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ABSTRAK 

Aidil Akbar Abbas. 2022. Peningkatan Kemampuan Membaca Melalui Media 

Permainan Kartu Bergambar Siswa Kelas 1 SD Negeri 136 Salobundang 

Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Pembimbing I Abd. Munir K dan Pembimbing II Rahmatiah. 

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Peningkatan Kemampuan 

Membaca Permulaan dengan Menggunakan Media Permainan Kartu Bergambar 

Siswa Kelas 1 SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian tindakan kelas (Class Action Research) yang terdiri atas dua 

siklus dimana setiap siklus dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan. Prosedur 

penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan/tindakan, observasi/evaluasi, dan 

refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas I SD Negeri 136 

Salobundang Kabupaten Bulukumba sebanyak 11 orang siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus pertama setelah diberikan 

tindakan dipertemuan pertama dan kedua yaitu nilai rata-rata diperoleh sebesar 

69,2. Sedangkan pada siklus kedua setelah diberikan tindakan dipertemuan pertama 

dan kedua yaitu nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 81,3. Ketuntasan belajar 

siswa dari siklus I sebesar 54,5% dan pada siklus II menjadi sebesar 91,9%, 

sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan membaca permulaan. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan kemampuan membaca 

permulaan menggunakan kartu bergambar siswa kelas I SD Negeri 136 

Salobundang Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan. 

 

 

Kata kunci: Kemampuan membaca permulaan, media kartu bergambar.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha yang mendasar dan sistematis untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan nilai 

agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial dan seni. Sehingga 

anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, sebagaimana mereka sangat 

membutuhkan pendidikan sebagai ransangan dan pembinaan. 

Lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional telah membawa dampak positif bagi pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Hal ini mencerminkan perolehan pemahaman membaca, 

menulis, dan berhitung sebagai kemampuan awal berbahasa, serta telah 

menjadi minat dan kegiatan awal yang berkelanjutan disekolah dasar pada 

siswa kelas 1. 

Pendidikan dasar bertujuan untuk membekali siswa dengan 

pengetahuan dasar yang akan sangat berguna untuk melanjutkan kehidupan 

akademik dan sosialnya (Depdiknas, 2006). Untuk itu, diperlukan suatu 

pemahaman konsep-konsep yang tepat agar pengetahuan yang diperoleh siswa 

selalu dapat diingat dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 

beberapa mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah dasar, yakni mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.
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Salah satu unsur yang mendasar pada pembelajaran bahasa di sekolah 

dasar yang sangat penting adalah pembelajaran membaca. tanpa keterampilan 

membaca yang baik sejak usia dini, siswa akan mengalami kesulitan belajar 

dikemudian hari. Menurut Rumidjan, dkk (2017:63) berpendapat bahwa 

membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap 

siswa selain menulis dan berhitung. Kemampuan membaca menjadi dasar 

utama dalam belajar. Melalui membaca, siswa mendapatkan pengetahuan yang 

sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan kemampuan nalar, sosial 

dan emosional. Menurut Basuki dalam (Rumidjan, dkk. 2017:63) Ada empat 

profil pembelajaran membaca disekolah dasar yaitu: (1) menyimak sambil 

mambaca, dijelaskan isinya, menjawab soal, dan menceritakan isinya, (2) 

membaca judul, bergantian membacakan teks, mencari isi paragraph, 

menjawab pertanyaan, dan bergantian membacakan teks, (3) membaca keras 

bersama-sama, dijelaskan isinya, permainan kata, mencari pokok pikiran, 

mengerjakan latihan, dan mengarang berdasarkan gambar, dan (4) membaca 

dalam hati, berlatih bercerita, bercerita di depan kelas, dan menuliskan kembali 

isi cerita. Mengingat peranan membaca sangat penting bagi perkembangan 

siswa maka kemampuan membaca harus diajarkan sejak dini. 

