebagian anak mungkin memiliki keunggulan dalam mengenal bacaan dan 
tulisan lebih awal sehingga memiliki kapasitas yang lebih dalam pengenalan 
membaca dan menulis.  

2. Mengembangkan kemampuan menyimak, menyimpulkan dan mengkomunikasi-
kan berbagai hal melalui berbagai bentuk gambar dan permainan. 

3. Melatih kelenturan motorik halus anak melalui berbagai bentuk permainan olah 
tangan dalam rangka mempersiapkan anak mampu membaca dan menulis. 
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KONSEP PENGEMBANGAN PERMAINAN 
MEMBACA DAN MENULIS    
 

BAB II 

 
A.  Perkembangan Bahasa dan Motorik Anak TK 
 

Kemampuan membaca ditentukan oleh perkembangan bahasa sedangkan 

kemampuan menulis ditentukan oleh perkembangan motoriknya. Bahasa merupakan 

alat komunikasi utama bagi seorang anak untuk mengungkapkan berbagai keinginan 

maupun kebutuhannya. Anak-anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang 

baik umumnya memiliki kemampuan dalam mengungkapkan pemikiran, perasaan, 

serta tindakan interaktif dengan lingkungannya.  

Kemampuan berbahasa tidak selalu ditunjukkan oleh kemampuan membaca saja, 

tetapi juga kemampuan lain seperti penguasaan kosa kata, pemahaman, dan 

kemampuan berkomunikasi. 

Perkembangan kemampuan berbahasa anak usia 4-6 tahun ditandai oleh berbagai 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Mampu menggunakan kata ganti saya dalam berkomunikasi. 

2. Memiliki berbagai perbendaharaan kata kerja, kata sifat, kata keadaan, kata 

tanya, dan kata sambung. 

3. Menunjukkan pengertian, dan pemahaman tentang sesuatu. 

4. Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan menggunakan 

kalimat sederhana. 

5. Mampu membaca dan mengungkapkan sesuatu melalui gambar. 

Perkembangan potensi tersebut muncul ditandai oleh berbagai gejala seperti 

senang bertanya dan memberikan informasi tentang sesuatu hal, berbicara 

sendiri dengan atau tanpa menggunakan alat, seperti boneka, mobil mainan, dan 

sebagainya, mencoret-coret buku atau dinding dan menceritakan sesuatu yang 

fantastik. Gejala-gejala ini merupakan pertanda munculnya berbagai jenis potensi 
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tersembunyi (hidden potency) menjadi potensi tampak (actual potency). Kondisi 

tersebut menunjukkan mulai berfungsi dan berkembangnya sel-sel saraf pada 

otak anak. Para ahli saraf meyakini bahwa jika gejala-gejala munculnya potensi 

tidak diberikan rangsangan untuk berkembang ke arah yang positif, maka potensi-

potensi tadi akan kembali menjadi potensi tersembunyi dan lambat laun akan 

berkurang hingga sel saraf menjadi mati. 

 

Tahapan Perkembangan Membaca 

Membaca merupakan kegiatan yang melibatkan unsur auditif (pendengaran) dan 

visual (pengamatan). Kemampuan membaca dimulai ketika anak senang meng-

eksplorasi buku dengan cara memegang atau membolak-balik buku. 

Secara khusus, perkembangan kemampuan membaca pada anak berlangsung 

dalam beberapa tahap sebagai berikut: 
 

1.  Tahap Fantasi (magical stage) 
Pada tahap ini, anak mulai belajar menggunakan buku, dia berpikir bahwa 

buku itu penting, membolak-balik buku dan kadang-kadang anak membawa 

buku kesukaannya. Pada tahap pertama ini, orang tua atau guru harus 

menunjukkan model atau contoh tentang perlunya membaca, membacakan 

sesuatu pada anak, membicarakan buku pada anak. 

 

2.  Tahap Pembentukan Konsep Diri (self concept stage) 
Anak memandang dirinya sebagai pembaca, dan mulai melibatkan diri dalam 

kegiatan membaca, pura-pura membaca buku, memberi makna pada gambar 

atau pengalaman sebelumnya dengan buku, menggunakan bahasa buku 

meskipun tidak cocok dengan tulisan.  

Pada tahap kedua ini, orang tua atau guru harus memberikan rangsangan 

dengan membacakan sesuatu pada anak. Orang tua atau guru hendaknya 

memberikan akses pada buku-buku yang diketahui anak-anak, melibatkan 

anak membacakan berbagai buku. 
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3.  Tahap Membaca Gambar (Bridging reading stage) 

Pada tahap ini, anak menjadi sadar pada cetakan yang tampak serta dapat 

menemukan kata yang sudah dikenal, dapat mengungkapkan kata-kata yang 

memiliki makna dengan dirinya, dapat mengulang kembali cerita yang tertulis, 

dapat mengenal cetakan kata dari puisi atau lagu yang dikenalnya serta 

sudah mengenal abjad. 

Pada tahap ketiga ini, orang tua dan guru membacakan sesuatu pada anak-

anak, menghadirkan berbagai kosa kata pada lagu dan puisi, memberikan 

kesempatan menulis sesering mungkin. 

 

4.  Tahap Pengenalan Bacaan (Take-off reader stage) 

Anak mulai menggunakan tiga sistem isyarat (graphoponic, semantic, dan 

syntactic) secara bersama-sama. Anak tertarik pada bacaan, mulai mengingat 

kembali cetakan pada konteknya, berusaha mengenal tanda-tanda pada 

lingkungan serta membaca berbagai tanda seperti kotak susu, pasta gigi, atau 

papan iklan. 

Pada tahap keempat ini, orang tua dan guru masih tetap membacakan sesuatu 

untuk anak-anak sehingga mendorong anak membaca sesuatu pada berbagai 

situasi. Orang tua dan guru jangan memaksa anak membaca huruf secara 

sempurna. 

 

5.  Tahap Membaca Lancar (Independent reader stage) 

Pada tahap ini, anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara 

bebas. Menyusun pengertian dari tanda, pengalaman dan isyarat yang dikenalnya, 

dapat membuat perkiraan bahan-bahan bacaan. Bahan-bahan yang berhubungan 

secara langsung dengan pengalaman anak semakin mudah dibaca. 
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Pada tahap kelima ini, orang tua dan guru masih tetap membacakan berbagai 

jenis buku pada anak-anak. Tindakan ini akan mendorong agar dapat memper-

baiki bacaannya. Membantu menyeleksi bahan-bahan bacaan yang sesuai 

serta membelajarkan cerita yang berstruktur. 

Untuk memberikan rangsangan positif terhadap munculnya berbagai potensi 

keberbahasaan anak di atas, maka permainan dan berbagai alatnya memegang 

peranan penting. Lingkungan, termasuk di dalamnya peranan orang tua dan 

guru, seharusnya menciptakan berbagai aktivitas bermain sederhana yang 

memberikan arah dan bimbingan agar berbagai potensi yang tampak akan 

tumbuh berkembang secara optimal. 

Perkembangan kemampuan membaca biasanya juga beriringan dengan 

kemampuan menulis yang banyak terkait dengan perkembangan motorik anak. 

