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KATA PENGANTAR
'\Membu.u Jejak" mer:upakan permainan keaksaraan berbasis
teks. Memburu Jejak merupakan bagian a\,iaf dari permatnan
"Teks PeLanoi" Permainan ini dapat diLakukan dengan baik
ofeh anak-anak yang belurn mengenat sirl]3of tetapi sudah
mengenal warna dengan baik. Anak-anak ticlak harus dapat
membaca karena permainan ini benar-benar bertumpu pada
warna- Meskipun demikian/ da]am p:rosesnya, anak akan
mengenali bentuk dalam teks yang sama lrarna.

"Menbur:u .rejak" sebagai bagian dari ..Teks pefangi,,
mer:upakan salah satu produk dari penelitian Hibah
Koii,petensi j,aig dilakukan sel:_na 3 tahun/ l/a}:ii tah..in
2010 hingga tahun 2012. Produk yang tain adatah alat main
geometri huruf, pola suku kata, dan tufis punggung. Buku
ll]l inelayani anak-anak }..ang eenderung ineiyukal iel..s.

"Memburu Jejak" ini sudah diuji-coba di beberapa TK dan
telah diuji-produk denoan metode sentra lingkaran .tan
fonik 43 serta menunjukkan hasii baik. Teks ini juga
sudah diuji efektivitasnya untuk anak usia 4*6 tahun_
Meskipun demlkian, Dengqunaan untuk anak di bawah usia 4
Lahun bel-.[n dikei,ahui tinE].iat. efeki,ivitasnya.
Teks ini teriiujud karena bantuan berbagai pihak. Oleh
karena 1:u/ penirlis inengucapkai teritira kasih kepada: (1)
Bapak Dirjen Dikti atas kesempatan yang diber.ikan,
terutama bagian Ditlitabmas, (2) Rektor UNy, (3) Ketud
IPPII, (4) Pala i:ere?:eii, (5) Ibu-bapak guiu TI( di DIy
yang ter.libat, (6) para mahasiswa, dan (7) para pembantu
lapangan, Semoga Alfah Swt membafas kebaikan Bapak. Ibu,
dan anak aaakku seinua.

Akhirnya, penulis berharap kepada pengguna buku ini.
"Patuhilah semua rambu-rambLl dan Detun.iuk,,. Guru mauDuo
orar-rg tua boleh nembuat sendrri ieks Ja.,q lain sela:"a ;tuuntuk kepentingan pendidikan di rumah atau sekotah dan
tidak diperdagangkan. Semoga, berguna.

Kesemputnaan hanya nilih Tuhan- Ofeh karena itu, sega]a
kekurangan dalam buku ini akan dlperbalki. Tegur sapa dan
masukan sangal diharapkan- Semoga buku inj mamDu mema.tik
keliteraslan anak-anak dan menurbuhkan minat baca
sekaliqus. A"niin.

Yogyakarta, Januarr 2 013

Tadkiroatun Mus fir.oh
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Teks pelangi merupakan permainan 'membaca' yang memberi peluang pada
anak untuk memfokuskan pandangan mereka (visual-spasial) ke simbol, baik
hurut, silabel, maupun kata, sehingga memiliki kebertahanan konsentrasi
pada saat memperhatikan aspek bahasa tulis tersebut.

Selama kegiatan peimainan inj, anak-anak sibuk mencari simbol-simbol yang
sama dengan alat pembesar, lalu melingkarinya. Permainan ini menantang
bagi anak-anak, menimtulkan rasa ingin tahu, dan sekaligrls menguatkan
memoii anak melalui pengulafigan yang mengasyikkan.

Disebut teks pelangi karena tulisan dalam teks ini dibuat berwama-warni
sehingga disebut pelaEgi. Daiam permainaii ii'ti, anak iidak iangsung diiuntut
dapat membaca, tetapi terlebih dahulu dikenalkan pada kategori sederhana
berdasarkan wama. Sejak anak mengenal warna, permainan ini dapat

Teks pelangi dibuat bertingkat sesuai dengan kemampuan anak. Teks pelangi
bukaniah teks baca, tetapi teks persiapan membaca. Pada tingkat ini, apabiia
telah terpapar kuat, anak akan dapat membaca dengan baik teks-teks
membaca yang ada. Buku-buku cerita, latihan membaca di SD, dapat
diberikan seielah teks pelangi ini ditamaikan. Landasan membaca yang tepat
akan menghindarkan anak dari pobia membaca, sekaligus memantik minat
bacanya.

Permainan teks pelangi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan
teropong atau lokalisasi objek langsung dari mata ke objek, melalui kaca
pembesa,, dan melalui cahaya seperti se.rter. Semlia eaia tersebui iircmiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Teks pelangi dengan lokatisasi
objek langsung mata ke objek memerlukan cahaya yang terang darj samping,
supaya anak dapat menemukan objek dengan tepat dan jelas. Alai bantu
yang dibutuhkan dapat berupa kertas yang ditipat atau benda lain yang
berfungsi sebagai teropong.

Permainan teks pelangi dengan kaca pembesar adalah permainan teks
pelangi dengan alat bantu kaca pembesar ukuran kecil. Objeknya adalah
hiiruf, siiabel, aiaij kaia yang terceiak dal3m buku. Buku yang dimaksud be.isi
gambar baik gambar tunggal maupun gambar tematik. Di bawah atau di
samping gambar terdapat teks. Teks pelangi dengan cahaya adalah
pe.inaiiian teks peiangi di ruang geiap dengan cahaya senier atiau ia.ipu
yang menyoroti tulisan dalam buku atau media di dinding. LCD juga dapat
dimanfaatkan sebagai ganti lampu. Meskipun demikian, LCD memerlukan
piogiam yang beiisi kaia-kata yang ati'aktif sehingga menimbulkan rasa
tertarik anak.
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MEMBURU JE」AK HURUF｀ D″ DAN｀ d″

Nada dan Dana

Nada dan Dana bersaudara.
Nada dan Dana membantu
ibunya.Nada mencuci baju,
Dana menyapu.Nada dan Dana
atuh selalu.

i etuil,uK guiui

1. curu membacakan cerita lalu anak bertanya jawab.
2. Anak apabila ingin, dapat menceritakan kembali isi cerita.
3. G,rru nenjelaskal! bah.ra di dalam cedta ada jejak hulrf ,,D,, dan .,d,,.

4. G',r.Lr oengalak atak ]nembrlrrr jejak hun I,,D,, dan,,d,,
5. Ailak rreinbulaii huruf"D dan d"derrganspidol merah.
6  Guru memherikan kesempatan anak untl:k bcrmain teks pelangilagi
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Komponen yang dikembal
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