Membaca untuk tahapan awal bisa disebut juga dengan membaca 

permulaan, penting untuk diajarkan. Adapun tujuannya adalah agar anak dapat 

membaca pada tahapan berikutnya. Membaca permulaan merupakan tahap 

awal dalam belajar membaca yang menitikberatkan pada pengenalan simbol 

atau tanda yang berhubungan dengan huruf sehingga menjadi dasar bagi anak 

untuk melanjutkan membaca ketahap selanjutnya.  
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 Kemampuan membaca permulaan harus dikuasai oleh anak-anak 

terutama pada kelas dasar. Ketercapaian siswa pada bidang akademik 

khususnya yang melibatkan proses membaca sangatlah penting, hal ini 

dikarenakan membaca memiliki peranan penting dalam aktivitas akademik. 

Permasalahan membaca permulaan yang dialami oleh anak disebabkan oleh 

banyak hal, salah satunya adalah anak mengalami kesulitan dalam menangkap 

dan memahami informasi yang disajikan pada berbagai buku pelajaran, buku 

penunjang dan sumber-sumber belajar yang tertulis lainnya. Hal ini akan 

mengakibatkan ketertinggalan anak dalam mencapai prestasinya. Oleh sebab 

itu, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. 

Kemampuan membaca di kelas rendah memegang peranan penting 

sebagai fondasi atau dasar penentu keberhasilan dalam kegiatan belajar siswa. 

Jika pembelajaran membaca di kelas rendah tidak berkembang dengan baik, 

pada tahap membaca lanjutan siswa kesulitan untuk memperoleh pemahaman 

bacaan yang tepat. Masalah lemahnya kemampuan membaca di kelas I harus 

diatasi agar siswa tidak menemui kesulitan dan memudahkan siswa dalam 

membaca. 

Dalam proses pembelajaran guru hendaknya melakukan aktivitas 

belajar sambil bermain, dan bermain sambil belajar agar dapat 

mengembangkan aspek kemampuan membaca permulaan, sehingga 

pembelajaran yang digunakan oleh guru melalui pendekatan informal seperti 

permainan kartu bergambar, tebak-tebakan, atau pun melalui metode lainnya. 

Tahapan pengembangan aspek kemampuan bahasa di sekolah dasar khususnya 
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di kelas rendah dapat dicapai dengan mengintegrasikan antara bermain seraya 

belajar. 

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti dengan guru, bahwa terdapat 6 orang siswa dari 11 

orang siswa yang belum dapat memahami/menguasai bentuk-bentuk dan masih 

sulit untuk membaca lancar, masih ada beberapa siswa hilang fokus pada teks 

bacaan, sehingga siswa terkadang salah dalam pelafalan huruf, tersendat dalam 

melafalkan huruf pada sebuah kalimat sederhana, siswa ragu-ragu dalam 

menyebutkan apa yang dibaca, siswa masih asal-asalan saat diminta membaca, 

dan beberapa siswa yang kurang dalam membaca secara tuntas, sehingga 

mereka masih kesulitan membedakan dan terbalik menggunakannya serta 

kemampuan membaca menurut guru tersebut ternyata belum mencapai hasil 

sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal. Akibatnya hasil belajar siswa kelas 

I yang masih rendah tersebut perlu dicarikan pemecahannya. Pembelajaran 

Bahasa Indonesia dilakukan dengan menggunakan media gambar untuk 

mengatasi kesulitan belajar membaca pada siswa kelas I. 

Dengan kondisi seperti ini yang terus terjadi akan berdampak pada 

menurunnya kemampuan siswa dalam membaca. Oleh karena itu, diperlukan 

langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan membaca, salah satunya 

adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan media permainan kartu 

bergambar untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca. dengan 

menggunakan kartu bergambar akan membantu peserta didik untuk lebih 

mudah mengingat huruf, kata, dan gambar sehingga membantu siswa untuk 

membaca. 
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Media dalam pembelajaran memegang peranan penting dalam 

pencapaian hasil belajar siswa. Untuk itu, diperlukan pengetahuan khusus 

untuk mencapai hasil belajar siswa yang lebih luas dengan menggunakan 

media. Kartu bergambar digunakan sebagai media untuk merangsang minat 

belajar siswa. Menurut sendrawati (2021:118) Bahan bacaan sebagai media 

seharusnya mampu menarik minat siswa untuk membaca. Bahan bacaan yang 

terlalu sulit dipahami akan membuat seseorang untuk enggan membaca. 