 

Tahapan Perkembangan Menulis  

Menulis merupakan ekspresi/ungkapan dari bahasa lisan ke dalam suatu bentuk 

goresan/coretan. Kegiatan awal menulis dimulai ketika anak pura-pura menulis di 

atas kertas, pasir atau media lainnya dalam bentuk coretan-coretan sampai anak 

mampu menirukan bentuk tulisan yang sesungguhnya.  

Beberapa tahap perkembangan menulis anak dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

1.  Tahap Mencoret atau Membuat Goresan (Scrible stage) 

Pada tahap ini, anak mulai membuat tanda-tanda dengan menggunakan alat 

tulisnya. Mereka mulai belajar tentang bahasa tertulis dan bagaimana mengerjakan 

tulisan tersebut. Anak membuat coretan-coretan acak (tidak teratur), coretan-

coretan seringkali digabungkan seolah-olah coretan itu tidak pernah lepas dari 

kertas. Orang tua dan guru pada tahap mencoret seharusnya menyediakan 
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jenis-jenis bahan untuk menulis seperti pensil, spidol, buku, kertas, dan krayon. 

Anak-anak menganggap goresan tersebut  sebagai tulisan.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
2.  Tahap Pengulangan secara Linear (Linear repetitive stage) 

Tahap selanjutnya dalam perkembangan menulis adalah tahap pengulangan 

secara linear. Pada tahap ini, anak menelusuri bentuk tulisan yang mendatar 

(horizontal) ataupun garis tegak lurus. Dalam tahap ini, anak berpikir bahwa 

suatu kata merujuk pada sesuatu yang besar mempunyai tali yang panjang 

dari pada kata yang merujuk pada sesuatu hal yang kecil. 

 

 

    

  
 

 

 

 
3.  Tahap Menulis secara Random/acak (Random letter stage) 

Pada tahap ini, anak belajar tentang berbagai bentuk yang dapat diterima 

sebagai suatu tulisan dan menggunakan itu semua agar dapat mengulang 

berbagai kata dan kalimat. Anak-anak menghasilkan garis yang berisi pesan 

yang tidak mempunyai keterkaitan pada suatu bunyi dari berbagai kata. 
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4. Tahap Berlatih huruf (menyebutkan huruf - huruf)  

  
Kebanyakan anak-anak, biasanya sangat tertarik huruf-huruf yang membentuk 

nama mereka sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Tahap Menulis Tulisan Nama (Letter-name writting or phonetic writting) 

Pada tahap ini, anak mulai menyusun hubungan antara tulisan dan bunyi. 
Permulaan tahap ini sering digambarkan sebagai menulis tulisan nama karena 
anak-anak menulis tulisan nama dan bunyi secara bersamaan. Misalnya 
mereka menulis ”kamu” dengan tulisan ”u”. Anak senang menuliskan nama 
pendek panggilan mereka sendiri melalui contoh yang mereka lihat dengan 
huruf-huruf besar atau kecil. 

Mereka mulai menghadirkan berbagai kata dengan suatu bentuk grafik yang 
secara refleks menunjukkan tentang apa yang didengar. Dalam contoh ini, 
dengan mudah melihat anak-anak mengungkapkan kata saya dengan ”y” atau 
kata keluarga dengan ’ga’.  
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Semakin berkembangnya penguasaan kosa kata anak serta kemampuannya 

dalam berkomunikasi dengan orang lain, akan memiliki dampak terhadap 

perkembangan fungsi kognitifnya. Kemampuan mengkomunikasikan sesuatu 

seperti nama benda, orang atau binatang dengan menggunakan kosa kata 

yang banyak dan teratur akan mencerminkan kemampuan berpikir anak 

tentang hal tersebut.  
 

6.  Tahap Menyalin Kata-kata yang Ada di Lingkungan  
 
Anak-anak menyukai menyalin kata-kata yang terdapat pada poster di dinding 

atau dari kantong kata sendiri. 
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7.  Tahap Menemukan Ejaan  

Anak usia 5-6 tahun ini telah menggunakan konsonan awal (L untuk Love). 

Konsonan awal, tengah dan akhir untuk mewakili huruf (DNS) pada kata 

dinosaurus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Tahap  Ejaan sesuai ucapan  
 
Anak mulai dapat mengeja suatu tulisan berupa kata- kata yang dikenalnya 

sesuai dengan ucapan yang didengarnya. 

 

B.  Pendekatan Permainan Membaca dan Menulis di TK 

1.  Pendekatan Permainan Membaca 

Dalam pengembangan kemampuan membaca di TK, terdapat beberapa 

pendekatan yang dilakukan melalui berbagai bentuk permainan. Beberapa 

pendekatan yang dimaksud diantaranya adalah metode sintesis, metode 

global, dan metode whole-linguistic. Metode sintesis yang didasarkan pada  

teori asosiasi, memberikan suatu  pengertian bahwa suatu unsur (misalnya unsur 

huruf) akan bermakna apabila unsur tersebut bertalian atau dihubungkan 

dengan unsur lain (huruf lain) sehingga membentuk suatu arti. 

Unsur huruf tidak akan memiliki makna apa-apa kalau tidak bergabung 

(sintesis) dengan unsur (huruf) lain, sehingga membentuk suatu kata, kalimat 

atau cerita yang bermakna. Atas dasar itu, terdapat permainan membaca dimulai 
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dari unsur huruf. Permainan membaca ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan gambar pada setiap kali memperkenalkan huruf, misalnya huruf a 

disertai gambar ayam, angsa, anggur, apel. 

Selain metode di atas, terdapat permainan membaca pada anak dengan 

menggunakan metode global. Metode ini didasarkan pada teori ilmu jiwa 

keseluruhan (gestalt). Dalam metode ini, anak pertama kali memaknai segala 

sesuatu secara keseluruhan. Keseluruhan memiliki makna yang lebih  dibanding-

kan dengan unsur-unsurnya. Kedudukan setiap unsur, hanya berarti jika memiliki 

kedudukan fungsional dalam suatu keseluruhan. Sebagai contoh unsur “a” hanya 

bermakna, jika “a” ini fungsional dalam kata atau kalimat, misalnya “ayam berlari.” 

Atas dasar ini, metode global memperkenalkan membaca permulaan pada anak 

yang dimulai dengan memperkenalkan “kalimat.” Kalimat dalam permainan 

membaca permulaan ini dipilih dari kalimat perintah agar anak melakukan hal-

hal yang ada dalam perintah tersebut, seperti “ambil apel itu”. Permainan ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kalimat, kata, pecahan suku kata, 

dan huruf. Kegiatan permainan ini dapat dilakukan dengan menggunakan papan 

flanel dan  karton yang dapat ditempel. 

Dalam pendekatan ”whole-linguistic,” permainan membaca tidak dilakukan dengan 

menggunakan pola kata atau kalimat yang berstruktur melainkan dengan 

menggunakan kemampuan linguistik (bahasa) anak secara keseluruhan. 

Kemampuan linguistik secara keseluruhan akan melibatkan kemampuan anak 

dalam melihat (mengamati), mendengar (menyimak dan memahami), meng-

komunikasikan (mengungkapkan atau memberi tanggapan), membaca gambar 

dan tulisan yang menyertainya. 

