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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Desa Dukuh Krajan RT 09 RW 01, Kelurahan 

Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Desa Dukuh merupakan tempat 

yang dekat dengan lingkungan perumahan namun anak-anak yang ada di Desa 

Dukuh aktif untuk main bersama teman-temannya. Kegiatan bermain anak-anak 

di Desa Dukuh biasanya pada waktu sore hari yaitu mengikuti belajar mengaji di 

masjid terdekat. Pada waktu di sela-sela jam istirahat atau sepulang dari TPA, 

anak-anak biasanya bermain bersama di halaman rumahsalah satu anak. Adapun 

permainan yang sering kali dimainkan yaitu menari Reog bersama-sama, 

engklek, petak umpet, dan masih banyak permainan lagi yang sering dimainkan.  

Desa Dukuh termasuk Desa yang sering mengadakan acara, sudah banyak 

acara yang dibuat di Desa Dukuh, antara lain pagelaran reog, karnaval tumpeng, 

saparan, kirab budaya dan masih banyak lagi. Acara kirab budaya salah satu 

bentuk acara yang melibatkan anak-anak di dalamnya. Anak-anak dilibatkan 

untuk memakai pakaian Adat Jawa Tengah dan anak-anak berkeliling desa. 

Acara yang sering diadakan tersebut  bertujuan untuk mengasah ketajaman budi, 

membersihkan kotoran bumi dan menjaga berkah dan anugrah alam (mengasah 

mingis ing budi, mengasah malaning bumi, hamemayu hayuning bawana).  

1.2 Deskripsi Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan subyek anak yang berusia 5-6 tahun yaitu 

sejumlah 5 anak yang terdiri dari 1 laki-laki dan 4 perempuan. Walaupun salah 

satu anak ada yang bertempat tinggal di daerah perumahan tapi anak tersebut 

mampu bermain bersama anak-anak yang lain. 1 anak laki laki yang menjadi 

subyek penelitian dia cenderung susah untuk belajar ketika berada dirumah dan 

4 anak lainnya mereka cenderung diajari orang tuanya untuk belajar huruf 

diwaktu malam hari walaupun tidak setiap hari.  Kemampuan 5 anak dalam 

mengenal keaksaraan terkhusus tentang pemahaman mengenal simbol huruf 

belum berkembang dengan baik.  
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Terlihat dari hasil observasi ketika anak di tunjukkan 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.  

1.3 Deskripsi Data 

1.3.1 Data Awal Kemampuan Mengenal Simbol Huruf 

Untuk mengerti sejauh mana kemampuan anak-anak dalam mengenal 

simbol huruf sebelum dilakukannya penelitian, partisipan melakukan 

pengamatan terlebih dahulu tentang kemampuan awal mengenal simbol huruf 

pada anak usia 5-6 tahun yang di lakukan pada awal Juli 2017. Kemampuan 

mengenal simbol huruf yang diamati terdiri dari 3 indikator, yakni menunjukkan 

bentuk-bentuk simbol (pra-menulis), membuat gambar dengan beberapa 

coretan/tulisanyang sudah berbentuk huruf/ kata, dan menulis huruf-huruf dari 

namanya sendiri. Pengamatan dilakukan menggunakan lembar observasi, dengan 

skor 4 untuk anak yang memiliki kemampuan mengenal simbol huruf dengan 

baik, skor 3 untuk anak yang memiliki kemampuan mengenal simbol huruf 

dengan cukup, skor 2 untuk anak yang memiliki kemampuan simbol huruf 

kurang, dan skor 1 untuk anak yang memiliki kemampuan simbol huruf yang 

belum baik. Kondisi kemampuan anak anak dalam mengenal simbol huruf dapat 

diketahui bahwa, kemampuan simbol huruf belum berkembang baik. Berikut 

merupakan tabels hasil observasi kemampuan mengenal simbol huruf sebelum 

tindakan. 