Pembelajaran membaca yang dapat memberikan pengalaman pada siswa yaitu 

dengan melibatkan langsung siswa pada proses pembelajaran seperti 

permainan bahasa dan pemakaian media yang dapat melibatkan siswa. 

Pembelajaran membaca di kelas awal dikenal dengan membaca permulaan 

yang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu membaca periode tanpa buku 

dilakukan dengan cara mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga 

selain buku misalnya kartu gambar, kartu huruf, kartu kalimat, dan membaca 

dengan menggunakan buku dilakukan dengan cara menggunakan bahan 

pembelajaran (Hamrin, dkk. 2021:169). Media pembelajaran yang tepat 

digunakan untuk kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 adalah 

dengan memanfaatkan kartu bergambar sebagai medianya. Kartu  bergambar 

dapat dibuat sendiri oleh guru, serta gambarnya pun dapat disesuaikan dengan 

tema tiap minggunya.  

Penggunaan metode permainan akan lebih efektif apabila didukung 

dengan adanya media sebagai alat bantu pembelajaran. Penggunaan alat bantu 

sebagai media pembelajaran diharapkan mampu membantu proses belajar 

seperti yang dikemukanan oleh Hamalik dalam (Arsyad, 2006), bahwa 
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pemakaian media dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan 

dan minat, membangkitkan motivasi, memberikan rangsangan kegiatan 

belajar, bahkan membawa pengaruh psikologis siswa. Media dapat menarik 

minat belajar dan konsentrasi siswa untuk memahami pelajaran. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan Membaca 

Melalui Media Permainan Kartu Bergambar Siswa Kelas I SD Negeri 136 

Salobundang Kabupaten Bulukumba’’. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan dengan Menggunakan Media 

Permainan Kartu Bergambar Siswa Kelas I SD Negeri 136 Salobundang 

Kabupaten Bulukumba?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk 

mendeskripsikan kemampuan membaca melalui media permainan kartu 

bergambar siswa kelas I SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat pada semua pihak yang terkait. 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :  
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1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pengalaman sehingga dapat meningkatkan kemampuan professional. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Memberikan pengalaman dan latihan yang menarik bagi Siswa. 

2) Suasana pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. 

3) Dapat meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas I. 

b. Bagi Guru 

1) Mengembangkan keterampilan dan kreativitas guru dalam 

memilih dan membuat media. 

2) Guru dapat memperbaiki proses pembelajaran terhadap 

permasalahan yang terjadi di kelasnya. 

c. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran yang berimplikasi pada 

meningkatnya mutu sekolah. 

2) Dengan pembelajaran membaca yang baik diharapkan dapat 

menumbuhkan siswa untuk berprestasi dan memberikan nama 

baik bagi sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai pedoman pada saat menjadi guru, bahan dengan 

menggunakan media gambar dapat menarik minat anak untuk belajar 

dan meningkatkan kemampuan siswa pada pelajaran Bahasa 

Indonesia.



 

 

8 
 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian relevan yang sesuai dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh :  

a. Marni Hamrin, dkk. 2021. Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Permulaan Melalui Media Buku Cerita Bergambar di SDN 2 Tilango 

Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah Peneltian 

Tindakan Kelas. Penelitian ini menggunkan teknik pengumpulan data 

melalui observasi,wawancara,tes dan dokumentasi. Subjek Penelitian 

ini adalah kelas II sebanyak 17 orang. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Media 