Pendekatan whole-linguistic adalah suatu pendekatan dalam mengembangkan 

membaca permulaan dengan menggunakan seluruh kemampuan linguistik 

anak. Dalam menggunakan pendekatan ini, lingkungan dan pengalaman anak 

menjadi sumber permainan yang utama. Pendekatan ini juga tidak hanya 

menfokuskan pada pengembangan bahasa saja tetapi juga intelektual dan 

motorik anak.  
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Sebagai contoh pada tema ”tanaman” dengan subtema buah-buahan, guru 

mengenalkan buah apel. Guru bertanya pada anak tentang pengetahuan 

buah apel dari segi warna dan bentuk, rasa, jumlah buah apel. Pengenalan 

membaca permulaan dalam pendekatan ”whole-linguistic” ini dilakukan secara 

terpadu tanpa mengenal struktur pada anak, misalnya setelah anak menggambar 

atau mewarnai sesuatu, misalnya rumah atau binatang, guru meminta anak 

memberi nama dari gambar tersebut dan guru membantu menuliskan nama 

dari gambar yang diinginkan anak. Untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi, anak masih diminta untuk menceritakan tentang isi gambar yang 

telah dibuatnya itu. 

 

2.  Pendekatan Permainan Menulis 

Dalam pengembangan kemampuan menulis, dalam hal ini untuk memper-

kenalkan huruf, anak diminta untuk meraba dan menelusuri dengan jarinya 

suatu huruf. Sebagai contoh ketika memperkenalkan tulisan dari huruf  ”a” yang 

terbuat dari bahan ampelas kasar di atas kertas. Agar anak dapat melatih 

kelenturan tangan, maka dapat dilatih untuk mengisi lukisan dengan garis 

(mengarsir) dan menebalkan. Kegiatan mengarsir tidak hanya dilakukan 

dengan pensil hitam, melainkan juga dengan pensil berwarna. 

 

3. Metode Permainan membaca dan Menulis 

Berbagai metode pembelajaran yang dapat dipergunakan guru antara lain: 

a. Bercakap-cakap 

b. Demonstrasi (peragaan) 

c. Resitasi (penugasan) 

d. Bercerita 

1) Membacakan cerita (story reading) 

2) Mengungkapkan cerita 

3) Bercerita dengan gambar seri  
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4) Bercerita dengan papan flannel 

5) Bercerita dengan sandiwara boneka 

e. Bernyanyi 

f. Mengucapkan syair 

g. Dramatisasi 

h. Karyawisata 
 

C. Strategi Pembelajaran Permainan Membaca dan Menulis 

Dalam melaksanakan permainan membaca dan menulis, peran lingkungan sangat 

menentukan strategi pembelajaran, antara lain perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Menciptakan suasana kondusif, cocok serta memotivasi minat baca tulis anak. 

2. Mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi anak. 

3. Menciptakan ruangan di luar  maupun di dalam kelas yang dapat menumbuh-

kan kreativitas, rasa aman, rasa nyaman, menyenangkan serta  kebebasan. 

4. Meja kursi tidak memenuhi ruangan, sehingga masih cukup ruang gerak bagi 

anak. 

5. Ruang gerak anak dapat dilakukan di lantai. 

6. Rak-rak dapat diletakkan sebagai penyekat ruangan. 

7. Papan pajangan harus ada di ruangan. Pajangan yang dipasang dapat meningkat-

kan budaya baca, tulis, misalnya abjad dengan benda-benda, gambar yang 

dimulai huruf awal tertentu. 

D.  Identifikasi Kemampuan Permainan Membaca dan Menulis 

Untuk melaksanakan permainan membaca dan menulis, perlu diidentifikasi 

kemampuan yang diharapkan. Kemampuan tersebut dipilih dan dikelompokkan 

agar memudahkan guru mengidentifikasi berbagai bentuk kemampuan yang 

mendasari perkembangan kemampuan membaca dan menulis. 
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Berbagai kemampuan dalam program kegiatan belajar TK dapat disusun dan 

dikelompokkan  dalam permainan membaca dan menulis sebagai berikut: 
 

1.  Permainan Membaca 
Permainan membaca meliputi kemampuan mendengar, melihat dan memahami, 

berbicara dan membaca gambar. 

 

a.  Kemampuan Mendengar 

Kemampuan mendengar merupakan kemampuan untuk dapat mendeskripsi-

kan alam sekitar dan mendengar pendapat orang lain dengan indera 

pendengaran. Kemampuan ini berkaitan dengan kesanggupan anak 

menangkap isi pesan dari orang lain secara benar. Termasuk dalam kelompok 

kemampuan ini adalah: 

1) Menirukan kembali 2 s.d 4 urutan angka/kata. 

2) Mengikuti beberapa perintah secara berurutan.  

3) Menggunakan dan dapat menjawab pertanyaan apa, berapa, mengapa, 

di mana, dan bagaimana. 

4) Menjawab pertanyaan tentang cerita pendek 5 s.d. 6 kalimat yang 

sudah diceritakan guru. 

5) Mendengar cerita dan menceritakan kembali secara sederhana 

6) Melengkapi kalimat sederhana yang sudah dimulai guru. 

7) Melanjutkan cerita/sajak sederhana yang sudah dimulai guru. 

8) Mengenal suara huruf dari kata yang berarti, misalnya: bola, baju, batu, 

biji, dan sebagainya. 

9) Mengenal bunyi huruf akhir dari kata-kata yang berarti, misalnya: kolam, 

malam, ayam, dan sebagainya. 

10)Menyebutkan berbagai bunyi/suara tertentu.  

 
b.  Kemampuan Melihat dan Memahami 

Kemampuan melihat merupakan kemampuan anak untuk dapat menghayati 
dan mengamati alam dengan menggunakan indera penglihatan. Kemampuan 
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ini merupakan bentuk kesanggupan anak melihat benda atau peristiwa 
serta memahami hal-hal yang berkaitan dengan benda atau peristiwa yang 
dilihatnya. Termasuk dalam kelompok kemampuan ini adalah: 

1) Menunjuk, menyebut, dan memperagakan gerakan-gerakan sederhana, 
misalnya duduk, jongkok, berlari, makan, menangis, dan sebagainya. 

2) Bercerita tentang kejadian di sekitarnya secara sederhana. 
3) Mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri 4-6 gambar. 
4) Menyebut sebanyak-banyaknya nama benda, binatang, dan tanaman 

yang mempunyai bentuk, warna atau menurut ciri-ciri tertentu. 
5) Menyebutkan sebanyak-banyaknya kegunaan dari suatu benda. 
6) Menceritakan gambar yang telah disediakan. 
7) Bercerita tentang gambar yang telah dibuat sendiri. 
8) Mengenai kata-kata yang menunjukkan posisi di dalam, di luar, di atas, 

di bawah, dan sebagainya. 
9) Menghubungkan gambar/benda dengan kata. 
10)Menghubungkan tulisan sederhana dengan simbol yang melambang-

kannya. 
 
c.   Kemampuan Berbicara (Berkomunikasi) 

