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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS SIMBOL – SIMBOL ABJAD 

MELALUI METODE KEGIATAN MENGURUTKAN ABJAD DAN 

MENCERITAKAN GAMBAR PADA ANAK KELOMPOK B TK PERTIWI 03 

WIRO TAHUN AJARAN 2012-2013 

 

Harsinah, A53B090213, Jurusan Pendidikan Anak usia Dini, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 49 halaman. 

  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis simbol-

simbol abjad melalui metode kegiatan mengurutkan abjad dan menceritakan 

gambar pada anak kelompok B TK Pertiwi 03 Wiro Tahun Ajaran 2012/2013.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

subyek penelitian ini adalah siswa dan guru TK Pertiwi 03 Wiro bayat. Sedang 

sampel penelitian ini dibatasi pada siswa kelompok B TK Pertiwi  Bayat yang 

berjumlah  20 anak yang terdiri dari anak perempuan sebanyak 10 anak dan laki-

laki sebanyak 10 anak. Dengan rata-rata usia 5 tahun. Hasil Penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan pada beberapa siklus yaitu Pra siklus, siklus I dan II  

dapat ditarik kesimpulan bahwa mengurutkan abjad dan menceritakan gambar 

dapat meningkatkan kemampuan menulis symbol-simbol abjad , hal ini dapat 

ditunjukkan dari adanya penigkatan kemampuan menulis symbol-simbol abjad 

abjad dari sebelum tindakan sampai siklus II yaitu sebelum tindakan sebesar 

20%, siklus I 60% dan siklus II sebesar 80%. Berdasarkan hasil analisis data 

pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang menyatakan “ Metode kegiatan 

mengurutkan abjad dan menceritakan gambar dapat meningkatkan kemampuan 

menulis simbol-simbol abjad pada anak kelompok B TK Pertiwi 03 Wiro tahun 

ajaran 2012/2013” terbukti dan dapat diterima. 
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A. PENDAHULUAN 

  Usia pra sekolah adalah usia yang di alami setiap anak setelah masa 

menyusui. Usia anak pra sekolah adalah 0 – 6 tahun dimana di usia ini 

merupakan masa paling penting untuk meletakkan dasar kemampuan anak 

untuk kehidupan selanjutnya. Anak usia pra sekolah merupakan fase bagi 

anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh 

potensi anak. Masa kepekaan adalah masa terjadinya pematangan fungsi-

fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulus yang diberikan oleh 

lingkungan. Masa ini merupakan masa untuk meletakan dasar pertama dalam 

mengmbangakan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional 

konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama.  

 Maka dari itu di butuhkan stimulus yang sesuai dengan potensi anak 

dalam masa perkembangannya, selayaknya seorang pendidik mengajarkan 

anak-anaknya cara berbicara, berjalan, bagaimana bermain dan berolah 

raga.Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 

2003 28 Ayat 3 menyatakan bahwa : Taman Kanak-kanak (TK) merupakan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, yang bertujuan 

membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik 

yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, 

kognitif, bahasa, fisik motorik dan seni untuk kesiapan anak memasuki 

Sekolah Dasar. 

 Perkembangan motorik halus juga dapat membantu anak dalam belajar 

menulis, karena kemampuan menulis menuntut ketrampilan motorik halus 

yang melibatkan koordinasi jari.Pemahaman konsep menulis menjadi 

penting bagi kita karena dalam praktek keseharian banyak orang terampil 

dalam membaca tetapi mengalami kesulitan dalam menulis. Berdasarkan 

pengamatan di TK Pertiwi 03 Wiro, kemampuan anak sangat berbeda dilihat 

dari sisi anak. Ada anak yang belum mengenal huruf atau belum memahami, 

ini dilihat dari anak tersebut bila diajak menulis harus dituntun. Ada anak 

yang sangat pendiam sehingga kurang mampu diajak berkomunikasi, anak 

seperti ini biasanya suaranya kurang jelas dan hanya berbisik. Kenyataan 



 

 

tersebut dapat disebabkan oleh pembelajaran di kelas diantaranya medianya 

yang kurang menarik sehingga anak kurang berminat, atau juga dari metode 

yang digunakan lebih banyak memakai papan tulis sehingga membosankan 

bagi anak. Gambar adalah salah satu metode dalam pembelajaran jarang 

digunakan. 

 Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat penelitian yang berjudul : “ Peningkatan kemampuan menulis 

simbol-simbol abjad melalui metode kegiatan mengurutkan abjad dan 

menceritakan gambar pada anak kelompok B TK Pertiwi 03 Wiro Bayat 

Klaten Tahun Ajaran 2012-2013” 

 

Adapun Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan kemampuan 

menulis symbol-simbol abjad melalui kegiatan mengurutkan abjad dan 

menceritakan gambar dan untuk meningkatkan kemampuan menulis  

symbol-simbol abjad pada anak 

 

 

 

B. KAJIAN TEORI  

1. Pengertian simbol Abjad 

Alfabet menurut  Wikipedia bahasa Indonesia adalah sebuah 

sistem tulisan yang berdasarkan lambang fonem vokal dan konsonan. 

Abjad adalah kumpulan huruf (aksara) berdasarkan urutan yg lazim dl 

bahasa tertentu. Abjad ialah set huruf terselaras, yaitu setiap satu hurufnya 

menandakan satu fonem dalam bahasa lisan, baik yang masih wujud 

mahupun sudah pupus ditelan zaman. Selain abjad, terdapat juga jenis-

jenis sistem tulisan lain seperti logograf yang mana setiap aksara 

melambangkan satu kata, morfem, atau unit makna, dan juga bentuk suku 

kata yaitu setiap aksara melambangkan satu suku kata.  

Abjad adalah  kumpulan huruf (aksara) berdasarkan urutan yang 

lazim di bahasa tertentu; Sistem aksara yg melambangkan bunyi bahasa yg 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_tulisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Fonem
http://id.wikipedia.org/wiki/Vokal
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsonan
http://ms.wikipedia.org/wiki/Huruf
http://ms.wikipedia.org/wiki/Fonem
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_lisan&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Sistem_tulisan
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Logograf&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentuk_suku_kata&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentuk_suku_kata&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentuk_suku_kata&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Suku_kata


 

 

dipakai untuk menuliskan bahasa. Abjad menurut penulis adalah deretan 

huruf yang digunakan untuk berkomunikasi. 

 

2. Pengertian Menulis 

Menulis adalah suatu bentuk berpikir, tetapi justru berpikir bagi 

membaca tertentu dan bagi waktu tertentu. Salah satu tugas terpenting 

sang penulis adalah menguasai prinsip-prinsip menulis dan berpikir, yang 

akan dapat menolongnya mencapai maksud dan tujuannya. Yang paling 

penting di antara prinsip-prinsip yang dimaksudkan itu adalah penemuan, 

susunan, dan gaya. Secara singkat belajar menulis adalah belajar berpikir 

dalam/dengan cara tertentu (Angelo, 1980:5) dalam www.sarjanaku.com 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menulis adalah membuat 

huruf (angka dan sebagainya) dengan pena (pensil, kapur, dsb), anak-anak 

sedang belajar, melahirkan pikiran atau perasaan (spt mengarang, 

membuat surat). 

Dalam Webster New World Dictionery (1998), menulis diartikan 

sebagai suatu kegiatan membuat pola atau menuliskan kata-kata , huruf-

huruf, atau symbol-simbol pada suatu permukaan dengan memotong, 

mengukir, atau menandai dengan pena ataupun pensil. 

McCrimmon dalam St. Y. Slamet (2008: 141) dalam wawan-

junaidi.blogspot  mengungkapkan pengertian menulis sebagai kegiatan 

menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu subjek, memilih hal-hal 

yang akan ditulis, menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca 

dapat memahaminya dengan mudah dan jelas. Menulis sebagai 

keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengemukakan  

gagasan-pikirannya kepada orang atau pihak lain dengan dengan media 

tulisan. Setiap penulis pasti memiliki tujuan dengan tulisannya antara lain 

mengajak, menginformasikan, meyakinkan, atau menghibu pembaca. 

Jadi menulis menurut penulis adalah kegiatan yang dilakukan 

dengan cara tertulis dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan kemauan 

secara tertulis sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. Suatu            

http://www.sarjanaku.com/


 

 

tulisan dapat menyenangkan untuk dibaca apabila ditata sedemikian rupa, 

sehingga akan merupakan rangkaian kata dan kalimat yang baik secara 

kohesi maupun koherensi dengan menggunakan kata penghubung dan kata 

ganti untuk membuat kalimat-kalimat sederhana maupun kalimat yang 

kompleks 

 

C. METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini dilakukan di TK Pertiwi 03 Wiro Kecamatan Bayat 

Kabupaten Klaten dikarenakan peneliti sekaligus sebagai Guru di TK 

tersebut. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan selama semester 

genap ditahun ajaran 2012-2013  

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka 

subyek penelitian ini adalah siswa dan guru TK Pertiwi 03 Wiro bayat. 