Tabel 4.1 Hasil Observasi Kemampuan Anak Sebelum Tindakan  

No Indikator Jumlah 

Persentase  

1.  Menunjukkan bentuk-bentuk simbol (pra-menulis) 55% 

2.  Membuat gambar dengan beberapa coretan/ tulisan yang 

sudah berbentuk huruf/ kata 

40% 

3.  Menulis huruf-huruf dari namanya sendiri 65% 

Rata-rata Ketercapaian Anak 53.33% 
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Tabel 4.1 menggambarkan bahwa  dari 5 anak yang menjadi subyek 

penelitian kemampuan mengenal simbol huruf yang meliputi indikator 

menunjukkan bentuk-bentuk simbol (pra-menulis) 55% yaitu 5 anak masih 

memerlukan bantuan. Membuat gambar dengan beberapa coretan/ tulisan yang 

sudah berbentuk huruf/ kata persentase yang diperoleh 40% yaitu 5 anak dapat 

dikatakan masih memerlukan bantuan untuk membuat gambar dengan beberapa 

coretan/ tulisan yang sudah berbentuk huruf/ kata. Indikator menulis huruf-huruf 

dari namanya sendiri persentase yang di peroleh 65% yaitu 1 anak mampu 

menuliskan namanya dengan benar dan 4 anak lainnya masih kesulitan dan 

masih memerlukan bantuan.  

Berdasarkan hasil observasi tersebut maka dapat diketahui bahwa 

kemampuan mengenal simbol huruf anak dengan rata-rata ketercapaian 53.33% 

belum mencapai persentase yang diharapkan yaitu 76% pada semua 

indikatornya. Oleh karena itu diperlukan stimulasi untuk mengembangkan 

kemampuan mengenal simbol huruf. Dapat digambarkan dalam grafik berikut 

ini. 

 

Grafik 1. Kemampuan Anak Sebelum Tindakan 
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1.3.2 Deskripsi Data Kemampuan Mengenal Simbol Huruf Siklus 1 

Penelitian dalam siklus I terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi, dimana pada siklus ini dilaksanakan tiga kali 

pertemuan. Pertemuan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 

2017, pertemuan yang kedua pada tanggal 18 Oktober 2017, dan pertemuan 

ketiga pada tanggal 20 Oktober 2017. Berikut merupakan deskripsi pelaksanaan 

penelitian siklus I. 

a. Tahap Perencanaan 

1) Menyusun Rencana Kegiatan Harian 

Rencana kegiatan harian disusun oleh peneliti sekaligus pelaku, yang 

diuraikan dalam  rencana kegiatan harian (RKH). Peneliti sekaligus pelaku  

membuat sebanyak 3 RKH, yang dipakai untuk tiga kali pertemuan dalam 1 

siklus. Tindakan yang dilakukan yaitu menggunakan permainan ular tangga 

untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam mengenal simbol huruf. 

Anak-anak akan diajak bermain ular tangga kemudian anak-anak akan diberi 

kegiatan untuk mengetahui kemampuan mengenal simbol huruf setelah 

bermain ular tagga. Media ular tangga dibuat sesuai tema yang sedang 

berlangsung yaitu kebutuhanku.  

2) Menyiapkan Instrumen 

Instrument yang berupa lembar observasi yang digunakan untuk 

mencatat hasil pengamatan selama peneelitian berlangsung, kemampuan 

mengenal simbol huruf akan dicatat sesuaidengan skor kriteria keberhasilan. 

b. Tahap Tindakan  

Tindakan siklus I peneliti dibantu oleh satu observer bekerja sama 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Rencana Kegiatan 

Harian (RKH) yang telah disiapkan, dan melakukan pengenalan simbol huruf 

yaitu dengan metode permainan ular tangga. Berikut merupakan penjabaran 

tindakan penelitian. 

1) Siklus 1 Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan dilakukan pada hari Senin, 16 Oktober 2017 dengan tema 

Kebutuhannku.  
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a) Kegiatan awal  

Anak-anak diajak untuk bermain Domikado sampai anak-anak mulai 

semangat. Selanjutnya anak-anak diajak untuk bernyanyi 4 Sehat 5 

Sempurna.  

b) Kegiatan Inti  

Peneliti sekaligus pelaku menyiapkan media ular tangga yang akan 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengenal simbol huruf. Sebelum 

memulai permainan ular tangga peneliti sekaligus pelaku menjelaskan 

peraturan dan mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti 

meminta anak-anak untuk menentukan siapa yang akan bermain dengan 

giliran pertama sampai ke lima. Setelah mulai bermain peneliti sekaligus 

pelaku ikut membantu ketika anak-anak mengalami kesulitan.  

c) Kegiatan Akhir 

Peneliti sekaligus pelaku bertanya kepada anak-anak, perasaan ketika 

melakukan permintaan ular tangga. Serta menanyakan huruf apa saja yang 

terdapat pada media ular tangga. Kegiatan diakhiri dengan anak-anak 

menuliskan namanya sendiri-sendiri di kertas yang sudah di berikan.  