Kemampuan berbicara merupakan kemampuan anak untuk berkomunikasi 
secara lisan dengan orang lain. Kemampuan ini memberikan gambaran 
tentang kesanggupan anak menyusun berbagai kosa kata yang telah dikuasai 
menjadi suatu rangkaian pembicaraan secara berstruktur. Termasuk dalam 
kelompok kemampuan ini adalah: 
1) Menggunakan dan dapat menjawab pertanyaan apa, berapa, di mana, 

mengapa, dan bagaimana secara sederhana. 
2) Bicara lancar dengan kalimat sederhana. 
3) Bercerita tentang kejadian di sekitarnya secara sederhana. 
4) Menjawab pertanyaan tentang cerita pendek, 5-6 kalimat yang sudah 

diceritakan guru. 
5) Bercerita dengan kata ganti aku atau saya. 
6) Memberikan keterangan atau informasi tentang suatu hal. 
7) Memberi batasan tentang kata/benda. 
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8) Menjawab pertanyaan tentang keterangan atau informasi secara 
sederhana 

9) Mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri. 
10) Melanjutkan cerita/sajak sederhana yang sudah dimulai guru. 
11) Menyebutkan sebanyak-banyaknya kegunaan dari suatu benda. 
12) Menceritakan gambar yang telah disediakan. 
13) Menyanyikan beberapa lagu anak-anak. 
14) Mengucapkan beberapa sajak sederhana. 
15) Membuat sebanyak-banyaknya kata dari suku kata awal yang disediakan 

bentuk lisan. 
16) Bercerita tentang gambar yang dibuat sendiri. 
 

d.  Membaca Gambar 
Kemampuan ini mengungkapkan kesanggupan anak membaca sesuatu 
dengan menggunakan gambar. Kemampuan ini sebagai tahap awal dalam 
membaca permulaan. Termasuk dalam kemampuan ini adalah: 
1) Mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri. 
2) Bercerita tentang gambar yang dibuat sendiri. 
3) Membaca gambar yan memiliki kata atau kalimat sederhana. 

 
2.  Permainan Menulis 

Permainan menulis meliputi persiapan menulis dan bentuk tulisan. 

a.   Persiapan Menulis 

Persiapan menulis adalah kegiatan atau kesanggupan yang melatih motorik 
anak, antara lain: 
1) Meronce dengan merjan/manik-manik . 
2) Mencipta sesuatu dengan menggunting, mencocok, dan merobek kertas. 
3) Menggambar. 
4) Mewarnai bentuk gambar sederhana. 
5) Menyusun menara lebih dari delapan kubus. 
6) Menciptakan bermacan-macam bentuk bangunan dari balok yang 

banyak. 
7) Menjahit sederhana dengan menggunakan tali sepatu, benang woll, 

tali rafia, dan sebagainya. 
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8) Menggunting. 
9) Melipat kertas. 
10) Menganyam dengan berbagai media. 
11) Permainan warna dengan menggunakan krayon, cat air, arang, kapur, 

dan lain-lain. 
12) Mencetak, membatik. 

 
b. Bentuk Tulisan 

1) Mencoret 
a) Menarik garis datar, tegak, miring kanan, miring kiri, lengkung berulang-

ulang dengan alat tulis secara bertahap. 
b) Menggambar bentuk silang (+ dan x) lingkaran/bujur sangkar dan 

segitiga secara bertahap. 
c) Melukis dengan jari (finger painting) kuas, pelepah pisang, dan 

sebagainya. 
d) Permainan warna dengan menggunakan krayon, cata air, arang, 

lilin, kapur, dan lain-lain. 

2) Tulisan horisontal (tahap linear) 

3) Menulis acak 

4) Menulis nama bilangan  
a) Mencontoh angka 1 – 10. 
b) Menulis angka 1 - 10  
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CONTOH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 
BAB III 

 

Sebelum melaksanakan pembelajaran di TK, guru harus menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang tertuang dalam 

Satuan Kegiatan Mingguan (SKM) dan Satuan Kegiatan Harian (SKH) dengan 

menyesuaikan pada tema yang telah ditetapkan. 

Berikut ini disajikan beberapa contoh kegiatan pembelajaran persiapan membaca 

dan menulis permulaan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi guru TK.  
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A. Contoh Kegiatan Pembelajaran Persiapan Membaca 
dan Menulis Permulaan melalui Permainan untuk 
Kelompok A. 
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KEGIATAN PERMAINAN PERTAMA 
 

Indikator  : Menirukan kembali 3 - 4 urutan kata (berbahasa) 
 
Kegiatan : “Permainan pesan berantai” 
 
Metode : Pemberian tugas 
 
Tujuan : 

- Melatih pendengaran anak. 
- Melatih konsentrasi anak. 
- Melatih daya ingat anak. 
- Menambah  perbendaharaan kata. 

 
Alat  dan Bahan : 

- Kaset, Tape. 
- Peraga langsung. 
- TV dan CD. 
- Kartu Gambar dan Kata 

 
Langkah-langkah kegiatan: 
 
    
 

                            Permainan Pesan Berantai 
 
 
 
1. Guru membuat  2 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 

3 anak 
2. Guru memperlihatkan kartu gambar sekaligus membisikkan urutan kata 

pada anak pertama. 
3. Anak pertama membisikkan urutan kata pada anak ke dua dan 

selanjutnya. 
4. anak terakhir menyebutkan urutan kata yang didengar kepada guru dan 

teman-temannya. 
5. Guru mencocokkan urutan kata yang disebutkan dengan kartu gambar 

urutan kata. 
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Penilaian : Penugasan 

 
Catatan : 

- Bagi guru yang menggunakan alat peraga (Tape, TV, 
CD dan Kaset), langkah-langkah kegiatan guru 
dipersilahkan menekan tombol. 

- Dalam menirukan kembali urutan kata, diberikan 
secara bertahap 2 urutan kata, 3 urutan kata dst. 

 
 
           

 Gambar Apel  Gambar Jeruk   Gambar Anggur 
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KEGIATAN PERMAINAN KE DUA 

Indikator : Menyebutkan kata-kata yang mempunyai suku 
kata awal yang sama. Misal: Kaki, kali, atau suku 
kata akhir yang sama, misalnya : nama, sama 
dan lain-lain (berbahasa). 

 
Kegiatan : Bermain suku kata awal 
 
Metode : Pemberian tugas  
 
Tujuan : 

- Anak dapat menyebutkan kata dari suku kata 
awal yang disediakan guru. 

- Menambah perbendaharaan kata. 
- Melatih daya ingat anak. 
- Melatih keberanian anak. 

 
Alat dan bahan : 

- Benda asli (apel, anggur) 
- Kartu katagorisasi yang mempunyai suku kata 

awal yang sama. 
 

II. Langkah-langkah kegiatan: 
 

 
Guru 
menyiapkan 
alat peraga 

Guru 
menjelaskan 
kegiatan yang 
akan 
dilaksanakan 

Guru 
menyebutkan 
kata dengan 
menggunakan 
benda/kartu 
misalnya : 
apel, anggur. 

Guru memberikan 
tugas kepada anak 
menyebutkan 
benda yang 
mempunyai suku 
kata awal yang 
sama 

Guru 
memberi 
kan pujian 
pada anak 
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Catatan: Guru menyiapkan benda asli/tiruan juga menyiapkan kartu 
katagorisasi 

 
 
 

 
anggur

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
apel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bola

 
baju 

 
 
 
 
 
 Guru mengacak kartu katagorisasi, anak memilih   

kartu katagorisasi yang suku kata awalnya sama 
 
 

 
sepatu 

Penilaian : Penugasan dan unjuk kerja 
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KEGIATAN PERMAINAN KE TIGA 
 
Indikator : Menyebutkan kata-kata yang mempunyai  suku 

kata awal yang sama. Misalnya Kaki, kali atau 
suku kata akhir yang sama. Misal  nama, sama 
dan lain-lain ( BERBAHASA). 