Sedang sampel penelitian ini dibatasi pada siswa kelompok B TK Pertiwi  

Bayat yang berjumlah  20 anak yang terdiri dari anak perempuan 

sebanyak 10 anak dan laki-laki sebanyak 10 anak. Dengan rata-rata usia 

5 tahun. Pada umumnya siswa di TK Pertiwi  Wiro Bayat berasal dari 

keluarga yang tingkat ekonominya menengah kebawah. Sebagian besar 

orang tua / wali bekerja sebagai petani.  

    Prosedur penelitian data ini terdiri dari siklus- siklus. Tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai sesuai dengan yang 

direncanakan dalam proses-proses penelitian.  

Denagn berpedoman pada kondisi awal, maka prosedur pelaksanaan 

penelitian melaui tahap/siklus, yang setiap siklus terdiri dari empat 

langkah yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan tahap 

refleksi. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). PTK sendiri memiliki tiga pengertian yaitu: 

a. Penelitian, yaitu kegiatan mencermati suatu objek menggunakan 

aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi 



 

 

yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu dari suatu hal yang 

menarik minat dan penting bagi peneliti. 

b. Tindakan, yaitu sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu 

c. Kelas, yaitu sekelompok anak yang dalam waktu yang sama 

menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. 

Dengan demikian, Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas. 

Peneliti menggunakan PTK karena beberapa alasan yaitu sebagai 

berikut: 

1) PTK tidakmengganggu tugas pokok seorang guru karena tidak perlu 

meninggalkan kelasnya. 

2) PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi 

professional. 

3) Dalam melaksanakan tahap-tahap dalam PTK , seorang guru mampu 

memperbaiki proses pembelaaran melalui suatukajian yang dalam 

terhadap apa yang terjadi di kelasnya. 

4) Dalam melaksanakan PTK guru menjadi kreatif karena dituntut 

untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan 

adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar 

yang dipakainya. 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah  

dengan metode observasi dan tes. 

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan 

untukmencatat/mendapatkan data yang diperlukan. Pembuatan 

instrument disusun sebelum penelitian terjun ke lapangan. 

Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis 

data hasil penelitian untuk membuktikan hipotesisi yang telah 

dirumuskan. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah 

berdasarkan hasil observasi terhadap guru sebagai pelaksana kegiatan 



 

 

pembelajaran digunakan untuk melakukan refleksi, agar peneliti dapat 

menentukan tindakan yang akan diambil pada siklus berikutnya. Anlisis 

data terhadap anak dilakukan tahap sebagai berikut: 

a. Menjumlahkan skor yang dicapai anak pada setiap butir  amatan. 

b. Membuat tabulasi skor observasi peningkatan kemampuan menulis 

anak 

c. Menghitung presentase peningkatan kemampuan menulis symbol-

simbol abjad anak dengan mengurutkan abjad dan menceritakan 

gambar dengan cara sebagai berikut: 

1) Presentasi pencapaian kemampuan 

∑ skor amatan yang dapat dicapai anakX 100%  

∑ skor maksimum 

2) Skor maksimum = skor maksimum butir amatan x jumlah butir 

amatan 

3) Skor maksimum = 4 x 10 = 40 

4) Hasil presentase diisikan pada tabel tabulasi pada kolom 

Membandingkan hasil presentase pencapaian pada anak dengan 

presentase keberhasilan pada setiap siklus yang telah ditentukan peneliti. 

 

D. HASIL PENELITIAN  

E.  

Kondisi awal kemampuan anak dalam menulis simbol-simbol abjad 

telah diketahui melalui observasi. Pada saat pra siklus, peneliti memulai 

kegiatan menulis dengan sesuka hati, serta mengkondisikan kelas agar 

anak siap mengikuti kegiatan tersebut. Peneliti memberi dorongan agar 

anak tidak bosan melakukan kegiatan menulis.Saat kegiatan menulis 

berlangsung, anak terlihat aktif dan antusias tinggi dalam memperhatikan 

guru. Beberapa anak memperhatikan guru, namun ada juga anak yang 

sibuk dengan aktifitasnya masing-masing. Dari hasil penelitian dengan 

lembar observasi, diketahui bahwa anak yang mampu dengan kegiatan 



 

 

menulis sebanyak 20 % dari 20 anak. Peneliti berusaha mendorong anak 

tetapi kurang berhasil. 

