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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu aspek perkembangan yang perlu dikembangkan dari anak usia dini 

adalah aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan salah satu perkembangan 

yang memerlukan perhatian dari orang tua. Menurut DEPDIKNAS bahasa sebagai 

alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Berkomunikasi adalah cara 

mengutarakan pikiran, dan perasaan yang dinyatakan dalam bentuk lambang atau 

simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian secara lisan, tulisan, isyarat, 

bilangan, lukisan, dan mimik muka. Bahasa itu sendiri memiliki 2 sifat yaitu bahasa 

reseptif adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami apa yang dilihat (visual) 

dan apa yang didengar. Bahasa ekspresif adalah kemampuan untuk berkomunikasi 

secara simbolis baik visual (menulis, memberi tanda) maupun auditorik. Hal tersebut 

penting untuk dikembangkan karena anak usia dini perlu menguasai 2 sifat bahasa 

untuk kemampuan mereka dalam hal membaca permulaan.  

Perkembangan bahasa anak usia dini tidak hanya terdiri dari berbicara namun 

juga menyimak, membaca dan menulis bagi anak usia dini. Pembelajaran membaca 

permulaan pada anak usia 5-6 seharusnyanya diajarkan dengan metode yang 

menyenangkan untuk anak, sehingga anak tidak merasa terbebani dan tertekan. 

Orang tua dan lingkungan memegang peranan penting dalam proses belajar 

membaca permulaan. Kemampuan membaca merupakan pintu gerbang bagi anak-

anak di masa golden age untuk pijakan awal dalam menguasai ilmu pengetahuan. 

Menurut Susanto (dalam Sari, 2014) membaca adalah menerjemahkan simbol 

(huruf) ke dalam suara yang dikombinasi dengan kata-kata. Keterampilan membaca 

mempunyai kompetensi dasar yaitu anak mampu membaca gambar, menyebutkan 

simbol-simbol huruf vokal dan konsonan yang dikenal di lingkungan sekitar, 

membaca gambar yang dimiliki kata/kalimat sederhana, mengenal simbol-simbol 

untuk persiapan membaca dan menulis. Anak harus memahami bahwa huruf adalah 

suatu simbol yang mewakili suatu bunyi. Selanjutnya anak perlu memahami bahwa 
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simbol-simbol dapat dikelompokkan bersama untuk membentuk suatu kata, dan kata 

tersebut memiliki makna. 

Menurut Cochrane Efal (dalam Muslitaryanti, 2012) tahap perkembangan 

membaca anak antara lain tahap fantasi (magic stage), tahap pembentukan konsep 

diri (self concept stage), tahap membaca gambar (bridging reading stage), tahap 

pengenalan bacaan (take-off reader stage), dan tahap membaca lancar (independen 

reader stage). Berdasarkan tahapan tersebut anak usia 5-6 tahun berada pada tahap 

membaca gambar. Anak memiliki kesadaran terhadap tulisan yang tercetak di sekitar 

mereka. Anak akan memilih kata yang sudah dikenal, menunjukkan bentuk-bentuk 

simbol (pra-menulis), menulis huruf dari namanya sendiri, dan menceritakan kembali 

isi cerita secara sederhana. Pada tahap ini anak juga sudah mulai mengenal abjad. 

Berdasarkan pengamatan pada anak usia 5-6 tahun di Desa Dukuh Krajan RT 

09 RW 01, Dukuh, Sidomukti, Salatiga. Pembelajaran membaca permulaan 

khususnya mengenai pengenalan simbol huruf masih sangat kurang. Dilihat dari hasil 

observasi ketika anak ditunjukkan huruf dan diminta untuk membacanya, mereka 

dapat menyebutkannya namun tidak sampai huruf akhir. Anak-anak juga mengalami 

kesulitan ketika diminta untuk menyebutkan huruf secara acak. Anak di Desa Dukuh 

Krajan RT 09 RW 01, Dukuh, Sidomukti, Salatiga yang berusia 5-6 tahun ada 5 

anak, kelima anak tersebut dapat dikatakan masih sangat kurang dalam mengenal 

simbol huruf. Ada 1 anak ketika diminta untuk menuliskan namanya sendiri, dia 

menulis dari kanan kekiri dan semua hurufnya terbalik.3 anak lainnya ketika menulis 

namanya sendiri juga tidak lengkap hurufnya dan masih dibantu. Hanya 1 anak saja 

yang mampu menuliskan namaya dengan benar. 