 
Judul Kegiatan : Bermain mencari suku kata akhir yang  sama. 
 
Metode : Pemberian Tugas 
 
Tujuan :    

- Anak dapat menyebutkan kata-kata yang 
mempunyai suku kata akhir yang sama. 

- Menambah perbendaharaan kata. 
- Melatih daya ingat anak. 

 
Alat dan bahan: 

- Kartu kata 
- Kartu gambar 

 
Langkah-langkah kegiatan: 

  

Guru 
Menyiapkan 
alat peraga 
yang di 
perlukan 

Guru mengenalkan  
gambar  yang 
mempunyai suku 
kata akhir yang 
sama kepada anak 

Guru memberikan tugas kepada 
anak untuk mencari kartu yang 
mempunyai suku kata akhir yang 
sama secara bergiliran 

Guru memberikan pujian 
kepada anak yang mampu 
menyebutkan suku kata 
akhir yang sama  
 

Guru menyebutkan 
gambar yang 
mempunyai suku kata 
akhir yang sama 
kemudian diikuti oleh 
anak. Misal: Bola, jala 
d t
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Penilaian  : Penugasan 
 
 Catatan : 

- Guru menyiapkan kartu katagorisasi. 
- Guru mengacak kartu katagorisasi 
- Anak memilih kartu katagorisasi yang sesuai dengan suku 

kata akhir  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

buku 

 
Gambar  saku baju di 

lihat dari depan 
(tampak depan) 

 
 
 
  

aku 
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KEGIATAN PERMAINAN KE EMPAT 

 
Indikator : Membuat berbagai macam coretan (Berbahasa) 
 
Kegiatan : Membuat coretan bebas 
 
Metode : 

- Pemberian tugas 
- Tanya jawab 

 
Tujuan : 

- Melatih motorik halus anak  
- Melatih imajinasi anak 

 
Alat dan bahan : Pensil, krayon,spidol, dan lain-lain 
 
Langkah-langkah kegiatan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guru 
menyiapkan 
alat peraga 

Guru 
menjelaskan 
kegiatan yang 
akan 
dilaksanakan

Guru memberikan 
tugas kepada anak 
untuk membuat 
coretan bebas 

Guru menanyakan 
kepada anak apa arti 
coretan tersebut 

Guru memberikan 
motivasi kepada anak 
agar anak dapat 
mengungkapkan isi 
coretan 

 
Penilaian : Penugasan 
Catatan :  Guru menyiapkan kertas, pensil, krayon, dan 

spidol 
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Kertas   pensil                  krayon       spidol 
 
 
 
Guru menugaskan anak membuat coretan bebas di atas kertas 
dengan media yang tersedia. 
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KEGIATAN PERMAINAN KE LIMA 

 
Indikator : Mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri 

secara sederhana (3-4 gambar). (BERBAHASA) 
 

Kegiatan : Mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri. 
 

Metode : 
- Pemberian tugas 
- Tanya jawab 

 
 

Tujuan : 
- Anak dapat mengurutkan isi gambar seri 
- Anak dapat menceritakan isi gambar seri 

secara sederhana  
- Anak gemar membaca buku cerita 

 
Alat dan bahan: 

- Potongan gambar seri (3-4 gambar) 
- Buku cerita bergambar 

 
Langkah-langkah kegiatan: 

 

Guru memberikan 
tugas kepada anak 
untuk menceritakan 
isi gambar seri 
yang sudah 
diurutkan dengan 
bahasa lisan yang 
sederhana 

Guru 
memberikan 
tugas kepada 
anak untuk 
mengurutkan 
isi gambar seri 

Guru 
menyiapkan alat 
peraga berupa 
gambar seri / 
buku cerita 
bergambar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guru 
memberikan 
penguatan/pu
jian pada 
anak 
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Penilaian : Penugasan 
Catatan : Guru menyiapkan alat peraga berupa gambar 

seri. 
 

 
 

 
Gambar anak ayam  

dengan induknya 
 

Tersesat di alang-alang 

 
Bertemu dengan burung 

 

 
Anak ayam bertemu kembali 

dengan induknya 
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KEGIATAN PERMAINAN KE ENAM 

 
Indikator : Menghubungkan gambar/benda dengan kata. 

(Berbahasa) 
Kegiatan : Lomba memasangkan gambar dengan kata. 

Metode : Pemberian tugas. 
Tujuan : 

- Anak mampu menghubungkan benda dengan 
kata. 

- Anak mampu membaca kata 
Alat dan bahan : 

- Kartu gambar 
- Kartu kata 

Langkah-langkah: 
 

 
 

 
 

Guru memberikan 
penguatan  

Guru menyiapkan 
alat peraga 

Guru menjelaskan 
kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 

Guru memberi 
contoh kegiatan 
dengan mengambil 
gambar yang ada 
tulisannya, 
Kemudian guru 
mengambil kartu 
kata yang sama 
untuk diletakkan 
pada gambar 
dengan berlari. 

Guru memberi 
kesempatan 
kepada anak untuk 
lomba 
memasangkan 
gambar dengan 
kata secara 
bergiliran kata 
secara bergiliran 

Penilaian : Unjuk kerja 

Catatan : Contoh cara bermain tebak kata 

 30



 
 

sepatu 
     

baju 
 

topi 

sepatu 

sepatu 

sepatu 

sepatu 

baju 

baju 

baju 

baju 

topi 

topi 

topi 

topi 

topi 

topi 
sepatu 

topi 

sepatu 
topi 
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KEGIATAN PERMAINAN KE TUJUH 

 
Indikator : Menghubungkan gambar/benda dengan kata. 

(Berbahasa) 
 
Kegiatan : Bermain tebak kata. 
 
Metode : Pemberian tugas. 
 
Tujuan : 

- Anak mampu menghubungkan benda dengan 
kata. 

- Anak mampu membaca kata. 
 

Alat dan bahan : 
- Kartu gambar 
- Kartu kata 

 
Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 

 
 
  

Guru 
memberikan 
penguatan 
kepada anak 

Guru 
menyebutkan 
gambar atau 
benda dengan 
memperlihatkan 
tulisan dan anak 
mengikuti secara 
bersamaan 

Guru 
menyiapkan 
alat peraga 
yang 
diperlukan, 

Guru 
menjelaskan 
tentang 
gambar 
beserta 
tulisannya dan 
anak 
mengamati 

Guru 
menyiapkan 
tulisan dan 
gambar 
secara acak 

Guru memberikan 
tugas kepada 
anak untuk 
memasangkan 
gambar sesuai 
tulisannya 

 
 

Penilaian : Penugasan dan Unjuk Kerja 
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Catatan : Guru menyiapkan gambar/benda beserta  tulisan 
sesuai dengan tema  

 
     

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

baju 

sepatu 

topi 
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KEGIATAN PERMAINAN KE DELAPAN 
 

Indikator : Membaca gambar yang memiliki kata/kalimat 
sederhana. (Berbahasa) 

 
Kegiatan : Membaca gambar 

 
Metode : 

- Pemberian tugas 
- Demonstrasi 

Tujuan: 
- Anak dapat membaca gambar yang memiliki 

kata/kalimat sederhana 
- Dapat merangsang minat baca anak 
- Dapat melatih imajinasi anak. 

