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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Kemampuan Mengenal Simbol Huruf  

2.1.1 Pengertian Megenal Simbol Huruf 

Simbol huruf adalah suatu simbol yang menunjukkan identitas tentang 

huruf. Menurut Chochrane Efal (dalam Muslitaryanti, 2012) tahap 

perkembangan membaca pada anak usia 5-6 tahun berada pada tahap 

membaca gambar. Melalui tahap tersebut anak akan lebih mudah mengenal 

kata atau tulisan yang terdapat pada gambar dan diajarkan secara berulang-

ulang sehingga anak lama-lama akan mengenal abjad. Cormick (dalam 

Mislahusnika, 2016) mengungkapkan bahwa simbol huruf merupkan 

komponen hakiki dari perkembangan baca-tulis anak. Anak-anak yang bisa 

mengenal dan menyebut huruf-huruf pada daftar abjad dalam belajar 

membaca memiliki kesulitan lebih sedikit dari anak yang tidak  mengenal. 

Menurut Bromley (dalam Sari, 2014) menjelaskan bahwa bahasa 

sebagai sistem simbol yang teratur untuk memberikan berbagai ide maupun 

informasi yang terdiri dari simbol-simbol visual maupun verbal. Menurut 

Papalia (dalam Sari, 2014) fungsi simbolis (simbolic function) adalah 

kemampuan untuk menggunakan simbol, atau representasi mental-kata, 

angka, atau gambar tempat seseorang melekatkan makna. Memberikan 

simbol dapat membantu anak-anak mengingat dan memikirkan diri mereka 

sendiri tanpa kehadiran wujud fisik. Anak-anak prasekolah menunjukkan 

fungsi simbolis melalui bermain sandiwara dan bahasa.  

Menurut Aulia (dalam Sari, 2014) membaca simbol adalah bentuk 

membaca yang paling sederhana. membaca simbol dapat dilakukan dengan 

banyak cara salah satunya mungkin anak membutuhkan penjelasan yang jelas 

pada buku bergambar. Misalnya ketika anak melihat tanda ”P” yang di silang 

dipinggir jalan berarti itu dilarang parkir atau simbol lainya juga seperti 

binatang piaraan, anjing misalnya, dan jelas ke dalam bagian kata anjing, 

yakni “kata anjing itu dimulai dengan huruf A”. 
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2.1.2 Indikator Mengenal Simbol Huruf 

Menurut Aulia (dalam Sari, 2014) membaca simbol memiliki kegiatan 

yang harus menitikberatkan pada pemahaman simbol atau huruf yang 

dilakukan untuk menekankan pengenalan sistem simbol bunyi sedini 

mungkin. Cara ini bisa dilakukan dengan cara memperkenalkan nama 

alphabet 26 huruf (a-z) dan bunyinya. Proses ini dimulai dari huruf yang 

paling sederhana dan paling tinggi intensitas penggunaanya, seperti huruf-

huruf vocal, dari pengenalan huruf-huruf dalam abjad sebagai tanda suara 

atau tanda bunyi kemudian berkembang menjadi penggabungan huruf 

menjadi suku kata atau kata. 

Menurut Permendiknas Nomor 146 tahun 2014, tentang standar 

tingkat pencapaian perkembangan anak pada lingkup perkembangan bahasa 

terdapat 3 kompetensi dasar yaitu: (1) memahami bahasa reseptif, (2) 

memahami bahasa ekspresif, (3) mengenal keaksaraan awal melalui bermain. 

Dari ketiga kompetensi dasar terdapat indikator didalamnya, yang meliputi: 

menceritakan kembali apa yang di dengar dengan kosa kata yang lebih, 

melaksanakan perintah yang lebih kompleks sesuai aturan yang disampaikan, 

mengungkapkan keinginan, perasaan, pendapat, dengan kalimat sederhana 

dalam komunikasi dengan anak atau orang dewasa, menunjukkan perilaku 

senang membaca buku terhadap buku-buku yang dikenali, mengungkapkan 

perasaan, ide dengan pilihan kata yang sesuai ketika berkomunikasi, 

menceritakan kembali isi cerita secara sederhana, menunjukkan bentuk 

simbol (pra-menulis), membuat gambar dengan beberapa coretan/ tulisan 

yang sudah berbentuk huruf/ kata, menulis dari namanya sendiri. Dalam 

penelitian ini penulis hanya berfokus pada kompetensi dasar mengenal 

keaksaraan awal melalui bermain dengan indikator yaitu menunjukkan 

bentuk-bentuk simbol (pra-menulis) dan kompetensi dasar menunjukkan 

kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya dengan indikator 

membuat gambar dengan beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk 

huruf/ kata, dan menulis huruf dengan namanya sendiri. 
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2.2 Permainan Ular Tangga 

2.2.1 PengertianPermainan Ular Tangga 

Menurut Agus N. Cahyo (dalam Yuvitasari, 2015) permainan ular 

tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh dua 

orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di 

beberapa kotak digambar sejumlah tangga atau ular yang menghubungkannya 

dengan kotak lain. Permainan ini diciptakan pada tahun 1870. Tidak ada 

papan permainan standar dalam ular tangga, setiap orang dapat menciptakan 

papan mereka sendiri dengan jumlah kotak, ular dan tangga yang berlainan. 

Menurut Francisca (dalam Yuvitasari, 2015) permainan ular tangga 

adalah permainan papan yang terbuat di atas media dua dimensi. Permainan 

ular tangga merupakan permainan anak-anak berbentuk papan yang 

dimainkan oleh dua orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-

kotak kecil, sejumlah ular dan tangga digambar dibeberapa kotak yang saling 

berhubungan dengan kotak lain. Permainan ular tangga dirasa cukup efektif 

untuk mengembangkan kemampuan mengenal simbol huruf, karena anak 

pada usia 5-6 tahun masih pada tahap pra operasional (Suyanto, dalam 

Yuvitasari, 2015) yaitu anak belajar melalui benda konkret. 

