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KATA PENGANTAR

"Detektif Aksara" merupakan permainan keaksaraan berbasis
:..i-. i.lq: - -.-- i -r,i. : -. i:"r i-:.^:,i. ci-
permainan "Teks Pefanqi. Pemainan ini dapal dilakukan
dengan baik oleh anak-anak yang telah berhasil dengan
permainan tahap "Me$}ur.u Jejak" dan \\Mencari Jejak".
Pengacauan bentuk dan warna pada permainan ini "nenguji"
kellar.pual ar?k reniLah benl-uk dar:i "-rarna,
"Detekiif Aksara" sebagai bagian dari "Teks Pelang-i"
merupakan salah satu produk dari penelitian Hibah
tioinperensi yang dllakukan selana 3 tahu , tiakni iaiiui,
2010 hingga tahun 2012. Produk yang lain adalah alat main
geometri hu:ruf, pola suku kata, dan tulis punggung. Buku
'.: 1- c;c' i -r=t -1.t ,rc,. -d.c6.jtJ 1a )..r- -eks.
"Detektif Aksara" ini sudah diuji-coba di beberapa TK dan
ra'r.h dl,rll-^,^ na+^A6 edh+-- rin4r.zr:n ;r-

fonik A3 serta menunjukkan hasil baik. Teks ini juga
sudah diuji efektiv-itasnya untuk anak usia 4-6 tahun.
jlieskipun ciemlkian, penqigLlnaa.l ,rn'Luk arrali cii bawah usia i
tahun belum diketahui lingkat efektivitasoya.
Teks ini lerwujud karena bantuan berbagai pihak. Oleh
karen3 itu, pcnu.Lis mcnguc.lpkan terlma kaslh l<epada: (1)
Bapak Dir.jen Dikti atas kesempatan yang diber.ikan,

T,PPM, (4) Para per.eview, (5) Ibu-bapak guru TK di DIr
yang terlibat, (6) para mahasiswa, dan (7) para pembantu
lapangan. Semoga Allah Swt nenildfas kebaikar] iJapak, 1bL,
dan anak-anakku semua.
Akhir.nya, penulis berharap kepada pengguna buku ini,
"Pairuiiiiai', semua rambu-ra$bu dan peLu[iuk". Guru maupri,,
orang tua bofeh membuat sendiri teks yang fain selama it.u
untuk kepentingan pendidikan di rumah atau sekofah dan
tldal( diperdagangkan. Senoga, berguna.
Kesempurnaan hanya milih fuhan. Oleh karena itu, seqafa
1r.\: .-..1^ .r - - !- L

masukan saya harapkan. Semoga buku ini mampu memantik
kefiterasian anak-anak dan menumbuhkan minat baca
sei<aiiqus. turii1r.

Yogyakarta,,Janilari 2013

Tadkiroatun Musfiroh
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BAB I
PENGANTAR

Hektif aksara merupakan bagian terakhir dari permainan keaksaraan teks
pelangi. Teks pelangi sendiri merupakan permainan "membaca" yang

memberi peluang pada anak untuk memfokuskan pandangan mereka (visual-
spasial) ke simbol, baik hurut silabel, maupun kata, sehingga memiliki
kebertahanan konsentras! pada saat memperhatikan aspek bahasa tulis
brs€but.

Selama kegiatan permainan ini, anak-anak sibuk mencati simbol-simbol 'yang

sama dengan alat pembesar, lalu melingkarinya. Pemainan ini menantang
bagi anak-anak, menimbulkan .iasa ingin tahu, dan sekaligus rnenguatkan
memori anak melalui pengulangan yang mengasyikkan.

Disebut teks pelangi karena tulisan dalam teks ini dibuat beMarna-warni
sehingga disebut pelangi. Dalam permainan ini, anak tidak langsung dituntut
dapat membaca, tetapi terlebih dahulu dikenalkan pada kategori sederhana
berdasarkan warna. Sejak anak mengenal warna, permainan ini dapat
diberikan.

Teks pelangi dibuat bertingkat sesuai dengan kemampuan anak. Teks pelangi
bukaniah teks baca, tetapi teks persiapan membaca. Pada tingkat ini, apabila
telah terpapar kuat, anak akan ddpat membaca dengan baik teks-teks
membaca yang ada. Buku-buku cerita, latihan membaca di SD, dapdt
diberikan setelah teks pelangi ini ditamatkan- Landasan mernbaca yang tepat
akan menghindarkan anak dari pobia membaca, sekaligus memantik mindt
bacanya.

Permainan teks pelangi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan
teropong atau lokalisasi objek langsung dari mata ke objek, melalui kaca
pembesar, dan melalui oahaya seperti seRter. Semua cara tersebut mcmiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Teks pelangi dengan lokalisasi
objek langsung mata ke objek memerlukan cahaya yang teiang dari samping,
supaya anak dapat menemukan objek dengan tepat dan jelas. Alat bantu
yang dibutuhkan dapat berupa kertas yang dilipat atau benda lain yang
berfungsi sebagai teropong.