2) Siklus 1 pertemuan kedua 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada Hari Rabu, 18 Oktober 2017 

dengan tema Kebutuhanku. Media yang digunakan yaitu ular tangga yang di 

cetak MMT.   

a) Kegiatan Awal  

Anak-anak diajak untuk bernyanyi dengan gerakan A Little Bit More. 

Lalu anak-anak diajak untuk mulai bermain. 

b) Kegiatan Inti  

Peneliti sekaligus pelaku menyiapkan media ular tangga yang akan 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengenal simbol huruf. Sebelum 

memulai permainan ular tangga partisipan menjelaskan peraturan dan 

mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti sekaligus 

pelaku meminta anak-anak untuk menentukan siapa yang akan bermain 

dengan giliran pertama sampai ke lima. Setelah mulai bermain peneliti ikut 

membantu ketika anak-anak mengalami kesulitan.  
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c) Kegiatan Akhir 

Kegiatan bermain ular tangga hari ini diakhiri dengan bermain 

mencari huruf yang hilang.  

3) Siklus I pertemuan ketiga 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada Hari Jumat, 20  Oktober 

2017 dengan tema Kebutuhanku. Media yang digunakan yaitu ular tangga 

yang di cetak MMT.   

a) Kegiatan Awal  

Anak-anak diajak untuk bermain tebak-tebakkan nama buah dari 

huruf yang dihitung menggunakan jari yang dimunculkan. Lalu anak-anak 

diajak untuk mulai bermain. 

b) Kegiatan Inti  

Peneliti sekaligus pelaku menyiapkan media ular tangga yang akan 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengenal simbol huruf. Sebelum 

memulai permainan ular tangga partisipan menjelaskan peraturan dan 

mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti sekaligus 

pelaku meminta anak-anak untuk menentukan siapa yang akan bermain 

dengan giliran pertama sampai ke lima. Setelah mulai bermain dengan 

menyebutkan huruf yang mereka pijak.  peneliti sekaligus pelaku ikut 

membantu ketika anak-anak mengalami kesulitan.  

c) Kegiatan Akhir 

Kegiatan bermain ular tangga hari ini diakhiri dengan bermain 

mencari huruf yang mereka pahami dan disebutkan. 

c. Pengamatan 

Kegiatan pengamatan ini dilakukan saat pelaksanaan tindakan. 

Pengamatan ini dilakukan untuk melihat hasil dari pemberian stimulasi 

berupa permainan ular tangga untuk meningkatkan kemampuan mengenal 

simbol huruf. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Hasil Observasi Kemampuan Anak Setelah Tindakan Siklus I 

No.   Indikator Jumlah 

Presentase 

1.  Menunjukkan bentuk-bentuk simbol (pra-menulis) 

  

63.33% 

2.  Membuat gambar dengan beberapa coretan/ tulisan 

yang sudah berbentuk huruf/ kata 

56.66% 

3.  Menulis huruf-huruf dari namanya sendiri 76.66% 

Rata-rata Ketercapaian Anak 65.55% 

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat diketahui pencapaian 

kemampuan mengenal simbol huruf siklus I menggambarkan bahwa 5 anak 

yang menjadi subjek penelitian kemampuan mengenal simbol huruf yang 

meliputi indikator menunjukkan bentuk-bentuk simbol (pra-menulis) 63.33% 

yaitu 2  anak dari 5 anak dikatakan cukup baik menyebutkan simbol huruf, 

sedangkan 3 anak yang lainnya masih memerlukan bantuan. Membuat 

gambar dengan beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk huruf/ kata 