 
Alat dan bahan : Gambar-gambar yang memiliki kata/kalimat 

sederhana 
 

Langkah-langkah Kegiatan: 

Guru memberikan 
kesempatan 
kepada anak untuk 
mengambil salah 
satu gambar yang 
disediakan dan 
menceritakan 
kepada temannya 

 
Guru 
menyiap 
kan alat 
peraga 

Guru 
mengambil 
salah satu 
gambar yang 
disiapkan dan 
membacakan 
cerita gambar 
tersebut

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guru memberikan kesempatan kepada 
anak yang lain untuk mengambil gambar 
yang disukainya dan menceritakan 
kepada temannya  

Guru memberikan 
pujian kepada anak 
yang sudah berani  

Penilaian : Unjuk Kerja 
Catatan : Guru menyiapkan gambar yang memiliki 

kata/kalimat. Sebaiknya gambar disesuaikan 
dengan tema 
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jeruk  
anggur 

 
Ani bermain tali Kera makan pisang 
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KEGIATAN PERMAINAN KE SEMBILAN 

 
Indikator : Menceritakan isi buku walaupun tidak sama 

tulisannya dengan yang diungkapkan. 
(BERBAHASA) 

 
Kegiatan : Dengarlah ceritaku 

 
Metode : Pemberian tugas dan demonstrasi 

 
Tujuan : 

- Anak dapat menyusun kata sehingga menjadi 
cerita sederhana 

- Melatih imajinasi anak 
- Anak mampu menceritakan isi buku cerita 

dengan kalimat sederhana 
 

Alat dan bahan : Buku cerita 
 

Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 Guru 

menyiapkan 
alat peraga 
yang 
diperlukan 

Guru 
menjelaskan 
kegiatan yang 
akan dilakukan 
yaitu “Membaca 
isi buku cerita“ 

Guru memberikan 
tugas kepada 
anak untuk 
menceritakan isi 
buku dengan 
bahasa anak 
secara individual 

Guru memberikan 
bimbingan kepada 
anak yang 
memerlukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian : Unjuk Kerja   
Catatan : Guru menyiapkan buku cerita 
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Anak disuruh menceritakan buku cerita walaupun tidak sama tulisannya 
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KEGIATAN PERMAINAN KE SEPULUH 

 
Indikator : Menghubungkan tulisan sederhana dengan 

simbol yang melambangkannya. (Berbahasa) 
 

Kegiatan : Menghubungkan tulisan sederhana dengan 
simbolnya 

 
Metode : Pemberian tugas 

 
Tujuan : 

- Anak dapat mengenal simbol. 
- Anak dapat mengenal huruf. 
- Anak dapat menghubungkan gambar dengan 

tulisan. 
- Dapat merangsang minat baca anak. 
- Dapat melatih imajinasi anak. 

 
Alat dan bahan : 

- Gambar-gambar. 
- Kartu huruf. 
- Benda tiruan. 
- Benda langsung. 

 
Langkah-langkah kegiatan: 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
           

I. Penilaian. 
Penugasan 

Guru 
menyiapkan alat 
peraga 

Guru membimbing 
bagi yang 
memerlukan 

Anak 
melaksanakan 
tugas yang 
diberikan guru 

Guru mengenalkan 
simbol dan tulisan 
serta 
menghubungkannya 
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bola 

Buku  
cerita 

 

buku 

 

buaya 

 
 

 

bebek 

                            

batu 

 
 

baju 
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A. Contoh Kegiatan Pembelajaran Persiapan Membaca dan 
Menulis Permulaan Melalui Permainan Kelompok B 
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KEGIATAN PERMAINAN PERTAMA 
 

Indikator : Menirukan kembali 4-5 urutan kata. (Berbahasa) 
 

Kegiatan : Tirukan kata-kataku ! 
 
Metode : Pemberian Tugas 

 
Tujuan : 

- Melatih pendengaran anak. 
- Melatih konsentrasi anak. 
- Melatih daya ingat. 
- Anak memiliki perbendaharaan kata yang 

banyak. 
 

Alat dan bahan` : 
-  Kaset, tape rekorder, TV, CD. 
- Peraga langsung 

 
Langkah-langkah kegiatan: 

      

 

Guru menjelaskan 
kegiatan yang 
akan dilaksanakan 

Guru menyebutkan 3 
urutan kata diikuti 
oleh seluruh anak 

Guru memberi 
tugas untuk 
menirukan 
kembali 3 urutan 
kata kepada anak 
yang lain secara 
bergiliran 

Guru memberikan 
pujian kepada anak 
yang mampu dan 
memberikan 
bimbingan kepada 
yang memerlukan 

Guru menyebutkan 3 
urutan kata dan 
menunjuk salah satu 
anak untuk menirukan 
kembali kata-kata guru 

Guru menyiapkan 
alat peraga (Tape, 
TV  

 
Penilaian : Penugasan 
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Catatan  1. Bagi guru yang menggunakan alat peraga (Tape, 
TV, CD dan kaset), langkah-langkah kegiatan guru 
memutar kaset dan anak menirukan. 

2. Dalam menirukan kembali urutan kata, diberikan 
secara bertahap: (3 urutan kata, 4 urutan kata dst). 
seperti: 

 
                  Cabe   itu  pedas
           Kue   itu   manis
  Aku   sayang   ibu   ayah
  Seragam   kakak   merah   putih

 
            Gambar  

Apel Jeruk   Anggur  Tomat 
 
   

Gambar 
Ikan  Kepiting  Ular  Katak 
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KEGIATAN PERMAINAN KE DUA 
 
Indikator : Membuat gambar dan menceritakan isi gambar 

dengan beberapa coretan/tulisan yang sudah 
berbentuk huruf/kata. (berbahasa) 

 
Kegiatan : Membuat cerita bergambar secara sederhana. 

 
Metode : 

- Bercerita dan pemberian tugas. 
- Bercakap-cakap dan tanya jawab 

 
Tujuan : 

- Anak dapat membuat gambar 
- Anak mampu bercerita tentang gambar yang 

dibuatnya 
- Anak dapat membuat coretan/tulisan 

sederhana tentang gambar yang dibuatnya 
 

Alat dan bahan : 
- Kertas gambar/buku gambar 
- Alat gambar (Krayon, spidol, pensil warna, 

arang, kapur tulis, dan lain-lainl) 
- Pensil, penghapus 

  
Langkah-langkah kegiatan: 

 

 
Guru menyiapkan 
alat gambar yang 
akan digunakan anak  

Guru menjelaskan  
cara membuat 
gambar dan 
coretan tentang isi 
cerita dari gambar 
yang dibuatnya 

 
Anak membuat gambar 
dan coretan tentang 
gambar yang dibuatnya 
secara sederhana  

 
Secara bergantian, 
anak bercerita 
tentang gambar yang 
dibuatnya 

Hasil karangan 
anak tersebut 
diberikan kepada 
guru, apabila anak 
mampu menulis 
sendiri maka guru 
mempersilakan  

Guru memberikan 
pujian kepada anak 
yang berhasil, dan 
memotivasi anak 
yang belum mampu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian : Penugasan dan hasil karya 
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                         Tamasya Ke Kebun Raya bersama ayah dan ibu 
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KEGIATAN PERMAINAN KE TIGA 
 

Indikator : Membedakan kata-kata yang mempunyai suku 
kata awal yang sama, misalnya: Kala, Kali atau 
suku kata akhir yang sama. Misal: nama, sama 
dan lain-lain.  