Anak-anak juga masih sering terbalik dengan beberapa huruf seperti contoh 

“b” dengan “d”, “f” dengan “v”, “n”, dengan “m”, dan “l” dengan “i”. Dapat diartika 

anak-anak di desa Desa Dukuh Krajan RT 09 RW 01, Dukuh, Sidomukti, Salatiga 

kemampuan membaca permulaannya sampai pada tahap menyebutkan sesuai urutan 

tanpa tahu simbol hurufnya. Ditambah lagi informasidari hasil wawancara dengan 

orang tua, mereka sangat jarang mengajarkan anak membaca dirumah karena orang 

tua sibuk bekerja sehingga dukungan orang tua untuk mengajarkan anaknya belajar 

terkhusus untuk mengenalkan simbol huruf sangat kurang. Memahami tentang 
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pentingnya mengenalkan simbol huruf pada anak usia dini, diperlukan strategi yang 

tepat dan dalam situasi yang menyenangkan sehingga anak-anak tidak merasa bosan 

dan tertekan dalam pembelajaran. 

Melihat hal itu penulis tertarik untuk membantu meningkatkan kemampuan 

mengenal simbol pada anak usia 5-6 tahun melalui permainan ular tangga yang telah 

di modifikasi. Permainan ular tangga menurut Agus N. Cahyo (dalam Yuvitasari, 

2015) adalah permainan papan untuk anak-anak yang dapat dimainkan dengan 

jumlah pemain dua orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak 

kecil dan di beberapa bagian kotak digambar sejumlah tangga atau ular yang 

dihubungkan dengan kotak lain. Berdasarkan hasil penelitian Yuvitasari (2015) 

dengan judul Peningkatan Kemampuan Mengenal Kata melalui Metode Permainan 

Ular Tangga Kata pada Anak Kelompok A TK Sinar Melati I Sariharjo Ngangklik 

Sleman Yogyakarta, permainan ular dapat meningkatkan kemampuan anak dalam 

mengenal kata. Hal tersebut di tunjukkan dengan anak sudah mampu menunjuk kata 

sesuai gambar/perintah, menyebut kata dengan membaca tulisan/yang tertulis dan 

menyebutkan simbol-simbol dalam kata. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil 

judul “Meningkatan Kemampuan Mengenal Simbol Huruf Melalui Permainan Ular 

Tangga Pada Anak Usia 5-6 Tahun di Desa Dukuh Krajan RT 09 RW 01, Dukuh, 

Sidomukti, Salatiga. Melalui permainan ular tangga dapat digunakan sebagai media 

atau benda konkret yang dapat digunakan anak saat belajar mengenal simbol huruf, 

sehingga dapat membantu anak dalam mengenal dan memahami lafal huruf dan 

bentuknya menurut Yuvitasari (2015). 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari masalah yang telah ditemukan, maka dapat dirumuskan, apakah 

permainan ular tangga dapat meningkatkan kemampuan mengenal simbol huruf 

pada anak usia 5-6 tahun di Desa Dukuh Krajan RT 09 RW 01, Kelurahan 

Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

mengenal simbol huruf pada anak usia 5-6 tahun melalui permainan ular tangga 
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di Desa Dukuh Krajan RT 09 RW 01, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, 

Kota Salatiga. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan peningkatan kemampuan mengenal simbol huruf 

melalui permainan ular tangga pada anak usia 5-6 serta menjadi bahan kajian 

lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan 

dalam mengajarkan pengenalan simbol huruf pada anak usia dini melalui 

permainan ular tangga. 