mendapatkan 56.66% yaitu 2 dari 5 anak dikatakan cukup baik, sedangkan 3 

anak yang lain masih memerlukan bantuan. Menulis huruf-huruf dari 

namanya sendiri mendapatkan 76.66% yaitu 4 anak dikatakan baik dalam hal 

menulis huruf-huruf dari namanya sendiri, sedangkan 1 anak masih 

membutuhkan bantuan. Berikut merupakan grafik ketercapaian Siklus I. 
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Grafik 2. Kemampuan Anak Setelah Siklus 1  
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Tabel 4.3 Peningkatan Kemampuan Mengenal Simbol Huruf Siklus I 
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Kemampuan Awal 
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3.  Menulis huruf-huruf dari 
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Rata-rata Ketercapaian Anak 53.33% 65.55% 
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peningkatan dengan rata-rata 53.33% menjadi 65.55%. Peningkatan pada 

siklus ini dapat kita lihat pada setiap indikatornya yaitu menunjukkan bentuk-

bentuk simbol (pra-menulis) dari 55% meningkat menjadi 63.33%, Indikator 

membuat gambar dengan beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk 

huruf/ kata dari 40% meningkat menjadi 56.66%. Indikator menulis huruf-

huruf dari namanya sendiri 65% meningkat menjadi 76.66%. Berikut ini 

merupakan grafik rata-rata peningkatan kemampuan mengenal kata setelah 

siklus I. 

 

Grafik 3. Peningkatan Kemampuan Mengenal Simbol Huruf Siklus 1 

d. Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan peneliti sekaligus pelaku 

pada akhir siklus I, secara umum kemampuan mengenal simbol huruf pada 

anak belum berkembang secara optimal. Hal ini berdasarkan hasil 

pengamatan pada siklus I yang mendapat hasil 2 dari 3 indikator belum 

mencapai 76%, sehingga perlu dilaksanakan  tindakan perbaikan pada siklus 

II. 

Adapun kendala yang muncul selama proses pelaksanaan tindakan 

siklus I adalah sebagai berikut: 

1) Pada saat permainan berlangsung anak yang belum mendapat giliran atau 

yang sudah mendapat giliran cenderung asik bermain sendiri berjalan ke 

kotak selanjutnya. 

2) Dadu yang digunakan cepat mengelupas disetiap sudutnya.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Kemampuan
Sebelum
Tindakan

Siklus I

Kemampuan
Sebelum Tindakan

Siklus I



30 
 

Dari beberapa kendala tersebut maka peneliti sekaligus pelaku dan 

melakukan perbaikan pelaksanaan tindakan yaitu: 

1) Pelaksanaan permainan dilakukan dengan memberikan reward bagi anak 

yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Diharapkan dengan reward 

anak-anak dapat fokus dan memperhatikan sunggh-sungguh.  

2) Dadu diperbaiki dan di lapisi lakban bening supaya lebih tahan lama.  

1.3.3 Deskripsi Data Kemampuan Mengenal Simbol Huruf Siklus II 

Penelitian Siklus II ini terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Pelaksanaan siklus II ini dilaksanakan 3 kali 

pertemuan. Pertemuan yang pertama 27 November 2014, pertemuan kedua 28 

November 2014 dan pertemuan ketiga 30 November 2014. Berikut merupakan 

deskripsi pelaksanaan Penelitian Siklus II. 

a. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan dalam penelitian ini meliputi beberapa proses 

yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan penelitian yaitu 

mempersiapkan 3 RKH yang akan digunakan sebagai acuan dalam 

memberikan stimulasi. Peneliti sekaligus pelaku juga memberikan 

pendampingan kepada anak-anak yang masih kesulitan mengenal simbol 

huruf. Selain itu juga mempersiapkan lembar observasi yang digunakan untuk 

mencatat data yang diperoleh.  

b. Tahap Tindakan  

Pada tindakan siklus II peneliti sekaligus pelaku melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan Rencana Kegiatan Harian (RKH) dan 

melakukan pengenalan kata yaitu dengan metode permainan ular tanggakata. 

Berikut merupakan penjabaran pelaksanaan tindakan penelitian. 