Kegiatan ini masih berpusat kepada guru, meskipun anak diberi 

kesempatan untuk berekspresi sesuai keinginanya. Berdasarkan hasil pra 

siklus peneliti merasa perlu meningkatkan kemampuan menulis symbol-

simbol abjad. Untuk itu peneliti perlu mendiskusikan dengan guru untuk 

langkah selanjutnya. 

 

 

a) Siklus I 

Pelaksanaan tindakan Siklus I dilaksanakan pada minggu ke 3 

bulan Februari 2013 yaitu hari Senin 18 Februari s.d Jumat 22 Februari 

2013. Pelaksanaan tindakan pertama ini merupakan langkah awal yang 

dilakukan setelah memahami masalah yang dihadapi anak dan melihat 

kondisi pembelajaran di kelas. Tindakan yang dilakukan penulis yaitu 

dengan memberikan tugas mengurutkan abjad dan menceritakan 

gambar. 

1) Pada hari Senin tanggal 18 Februari dan Selasa 19 Februari 2013 

pemberian tugas mengurutkan abjad dengan contoh yang diberikan 

guru lewat  papan tulis. 

2) Pada hari Rabu Tanggal 20 Februari dan Kamis tanggal 21 

Februari 2013 guru memberikan tugas kepada anak untuk 

menceritakan gambar yang diberikan oleh guru. 

3) Pada hari Jumat tanggal 22 Februari dan Sabtu 23 Februari 2013 

penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan 

pada siklus I. 

Pada minggu pertama pelaksanaan siklus I ini masih ditemukan 

beberapa anak yang masih belum bisa menulis simbol-simbol abjad secara 

benar. Sebagian anak masih harus dituntun menulis, tetapi ada anak yang 

sudah lancar menulis. Ketika anak diminta untuk menceritak gambar yang 

diberikan oleh guru, beberapa anak masih malu-malu untuk menyebutkan 



 

 

gambar yang diberikan. Tetapi ada juga anak yang tanpa diminta untuk 

menceritakan sudah mengacungkan tangan agar diberi kesempatan 

menceritakan gambar yang diberikan oleh guru. 

Kelemahan yang ditemukan selama penulis melakukan tindakan 

pada siklus I ialah terletak pada waktu. Waktu yang digunakan penulis 

terasa sangat kurang jika digunakan untuk memberikan tugas kepada 

20 anak secara sendiri-sendiri.  

Meskipun ada kelemahan dalam pelaksanaan siklus I ini, akan tetapi 

ada juga kelebihan yang ditemukan. 

1) Kegiatan yang diberikan kepada anak telah sesuai dengan indikator 

yang harus dikembangkan atau dicapai dalam kurikulum anak usia 

dini. 

2) Penentuan tema telah sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

3) Penyampaian materi kepada anak sangat jelas 

4) Guru dapat memotivasi anak yang masih belum dapat 

melaksanakan tugas yang diberikan guru secara optimal. 

Dari data hasil belajar aank menunjukkan hasil yang cukup 

memuaskan dalam peningkatan hasil belajar dibandingkan dari tindakan 

pra siklus.Adapun hasil belajar anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Nilai hasil belajar anak dalam siklus I terbagi dalam beberapa 

rentang skor antara 1-5sebanyak 0anak atau sebesar 0%, anak yang 

mendapatkan skor 6-10 sebanyak5 anakatau sebesar 20%.Hal ini 

mengalami peningkatan dari kegiatan pra siklus sebesar 10 anak atau 50%. 

Anak yang mendapatkan nilai antara 11-15 sebanyak 4anak atau sebesar 

20%, , hal ini mengalami penurunan dari kegiatan pra siklus sebanyak 6 

anak yang berdampak positif pada nilai anak naik pada rentang skor yang 

lebih tinggi. Anak yang mendapatkan skor antara 16-20 ada 1 

anakRentang skor antara 21-25 sebanyak 10 anak atau sebesar  50% hal ini 

mengalami kenaikan dari pra siklus sebanyak 4 anak. 

 

 



 

 

b Siklus II 

Dari hasil pelaksanaan siklus pertama, guru membuat kesimpulan 

bahwa anak belum dapat menulis simbol-simbol abjad secara benar karena 

pengenalan terhadap anak melalui pemberian tugas kurang mendapat 

respon dari anak.  

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada minggu terakhir 

Bulan Februari. Yaitu antara senin tanggal 25 Februari s.d 1 Maret 2013.  