Kegiatan : Bermain “ Aku Si Raja A” 
 

Metode : 
- Pemberian tugas 
- Bercakap-cakap 

Tujuan : 
- Anak dapat menyebutkan kata-kata yang 

mempunyai suku kata awal yang sama. 
- Menambah perbendaharaan kata yang 

banyak. 
- Melatih daya ingat anak. 
- Melatih keberanian anak. 
- Mengembangkan daya imajinasi. 

 
Alat dan bahan :  Topi Raja 

 
Langkah-langkah Kegiatan: 

 

Guru 
menerang 
kan cara 
bermain “Aku 
Si Raja A” 

Guru mengajak anak 
berpegangan tangan 
untuk membuat 
lingkaran 

Guru 
menyiapkan 
alat peraga 
(topi raja) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guru memberi contoh cara 
bermain “Aku Si Raja A”: 
 

 
 
 
 
 
 

Penilaian : Unjuk kerja 
 

 

Guru 
menunjuk 
salah satu 
anak untuk 
memulai 
bermain “Aku 
Si Raja A”, 
dan anak 
berikutnya 
melanjutkan  

Guru 
memberi 
kan 
bimbingan 
kepada 
anak 
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“ Cara bermain aku si Raja A ” 
 

Anak pertama memakai topi raja dan berkata, “ aku si raja a, 
aku suka apel, kemudian topi raja dipindahkan ke anak ke dua, 
dan anak ke dua menyebutkan apa yang dikatakan anak 
pertama dan menambah satu kata lagi dengan suku kata awal 
yang sama misal, aku si raja a, aku suka apel, dan anggur, 
dst.

 
 

Sebaiknya kegiatan diawali dengan nyanyian
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KEGIATAN PERMAINAN KE EMPAT 
 

Indikator : Membedakan kata-kata yang mempunyai suku 
kata awal yang sama. Misal: Kaki, kali, atau suku 
kata akhir yang sama, atau suku kata akhir yang 
sama, misal: nama, sama dan lain-lain. 

 
Kegiatan : “Bermain suku kata akhir” 

 
Metode : 

- Pemberian tugas 
- Bercakap-cakap 

Tujuan : 
- Anak dapat menyebutkan kata-kata yang 

mempunyai suku kata akhir yang sama. 
- Menambah perbendaharaan kata. 
- Melatih daya ingat . 
- Melatih keberanian  
- Mengembangkan daya imajinasi 

 
Alat dan bahan : Kartu kategorisasi (jala, piala, kepala) 

 
Langkah-langkah: 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Guru menyebutkan 
kata yang bersuku 
kata akhir la (jala) dan 
guru memberikan 
tugas kepada anak 
untuk menyebutkan 
benda disekitarnya 
yang mempunyai suku 
kata akhir la 

Guru 
menjelaskan 
kegiatan yang 
akan 
dilaksanakan 

Guru menyiapkan 
alat peraga 

Guru memberikan pujian 
kepada anak yang 
sudah mampu dan 
memberikan bimbingan 
bagi yang memerlukan 

 
 
 
 
 

Penilaian : Penugasan dan unjuk kerja 
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kepala bola piala 
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KEGIATAN PERMAINAN KE LIMA 

Indikator : Menstempel/mencetak dengan berbagai media 
(pelepah pisang, batang pepaya, karet busa,dan 
lain-lain) dengan lebih rapi. (Seni) 

 
Kegiatan : Stempel dengan karet busa 

 
Metode : 

- Pemberian tugas 
- Tanya Jawab 

 
Tujuan : 

- Anak dapat mengenal huruf 
- Anak mengembangkan imajinasi anak 

 
Alat dan bahan : 

- Gambar 
- Karet busa berbentuk huruf 
- Bak stempel/cat air dan busa angin 

 
Langkah-langkah kegiatan: 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
      

Guru 
menyiapkan alat 
peraga 

Anak memakai 
celemek 

Guru memberi 
contoh cara 
memakai 
celemek 

Guru memberi cara 
menstempel huruf 
yang distempel 
menjadi kata sesuai 
dengan gambar 
yang disediakan 

Anak menstempel 
bentuk huruf yang 
distempel menjadi 
kata 

Anak mendapat 
penguatan dari 
guru atas hasil 
yang dicapai 

 
Penilaian : hasil karya 

 

 49



 

 
 

Gambar Topi 
 
 

      ……………………………………. 

 

Catatan : karet busa dapat diganti dengan bahan mentah, seperti 
pelepah atau batang pisang 
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KEGIATAN PERMAINAN KE ENAM 

 
Indikator : Mengelompokkan kata-kata yang sejenis. 

(Berbahasa) 
 

Kegiatan : Lomba berburu kata 
 

Metode : Pemberian tugas 
 

Tujuan : 
- Dapat mengenal kata-kata yang sama 
- Dapat membaca kata sederhana  
- Dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya 

kata-kata yang sejenis 
- menambah kosakata anak 
- Melatih sportivitas anak 

 
Alat dan bahan : 

- Kartu kata 
 

Langkah-langkah Kegiatan: 
 

 
 
 

Guru menyiapkan 
alat peraga yang 
diperlukan berupa 
bermacam-macam 
kartu kata 

Guru menjelaskan 
tentang kata yang sama, 
misal: bola- bola-bola, 
kuda-kuda-kuda 

Guru 
menjelaskan 
cara 
berlomba 
“Berburu 
Kata” 

Guru menunjuk kelompok 
yang terdiri dari 4 anak 
untuk berlomba berburu 
kata, sampai semua anak 
mendapat giliran 

Guru menghitung  hasil 
kata yang dikumpulkan 
anak dan mengevaluasi 
kebenarannya 
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Penilaian : Penugasan 

Catatan : kartu kata yang dibuat disesuaikan dengan tema,misalnya 

: tema makanan, minuman(susu, nasi). 

 
 
 Kotak diisi bermacam-

macam kartu kata 
yang sesuai dengan 
tema 

Bermacam-macam 
kata yang sesuai 
tema 

Bermacam-macam 
kata yang sesuai 
tema 
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KEGIATAN PERMAINAN KE TUJUH 

 
Indikator : Bercerita tentang gambar yang disediakan atau 

yang dibuat sendiri dengan urut dan bahasa yang 
jelas. (Berbahasa) 

 
Kegiatan : ”Dengarlah Ceritaku ” 

 
Metode : 

- Pemberian tugas 
- Tanya jawab 

 
Tujuan :  

- Melatih imajinasi anak 
- Melatih keberanian anak 
- Menambah perbendaharaan kata anak 

 
Alat dan bahan : 

- Gambar di koran-koran, majalah. 
- Gambar sendiri 
- Gambar yang disediakan guru. 