1) Siklus II Pertemuan Pertama 

Tindakan siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 

27 November 2017dengan tema Kebutuhanku.  

a) Kegiatan Awal  

Anak-anak diajak untuk bernyanyi  “ayo kawan” disertai dengan 

gerakannya. Lagu tersebut diulang sampai 3 kali.  
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b) Kegiatan Inti  

Peneliti sekaligus pelaku menyiapkan media ular tangga dan dadu 

yang sudah diperbaiki untuk bermain. Sebelum memulai permainan ular 

tangga peneliti menjelaskan peraturan dan mengenalkan huruf-huruf terlebih 

dahulu. Selanjutnya peneliti sekaligus pelaku meminta anak-anak untuk 

menentukan siapa yang akan bermain dengan giliran pertama sampai ke lima. 

Setelah mulai bermain peneliti ikut membantu ketika anak-anak mengalami 

kesulitan. Peneliti juga memberikan reward bagi anak-anak yang mampu. 

Bagi anak-anak yang merasa kesulitan, peneliti memberikan penguatan.  

c) Kegiatan Akhir 

Peneliti selaku pelaku bertanya kepada anak-anak, perasaan ketika 

melakukan permintaan ular tangga. Serta menanyakan huruf apa saja yang 

terdapat pada media ular tangga. Kegiatan diakhiri dengan anak-anak 

menuliskan namanya sendiri-sendiri di kertas yang sudah di berikan.  

2) Siklus II pertemuan kedua 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada Hari Selasa, 28 November 

2017 dengan tema Kebutuhanku. Media yang digunakan yaitu ular tangga 

yang di cetak MMT dan dadu.   

a) Kegiatan Awal  

Anak-anak diajak untuk bermain tebak benda dengan inisial huruf 

yang telah ditentukan oleh anak-anak.  

b) Kegiatan Inti  

Peneliti sekaligus pelaku menyiapkan media ular tangga yang akan 

digunakan untuk bermain sambil belajar. Sebelum memulai permainan ular 

tangga peneliti menjelaskan peraturan dan mengenalkan huruf-huruf terlebih 

dahulu. Selanjutnya peneliti sekaligus pelaku meminta anak-anak untuk 

menentukan siapa yang akan bermain dengan giliran pertama sampai ke lima. 

Setelah mulai bermain peneliti ikut membantu ketika anak-anak mengalami 

kesulitan. Dan memberikan reward untuk anak-anak yang mampu 

melakukan.  
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c) Kegiatan Akhir 

Kegiatan bermain ular tangga hari ini diakhiri dengan bermain 

menyebutkan huruf yang mereka pahami.  

3) Siklus II pertemuan ketiga 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada Hari Kamis, 30 November 

2017 dengan tema Kebutuhanku. Media yang digunakan yaitu ular tangga 

yang di cetak MMT dan dadu.  

a) Kegiatan Awal  

Anak-anak diajak untuk bermain tebak-tebakkan nama buah dan sayur 

dari huruf yang dihitung menggunakan jari yang dimunculkan. Lalu anak-

anak diajak untuk mulai bermain. 

b) Kegiatan Inti  

Peneliti sekaligus pelaku menyiapkan media ular tangga yang akan 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengenal simbol huruf. Sebelum 

memulai permainan ular tangga peneliti sekaligus pelaku menjelaskan 

peraturan dan mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti 

meminta anak-anak untuk menentukan siapa yang akan bermain dengan 

giliran pertama sampai ke lima. Setelah mulai bermain dengan menyebutkan 

huruf yang mereka pijak.  peneliti ikut membantu ketika anak-anak 

mengalami kesulitan.  

c) Kegiatan Akhir 

Kegiatan bermain ular tangga hari ini diakhiri dengan bermain 

mencari huruf yang mereka pahami dan disebutkan dan menuliskan huruf 

yang disebutkan oleh peneliti sekaligus pelaku. 

c. Pengamatan  

Kegiatan pengamatan ini dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan di 

sore hari. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat hasil dari pemberian 

stimulasi berupa permainan ular tangga untuk meningkatkan kemampuan 

mengenal simbol huruf. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut.  
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Tabel 4.4 Hasil Observasi Kemampuan Anak Setelah Tindakan Siklus II 

No Indikator Persentase 

1.  Menunjukkan bentuk-bentuk simbol (pra-menulis) 

  