Pelaksanaan tindakan ini merupakan lanjutan dari siklus I. Setelah 

memahami masalah-masalah yang dihadapi anak maupun guru pada siklus 

I maka dalam pelaksanaan siklus II menggunakan media nyata yang lebih 

menarik kepada anak. 

Pelaksanan tindakan siklus II sebagai berikut:  

1) Pada hari Senin 25 Februari dan Selasa 26 februari 2013 guru 

memberikan tugas menulis abjad dengan memberikan kartu abjad dan 

anak mengurutkannya dari A-Z. 

2) Pada hari Rabu 27 Februari dan Kamis 28 februari guru memberikan 

akan gambar dan anak diminta untuk menceritakan gambar tersebut 

berdasarkan tulisan yang tertera.  

Pada pelaksanaan siklus II ditemukan hal-hal yang membuat guru 

bangga. Dengan cara yang diberikan guru pada siklus II ini, anak lebih 

dapat memahami materi yang diajarkan. Anak mulai bisa menulis simbol-

simbol abjad tanpa bantuan guru. Anak terlihat sangat antusias dengan 

gambar-gambar yang ada. Dan anak mulai dapat menghubungkan kata-

kata. 

Meskipun pada siklus II ini sudah banyak perkembangan yang 

terlihat pada anak, akan tetapi ada kekurangan dalam pelaksanaan tindakan 

pada siklus II ini, yaitu waktu pelaksanaan yang terlalu singkat sehingga 

tidak semua anak dapat menulis simbol-simbol abjad meskipun hanya 

sedikit. 



 

 

Kelebihan yang ada pada pelaksanaan siklus II ini adalah cara guru 

mendekati anak, sehingga anak mau memperhatikan apa yang 

diperintahkan guru tanpa membantah. 

Nilai hasil belajar anak dalam siklus IIterbagi dalam beberapa 

rentang skor antara 1-5sebanyak 0anak atau sebesar 0%, anak yang 

mendapatkan skor 6-10 sebanyak0 anak atau sebesar 0%. Anak yang 

mendapatkan nilai antara 11-15 sebanyak 0anak atau sebesar 0%,hal ini 

mengalami penurunan dari kegiatan pra siklus sebanyak 6 anak yang 

berdampak positif pada nilai anak naik pada rentang skor yang lebih 

tinggi. Anak yang mendapatkan skor antara 16-20 ada 6 anak Rentang 

skor antara 21-25 sebanyak 14 anak. 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diketahuai 

bahwa mengurutkan abjad dan menceritakan gambar dapat meningkatkan 

kemampuan menulis symbol-simbol abjad anak kelompok B TK Pertiwi 

03 Wiro Bayat Klaten, hasil tersebut dapat dilihat pada grafik 

perbandingan barikut:  

 

Garfik 4 

Perbandingan Hasil Belajar Anak Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 

 

Grafik di atas menjelaskan bahwa pada kegiatan pra siklus anak yang 

kemampuan menulisnya mencapai tingkat keberhasilan sebanyak 4 anak atau 

sebesar 20%. Sedangkan pada pelaksanaan siklus I siswa yang tuntas sejumlah 12 
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siswa atau sebesar 60%. Pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 18 siswa atau 

sebesar 80%. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari setiap 

siklusnya. 

Keberhasilan penelitian ini tercermin dengan adanya peningkatan 

kemampuan yang signifikan terhadap kemampuan menulis anak didik 

meliputi aspek :  

a. Kemampuan anak membuat gambar dan menceritakan isi gambar dengan 

beberapa coretan/tulisan yang sudah berbentuk huruf/kata 

b. Kemampuan anak menghubungkan dan menyebutkan tulisan sederhana 

dengan symbol yang melambangkannya. 

c. Kemampuan anak membaca beberapa kata berdasarkan gambar, tulisan 

dan benda yang dikenal atau dilihatnya 

 

E. KESIMPULAN 

     Berdasarkan hasil Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada 

beberapa siklus yaitu siklus I dan II dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mengurutkan abjad dan menceritakan gambar dapat meningkatkan kemampuan 

menulis symbol-simbol abjad , hal ini dapat ditunjukkan dari adanya 

penigkatan kemampuan menulis symbol-simbol abjad abjad dari sebelum 

tindakan sampai siklus II yaitu sebelum tindakan sebesar 20%, siklus I 60%   

dan siklus II sebesar 80%.  

       Dari penelitian yang telah dilakukan, hasilnya berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran anak, bahwa mengurutkan abjad dan menceritakan 

gambar dapat meningkatkan kemampuan anak dalam menulis symbol-    

simbol abjad. 
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