 
Langkah-langkah: 
 
 
 

 
 
 

   
 
            
            
            
            
            
         
            
    

Guru 
menyiapkan 
alat peraga 

Guru menjelaskan 
kegiatan yang akan 
berlangsung 

Guru memberikan 
tugas kepada anak 
untuk memilih 
gambar yang 
disediakan dan anak 
menceritakan 
didepan teman-
temannya 

Guru 
memberikan 
contoh bercerita 
dengan gambar 

Guru memberi 
motivasi bagi 
anak yang 
memerlukan 

Penilaian : Unjuk kerja, dan penugasan 
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KEGIATAN PERMAINAN KE DELAPAN 

 
Indikator : Mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri 

(4-6 gambar). (Berbahasa) 
 

Kegiatan : Mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri. 
 

Metode : 
- Pemberian tugas 
- Tanya jawab 

Tujuan : 
- Anak dapat mengurutkan isi gambar seri 
- Anak dapat menceritakan isi gambar seri 
- Anak gemar membaca buku. 

Alat dan bahan: 
- Potongan gambar seri (4-6) 

 
Langkah-langkah: 

 
 

                                      
                  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           

Guru 
menyiap 
kan alat 
peraga 

Guru memberikan 
tugas kepada anak 
untuk menceritakan isi 
gambar seri yang 
sudah diurutkan 
dengan bahasa yang 
sederhana 

Guru memberikan 
tugas pada anak 
untuk mengurutkan 
gambar seri. 

 
          
    

Guru 
memberikan 
bimbingan 
kepada anak 
yang 
memerlukan 

Anak dapat 
memperkira 
kan kejadian 
selanjutnya 
dari gambar 
seri 

  
Penilaian : Penugasan 
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“Buku cerita tema ayam dan itik “ 
 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

      
 

 55



KEGIATAN PERMAINAN KE SEMBILAN 

 
Indikator : Membaca buku cerita bergambar yang memiliki 

kalimat sederhana dan menceritakan isi buku 
dengan menunjuk beberapa kata yang dikenalnya. 
(Berbahasa) 

 
Kegiatan : ”Membaca gambar ” 

 
Metode : Pemberian tugas 

 
Tujuan :  

- Anak dapat membaca buku cerita bergambar 
- Anak  dapat menceritakan buku cerita 

bergambar. 
- Anak dapat menunjukkan beberapa kata yang 

dikenalnya. 
 

Alat dan bahan : Buku Cerita 
 

Langkah-langkah: 
 

Guru 
memberikan  
kesempatan 
untuk 
menceritakan 
kembali isi cerita 
bergambar  

 
Guru membacakan 
isi cerita 
bergambar 

Guru 
menyiapkan 
alat peraga 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guru memberikan 
penguatan kepada 
anak yang 
memerlukan 

Guru memberikan 
kesempatan kepada 
anak yang lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian : Unjuk Kerja 
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Catatan : membaca cerita bergambar dengan judul banjir 
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KEGIATAN PERMAINAN KE SEPULUH 

 
Indikator : Menghubungkan dan menyebutkan tulisan 

sederhana dengan simbol yang 
melambangkannya. (Berbahasa) 

Kegiatan : Bermain kata 
 

Metode : 
- Pemberian tugas 
- Demonstrasi 
- Tanya Jawab 

Tujuan : 
-  Anak dapat mengenal huruf. 
-  Mampu mengenal  kata. 
-  Dapat merangsang minat baca anak. 
-  Dapat melatih imajinasi anak. 

Alat dan bahan : 
- Gambar-gambar 
- Kartu huruf 
- Kartu kata 

 
Langkah-langkah kegiatan: 
 

 

Guru menyiapkan 
alat peraga 

Guru mengambil 
salah satu gambar 
dan diperlihatkan 
pada anak 

Anak bermain 
kata dengan 
gambar dan 
kartu huruf 

Guru 
mengevaluasi 
anak dalam 
bermain kata  

Guru memberikan 
penguatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian : Penugasan dan unjuk kerja 
Catatan : Cara bermain anak 

- guru menyiapkan 2 wadah/tempat yang berisi 
kartu kata dan simbolnya 
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- Setelah kartu diacak anak mengambil kartu 
simbol dan kartu kata yang melambangkan-
nya sesuai dengan perintah guru. 

- Jika anak sudah mengerti kegiatan ini dapat 
juga dilaksanakan dengan cara berlomba. 
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KEGIATAN PERMAINAN KE SEBELAS 

 
Indikator : Meniru membuat garis tegak, datar, 

miring,lengkung, dan lingkaran. (Fisik Motorik) 
 

Kegiatan : Meniru tulisan 
 

Tujuan : 
- Melatih Motorik Halus anak 
- Mengenal Tulisan Sederhana 
- Menambah kosakata anak 

 
Metode : 

- Pemberian tugas 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 

 
Alat dan bahan : 

- Pensil 
- Buku 
- Penghapus 

 
Langkah-langkah Kegiatan: 

 

Guru menyiapkan 
alat peraga 

Guru 
menjelaskan 
kegiatan yang 
akan 
dilaksanakan 

Guru memberi 
contoh cara 
meniru tulisan 

Guru memberikan tugas 
kepada anak untuk 
meniru tulisan sesuai 
contoh guru 

Guru memberikan 
bimbingan kepada 
anak yang 
membutuhkan 
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Penilaian ; Penugasan dan hasil karya 
 
Contoh : meniru tulisan  
 
 

Buku   dasi    duku 
.........   ...........   ......... 
.........   ...........   .........  
.........   ...........   ......... 

         .........   ...........   ......... 
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PENUTUP 

 
BAB IV 

Membelajarkan membaca dan menulis di TK dapat dilaksanakan dalam batas-batas 
aturan pengembangan pra-skolastik atau pra akademik serta memperhatikan prinsip 
dasar pendidikan anak, dimana TK merupakan taman bermain, tempat anak bersosiali-
sasi dan mengembangkan berbagai kemampuan pra-skolastik/pra-akademik yang lebih 
substansial, seperti pengembangan kecerdasan emosi, motorik, disiplin/tanggung 
jawab, konsep diri dan spiritual (berahlak mulia). 

Pembelajaran persiapan dasar membaca dan menulis di TK diberikan secara terpadu 
dalam program pengembangan kemampuan dasar yang diarahkan untuk memenuhi 
kebutuhan dan masa peka anak dalam  aspek perkembangan membaca dan menulis 
.  

Buku ini diharapkan dapat memenuhi harapan para guru TK dan orang tua untuk 
mengembangkan keterampilan membaca dan menulis di TK melalui berbagai bentuk 
permainan pada anak. Buku ini merupakan contoh alternatif pembelajaran sebagai 
persiapan membaca dan menulis permulaan, sehingga dimungkinkan guru dapat 
mengembangkan sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi guru, anak didik, sarana 
prasarana, lingkungan setempat dan sebagai bahan rujukan penyusunan Satuan 
Kegiatan Mingguan (SKM) dan Satuan Kegiatan Harian (SKH). 
 

Melalui contoh kegiatan pembelajaran ini, guru TK diharapkan dapat melaksanakan 

kegiatan pembelajaran lebih baik, terarah, sesuai dengan indikator yang dicapai 

dalam kurikulum TK 2004.  
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