79.99% 

2.  Membuat gambar dengan beberapa coretan/ tulisan 

yang sudah berbentuk huruf/ kata 

76.66% 

3.  Menulis huruf-huruf dari namanya sendiri 88.32% 

Rata-rata Ketercapaian Anak 81.65% 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat diketahui pencapaian 

kemampuan mengenal simbol huruf siklus II menggambarkan bahwa 

indikator menunjukkan bentuk-bentuk simbol (pra-menulis) mendapat 

79.99% yaitu 2 anak dari 5 anak dikatakan mampu menunjuk dengan benar, 

sedangkan 3 anak yang lainnya masih memerlukan bantuan. Membuat 

gambar dengan beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk huruf/ kata 

mendapat 76.66% yaitu 2 anak yang dapat dikatakan mampu, sedangkan 3 

anak yang lainnya masih kesulitan. Indikator menulis huruf-huruf dari 

namanya sendiri mendapat 88.32% yaitu 3 anak dikatakan mampu dan 2 anak 

yang lain masih memerlukan bantuan. Berikut merupakan grafik ketercapaian 

siklus II. 

 

Grafik 4. Kemampuan Anak Setelah Tindakan Siklus II 
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Setelah adanya tindakan dapat dilihat terjadi peningkatan dari 

kemampuan awal, setelah tindakan siklus I, dan setelah siklus II. Berikut 

merupakan tabel peningkatan kemampuan mengenal simbol huruf anak 

setelah dilaksanakan siklus I dan siklus II.  

Tabel 4.5 Peningkatan Kemampuan Mengenal Simbol Huruf Siklus II 

No Indikator Persentase 

Kemampuan Awal 

Persentase 

Siklus I 

Persentase 

Siklus II 

1.  Menunjukkan bentuk-

bentuk simbol (pra-

menulis) 

  

55% 63.33% 79.99% 

2.  Membuat gambar dengan 

beberapa coretan/ tulisan 

yang sudah berbentuk 

huruf/ kata 

40% 56.66% 76.66% 

3.  Menulis huruf-huruf dari 

namanya sendiri 

65% 76.66% 88.32% 

Rata-rata Ketercapaian Anak 53.33% 65.55% 81.65% 

Tabel 4.5 Menunjukkan bahwa kemampuan mengenal simbol huruf 

setelah dilaksanakan tindakan siklus I terdapat peningkatan dengan rata-rata 

53.33% menjadi 65.55% dan pada siklus II meningkat menjadi 81.66%. 

Peningkatan yang terjadimulai dari kemampuan awal hingga siklus II dapat 

dilihat pada setiap indikator yaitu menunjukkan bentuk-bentuk simbol (pra-

menulis) 55% meningkat menjadi 79.99%, indikator membuat gambar dengan 

beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk huruf/ kata meningkat dari 40% 

menjadi 76.66%, Indikator menulis huruf-huruf dari namanya sendiri meningkat 

dari 65% menjadi 88.32%.  

d. Refleksi Siklus II 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dengan menerapkan 

perbaikan pada siklus I diperoleh hasil yang lebih baik. Terbukti dengan adanya 

reward anak-anak menjadi lebih fokus dan memperhatikan sungguh sungguh. 
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Hasil tersebut juga di dukung dengan media yang membuat anak tidak mudah 

bosan. Sehingga pada siklus yang ke II ini dapat dilihat peningkatan kemampuan 

mengenal simbol huruf dari kemampuan sebelum tindakan mencapai 53.33% 

yaitu termasuk kategori kurang baik. Pada siklus I menjadi 65.55% dalam 

kategori cukup baik dan setelah siklus 2 mencapai 81.65%. Angka tersebut telah 

mencapai kriteria keberhasilan sebesar 76%. Oleh karena itu partisipan 

memutuskan untuk menghentikan pembelajaran. Kemampuan mengenal simbol 

huruf pada anak usia 5-6 tahun di desa Dukuh Krajan ini dapat disimpulkan 

sudah meningkat dengan pelaksanaan metode permainan ular tangga. 