2.2.2 Langkah- Langkah dalam Permainan Ular Tangga 

Adapun langkah-langkah dalam permainan ular tangga untuk 

mengenalkan simbol pada anak usia 5-6 tahun antara lain: 

2.2.2.1 Menyiapkan media ular tangga yang telah dicetak seperti MMT yang 

masing-masing kolom terdapat huruf kecil a-z. Permainan ini tidak 

membutuhkan pion karena anak-anak yang akan menjadi pion nya. Selain itu 

juga menyiapkan dadu yang masing-masing sisi diberi jumlah 1-6 dalam 

bentuk polkadot.  

2.2.2.2 Anak-anak sebelum bermain harus menentukan siapa yang bermain 

terlebih dahulu. Dalam permainan ini anak-anak harus bermain secara 

bergiliran, ketika mendapat giliran si anak harus mengambil dadu lalu 

dilemparkan dan dilihat berapa jumlah yang muncul. Setelah itu si anak harus 
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berjalan sesuai jumlah dadu yang diadapatkan. Anak-anak harus 

menyebutkan huruf dimana dia berhenti.  

2.2.3 Manfaat Permainan Ular Tangga  

Menurut Freddy (dalam Yuvitasari, 2015) Permainan ular tangga 

memiliki banyak manfaat yang terkandung didalamnya: 1) anak dapat 

menambah kosa kata baru melalui gambar didalam papan ular tangga tersebut 

(berlatih mendeskripsikan gambar), 2) melatih anak belajar matematika 

sederhana, 3) melatih anak belajar membaca, 4) melatih anak belajar 

memahami kalimat permintaan atau perintah, 5) anak bermain peran ketika 

melakukan perintah atau permintaan sesuai dengan pertanyaan yang tertulis 

dalam tiap kotak ular tangga tersebut. 

Ahmad Susanto (dalam Yuvitasari, 2015) mengemukakan bahwa 

manfaat dari permainan antara lain: 1) anak belajar keteraturan, peraturan, 

dan latihan menjalani komitmen dari yang dibangun dalam permainan, 2) 

anak akan belajar memecahkan masalah, 3) anak berlatih sabar menunggu 

giliran. Menurut Agus N. Cahyo (dalam Yuvitasari, 2015) permainan ular 

tangga memiliki manfaat bagi otak kiri dan kanan anak yaitu anak akan 

belajar mengenal kata, mengenal angka, menghitung langkah sesuai dengan 

mata dadu, mengenal gambar, dan menghafal gambar.  

Dari pendapat diatas dapat ditegaskan bahwa manfaat permainan ular 

tangga yang berkaitan dengan mengenal simbol huruf yaitu: 1) anak dapat 

menambah kosa kata, 2) melatih anak belajar membaca, 3) melatih anak 

belajar memahami kalimat permintaan atau perintah, 4) anak akan belajar 

memecahkan masalah, 5) menghafal gambar. 

2.2.4 Penerapan Permainan Ular Tangga dalam Meningkatkan Kemampuan 

Mengenal Simbol Huruf  

Permainan ular tangga dirasa sangat efektif untuk mengenalkan 

kepada anak tentang simbol huruf, karena permainan ini mengajak anak 

berperan aktif dalam pembelajaran. Informasi yang diterima anak-anak dapat 

dia peroleh dari turut aktif mencari dan mendapatkan informasi pembelajaran 
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membaca simbol guna memperdalam pemahaman tentang pengenalan simbol 

huruf. Pada penelitian ini anak diajak untuk melakukan permainan ular 

tangga yang dibimbing oleh partisipan secara langsung dengan menyebutkan 

huruf yang di pijak secara bergiliran sesuai urutan bermain. Pada penerapan 

permainan ular tangga ini, penulis akan mempesiapkan alat dan bahan yang 

akan digunakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui permainan 

ini sangat membantu anak-anak agar lebih cepat mengenal dan memahami 

huruf-huruf, dan membuat minat anak semakin tinggi dalam belajar 

menguasai huruf. 

2.2.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal 
Peneliti sekaligus 

pelaku belum 

menggunakan 

permainan ular 

tangga dalam 

mengenalkan huruf. 

Kemampuan 

mengenal simbol 

huruf pada anak usia 

5-6 tahun di desa 

Dukuh Krajan RT 09 

RW 01 Salatiga 

masih rendah. 

Tindakan 
Mengajarka nanak 

mengenal simbol 

huruf melalui 

permainan ular 

tangga. 

 

Siklus I 

Untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal 

simbol huruf di desa 

Dukuh KrajanRT 09 

RW 01 Salatiga peneliti 

menggunakan permainan 

ular tangga 

Siklus II 

Untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal 

simbol huruf di desa 

Dukuh Krajan RT 09 

RW 01 Salatiga peneliti  

menggunakan permainan 

ular tangga. 

 

Hasil Akhir Melalui permainan 

ular tangga 

kemampuan mengenal 

simbol huruf pada 

anak usia 5-6 tahun di 

desa Dukuh KrajanRT 

09 RW 01 Salatiga 

menigkat. 
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2.2.6 Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “permainan ular tangga dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal simbol huruf pad aanak usia 5-6 tahun 

di Desa Dukuh Krajan RT 09 RW 01, Kelurahan Dukuh, Kecamatan 

Sidomukti, Kota Salatiga”. 

 