Permainan teks pelangi dengan kaca pembesar adalah permainan teks
pelangi dengan alat bantu kaoa pembesar ukuran kecil. Obieknya adalah
huruf, silabel, atau kata yang tercetak dalam buku. Buku yang dimaksud berisi
gambar baik gambar tunggal maupun gambar tematik. Di bawah atau di
samping gambar terdapat teks. Teks pelangi dengan cahaya adalah
pemainan teks pelangi di ruang gelap dengan cahaya senter atau lampu
yang menyoroti tulisan dalam buku atau media di dinding. LCD juga dapat



BAB If
CARA BERMAIN DETEKTIF AKSARA

r Pengertian

-=:eKif Aksara" merupakan permainan yang menitikberatkan pada
,.-3'rpuan persepsi visual warna. Anak-anak memang diajak mencafi huruf

;-j sama cjengan huruf mociel, ieiapi suasana yang diiimbuikan sepertt
:::a(1 f Aksara sebuah benda di antara kerumunan benda yang lain.

::'-rainan "Detektif Aksara" lebih menitikberatkan pada kemampuan
-:-;e-aii simbol di aniara warna yanE bei'beda. Pada iahap ini, sesuai
;;rgan tahap perkembangannya, anak diberi tantangan menemukan benda
.:-l berbentuk sama meskipun berbeda warna. Hanya saia, benda tersebut
:.'!pa hurut, suku kata, atau stlabel. Permainan ini mengakuratkan persepst

= 
- ak mengenai huruf secara mandiri dan huruf dalam komposisi.

B Tata Cara Bermain``Detektif Aksara''

l:sebut detektif karena dalam permainan ini anak harus berusaha jeli hingga

':oai menemukan sasaran ciengan cepai. Anak perlu memperhatikan beniuk
:an harus bisa membedakannya dengan bentuk lain yang beMarna sama.
:?''ltuk yang dimaksud berupa huruf, sukl! kata, atau keta yang sama. Cera

-nrain yang dapat diterapkan guru adalah sebagai berikut.

Guru membentuk kelompok kelompok besar. Kelompok ditiata
melingkar, boleh di bawah (karpet) maupun duduk di kursi dan
dikeriakan di meia-

Guru bertanya jawab dengan anak tentang gambar yang ada pada
buku. Guru bertanya apakah anak-anak tahu gambar apa yang ada di
buku tersebut. Guru menggali jawaban anak dan memberikan umpan
balik hingga pengetahuan anak tentang sesuatu dalam gambar
bertambah.

(c) Guru membacakan tulisan yang ada pada buku. Pembacaan dilakukan
setenang dan se.lelas mungkin, sehingga lagu kalimat bahasa tulis
tertangkap oleh anak;

(d) Guru menyediakan waktu apabila anak ingin bertanya;

ta,

(b)
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DETEKTIF ttTA｀
｀MINGGU″ DAN｀ PACI″

Minggu , olahraga pagi,
lalu sarapan
Lalu berbenah membersihkan rumah.
Ayah mencuci mobil, aku
membersihkan jendeia.
Kegiatan pagi, begitu
menyehatkan.
Pctunjukguru:
l. C iir rilcmbacakan ccrita Iahr anak bc!'tanya javrab.

2. Anal! apabila ingin, dapat menceritakan kembali isi cerita.
3. Curu menjelaskan hahwa di dalam cerita ada ieiak kata "Minqsrr" dan
.t. Gurli incngajak anak mel1lburu jejak kata "Minggu" dan "pagi".

"pagi"

5. Anak membulati kata dan "pagi" dengandengatr
6. Guru membe kesempatan anak yang ingin bermain teks pelangi lagi.



Teks Pelangi merupakan bagian dari seri pengembangan bahasa anak,4 in

l subbahasa tulis yang dikembangkan oleh penulis melalui serangkaian riset
sejaktahun 2001. Teks pelangi sudah diuji-coba di lapangan, dan diuji produk.

Meskipun tidak sempurna, teks ini dibuat dengan melibatkan guru. Guru-guru

tersebut iuga membuat penelitian sendiri dalam bentuk Penelitian Tindakan
Kelas.

Teks ini dibuat melalui studi yang komprehensif tentang psikolinguistik
perkembangan, pendidikan anak usia dini, dan bermain. Teks pelangi dibuat
dalam beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama didasarkan pada warna.
Tingkatan yang kedua adalah bentuk. Tingkatan ketiga pada bentuk dengan

pengacauan warna. Komponen yang dikembangkan meliputi hurul suku kata,

dan kata.

Teks pelangi bukanlah buku latihan membaca, tetapi buku pengembangan

bahasa tulis yang didasarkan pada teks dan visual spasial. Buku ini
direkomendasikan untuk anak usia 4-6 tahun. Akan lebih baik lagi kalau orang
tua atau guru mendampingi anak saat bermain teks pelangi ini dan

mengayakannya dengan cerita atau penajaman bentuk. Dalam hal ini,
pemaksaan membaca teks tidak diijinkan.

Teks pelangi dapat dipadukan dengan pemfokusan melalui kaca pembesar

dan didesain kompetisi dalam kelompok kecil-kecil, maksimal 12 anak untuk 1

guru. Kegiatan dalam teks pelangi akan lebih berhasil apabila dikuatkan dengan

kegiatan bermain pola suku kata, geometri hurul dan permainan light table

Selengkapnya tentang pengembangan bahasa tulis 4 in 1 dapat dibaca pada

buku karangan penulis.
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