1.4 Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian Kemampuan Mengenal 

Simbol Huruf  

Data dalam penelitian ini dianalisis untuk melihat peningkatan 

kemampuan mengenal simbol huruf melalui permainan ular tangga. Penelitian 

ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, sehingga data terkumpul 

dalam lembar observasi dihitung secara desriptif kuantitatif dengan rumus yang 

telah ditentuan untuk melihat persentase keberhasilan tindakan. Data kuantitatif 

tersebut kemudian dideskripsikan agar lebih mudah untuk dipahami. Data-data 

tersebut selanjutnya akan dilihat untuk pengambilan keputusan tentang 

peningkatan kemampuan mengenal simbol huruf yang terjadi setelah 

dilaksanakan stimulasi berupa permainan ular tangga.  

Hasil observasi kemampuan mengenal simbol huruf anak sebelum 

tindakan menunjukan bahwa pada indikator menunjukkan bentuk-bentuk simbol 

(pra-menulis) 55% yaitu 5 anak masih memerlukan bantuan. Membuat gambar 

dengan beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk huruf/ kata persentase 

yang diperoleh 40% yaitu 5 anak dapat dikatakan masih memerlukan bantuan 

untuk membuat gambar dengan beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk 

huruf/ kata. Indikator menulis huruf-huruf dari namanya sendiri persentase yang 

di peroleh 65% yaitu 1 anak mampu menuliskan namanya dengan benar dan 4 

anak lainnya masih kesulitan dan masih memerlukan bantuan. 

Hasil observasi kemampuan mengenal simbol huruf setelah tindakan 

siklus I meliputi indikator menunjukkan bentuk-bentuk simbol (pra-menulis) 
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63.33% yaitu 2  anak dari 5 anak dikatakan cukup baik menyebutkan simbol 

huruf, sedangkan 3 anak yang lainnya masih memerlukan bantuan. Membuat 

gambar dengan beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk huruf/ kata 

mendapatkan 63.33% yaitu 2 dari 5 anak dikatakan cukup baik, sedangkan 3 

anak yang lain masih memerlukan bantuan. Menulis huruf-huruf dari namanya 

sendiri mendapatkan 76.66% yaitu 4 anak dikatakan baik dalam hal menulis 

huruf-huruf dari namanya sendiri, sedangkan 1 anak masih membutuhkan 

bantuan.  

Hasil observasi kemampuan mengenal simbol huruf setelah tindakan 

siklus II meliputi indikator menunjukkan bentuk-bentuk simbol (pra-menulis) 

mendapat 79.99% yaitu 2 anak dari 5 anak dikatakan mampu menunjuk dengan 

benar, sedangkan 3 anak yang lainnya masih memerlukan bantuan. Membuat 

gambar dengan beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk huruf/ kata 

mendapat 76.66% yaitu 2 anak yang dapat dikatakan mampu, sedangkan 3 anak 

yang lainnya masih kesulitan. Indikator menulis huruf-huruf dari namanya 

sendiri mendapat 88.32% yaitu 3 anak dikatakan mampu dan 2 anak yang lain 

masih memerlukan bantuan. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa terjadi peningkatan yaitu peningkatan 

dari data kemampuan awal, setelah siklus I dan setelah siklus II. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat pada tabel analisis berikut ini. 

 

Tabel 4.6 Analisis Kemampuan Mengenal Simbol Huruf Siklus II 

No Indikator Persentase 

Kemampuan Awal 

Persentase 

Siklus I 

Persentase 

Siklus II 

1.  Menunjukkan bentuk-

bentuk simbol (pra-

menulis) 

  

55% 63.33% 79.99% 

2.  Membuat gambar dengan 

beberapa coretan/ tulisan 

yang sudah berbentuk 

huruf/ kata 

40% 56.66% 76.66% 
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3.  Menulis huruf-huruf dari 

namanya sendiri 

65% 76.66% 88.32% 

Rata-rata Ketercapaian Anak 53.33% 65.55% 81.65% 

Tabel 4.6 Menunjukkan bahwa kemampuan mengenal simbol huruf 

setelah dilaksanakan tindakan siklus I terdapat peningkatan dengan rata-rata 

53.33% menjadi 65.55% dan pada siklus II meningkat menjadi 81.66%. 

Peningkatan yang terjadimulai dari kemampuan awal hingga siklus II dapat 

dilihat pada setiap indikator yaitu menunjukkan bentuk-bentuk simbol (pra-

menulis) 55% meningkat menjadi 79.99%, indikator membuat gambar dengan 

beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk huruf/ kata meningkat dari 40% 

menjadi 76.66%, Indikator menulis huruf-huruf dari namanya sendiri meningkat 

dari 65% menjadi 88.32%. Berikut merupakan grafik analisis peningkatan 

kemampuan mengenal simbol huruf 

 

Grafik 5. Rata-rata Data Peningkatan Kemampuan Mengenal Simbol Huruf 
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sudah meningkat dengan metode ulartangga yang yang di cetak MMT yang 

berukuran 150cm x 180cm sejumlah 30 kotak dan satu buah dadu. 

Meningkatnya kemampuan mengenal simbol huruf pada anak usia 5-6 tahun 

dapat dilihat dari hasil observasi sebelum tindakan yang diperoleh yaitu 53.33%. 

Pada siklus I menjadi 65.55% dan pelaksanaan tindakan siklus II menjadi 

81.65%. 

Kemampuan anak dalam mengenal simbol huruf perlu dikembangkan, 

karena kemampuan ini merupakan hal yang mendasar bagi kesiapan anak 

saatbelajar baca tulis nantinya. Menurut DEPDIKNAS (dalam Dwiarti, 2013) 

perkembangan kemampuan membaca pada anak berlangsung dalam 5 tahapan 

“Salah satunya adalah tahap “membaca gambar”. Pada tahap ini pada diri anak 

mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku dan menemukan kata yang 

pernah ditemui sebelumnya, dapat mengungkapkan kata-kata yang bermakna 

dan berhubungan dengan dirinya, anak juga sudah mengenal tulisan, kata-kata, 

puisi, lagu dan sudah mengenal abjad”. 

Berkaitan dengan kemampuan mengenali simbol huruf, dalam permainan 

ular tangga terlihat beberapa anak yang awalnya masih mengalami kesulitan 

membedakan beberapa huruf.Hal ini sejalan dengan pendapat Seefeldt & Wasik 

(dalam Dwiarti, 2013) yang mengatakan bahwa sangat umum bagi anak-anak 

mengalami kesulitan untuk membedakan huruf ”E” dengan huruf ”F”atau huruf 

”N” dengan huruf ”M”. Itulah sebabnya anak-anak kadang kesulitan untuk 

membedakan beberapa huruf. 

Penelitian yang bertujuan meningkatkan kemampuan mengenal simbol 

huruf menggunakan metode permainan ular tangga. Metode ini dipilih dengan 

tujuan bahwa anak usia 5-6 tahun belajar adalah bermain dan bermain sambil 

belajar. Conny (2008) mengungkapkan permainan adalah alat bagi anak untuk 

menjelajahi dunianya, dari yang tidak dikenali sampai yang dikenalinya, dan 

dari yang tidak dapat diperbuatnya sampai mampu melakukannya. Selain itu 

tujuan permainan ular tangga seperti yang diungkapkan oleh Raisatun (2013) 

bahwa permainan ular tangga memudahkan anak dalam melatih konsentrasi, 
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melatih ketelitian, mengingat huruf abjad, melatih anak agar lebih tanggap, dan 

memudahkan anak dalam menguasai dan memahami istilah atau kata. 

Selain itu melakukan perbaikan hasil dari refleksi siklus I, dimana 

diadakannya reward dan pengarahan secara aktif oleh peneliti sekaligus pelaku. 

Seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim & Syaoidah (dalam Yuvitasari, 2015) 

motivasi memberikan peranan penting dalam upaya belajar, tanpa motivasi 

hampir tidak mungkin anak-anak mau melakukan kegiatan.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, anak-anak antusias 

mengikuti kegiatan pembelajaran mengenal simbol huruf, didukung dengan 

media ular tangga membuat anak tertarik dan senang mengikuti kegiatan. Secara 

umum peningkatan kemampuan mengenal simbol huruf melalui permainan ular 

tangga, sudah berhasil meningkat hingga 81.65% dengan kriteria baik. Oleh 

karena itu, melalui permainan ular tangga dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal simbol huruf padaanak usia 5-6 tahun. 

 