Buku Cerita Bergambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas II SDN 2 Tilango.Hal ini 

berdasarkan hasil belajar siswa yang diperoleh pada observasi awal 

sebanyak 5 orang siswa yang tuntas dengan presentase 29%,sedangkan 

pada Siklus I sebanyak 7 orang siswa yang tuntas dengan presentase 

41% dan pada Siklus II sebanyak 14 orang siswa yang tuntas dengan 

presentase 82%. Maka hasil belajar siswa pada Siklus II sudah 

mencapai indi kator keberhasilan yang ditetapkan.
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Persamaannya yaitu sama-sama memakai metode penelitian 

tindakan kelas. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu 

teknik pengumpulan data berbeda, media yang digunakan berbeda dan 

tempat penelitian berbeda dengan peneliti. 

b. Siska Aladiah. 2020. Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan 

Menggunakan Media Kartu Kata Bergambar pada Anak Kelas B1 di 

Raudatul Athafal Nurul Yaqin Simpang Sungai Duren Muaro Jambi. 

Subjek dari penelitian ini terdiri dari 21 anak diantaranya 12 anak laki-

laki dan 9 anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas. teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan sebelumnya, maka penulis simpulkan bahwa dengan 

menggunakan kartu kata bergambar dapat meningkatkan membaca 

permulaan pada kelas B1 di Raudatul Athafal Nurul Yaqin Simpang 

Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini 

dapat dilihat dari peningkatan kemampuan membaca permulaan pada 

anak yang diperoleh dari setiap siklusnya. 

Persamaannya yaitu sama-sama memakai metode penelitian 

tindakan kelas. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu 

teknik pengumpulan data dan tempat penelitian berbeda dengan 

peneliti. 

c. Sendrawati. 2021. Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Permulaan Melalui Permainan Kartu Huruf Siswa Kelas 1 di UPTD 

SDN 01 Talang Anau Tahun Pelajaran 2020/2021. Jenis penelitian ini 
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adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini 

yaitu siswa kelas 1 UPTD SDN 01 Talang Anau yang terdiri dari 15 

orang siswa. Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus dan masing-

masing siklus melalui empat tahap. Berdasarkan hasil penelitian, 

ternyata hasil belajar siswa kelas I UPTD SDN 01 Talang Anau dapat 

meningkat melalui permainan kartu.Peningkatan ini terjadi pada setiap 

siklus tindakan. Pada siklus I hasil belajar siswa rata-rata 68,33, siklus 

II rata-rata 72,67 dan pada siklus III mencapai 75,67. 

Persamaannya yaitu sama-sama memakai metode penelitian 

tindakan kelas dan sama-sama untuk meningkatkan kemampuan 

membaca siswa. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu 

media yang digunakan dan tempat penelitian berbeda dengan peneliti. 

2. Pengertian Membaca 

Membaca adalah suatu hal yang kompleks, tidak hanya sekedar 

melafalkan tulisan, namun melibatkan kegiatan visual seperti 

menerjemahkan simbol tertulis ke dalam kata-kata lisan, dan proses 

berfikir untuk mengenal dan memahami makna kata. Menurut Tarigan 

(2008:7) membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta 

digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. 

Membaca pada dasarnya merupakan proses mengenal bentuk huruf 

dan tata bahasa serta kemampuan untuk memahami dengan baik isi, ide 

atau gagasan dalam bacaan. Menurut Yamin (2007: 106) membaca adalah 

suatu cara untuk mendapatkan informasi yang disampaikan secara verbal 
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dan merupakan hasil ramuan pendapat, gagasan, teori-teori, hasil peneliti 

para ahli untuk diketahui dan menjadi pengetahuan siswa.  

Menurut Hamrin, dkk (2021:169) Kemampuan membaca  merupakan 

kemampuan yang sangat  berperan penting bagi pengetahuan, dan sebagai 

alat komunikasi bagi kehidupan manusia. Dikatakan penting bagi 

pengembangan pengetahuan karena presentase transfer ilmu pengetahuan 

terbanyak dilakukan melalui pembaca. 

Berdasarkan pendapat tentang membaca yang telah dipaparkan, maka 

dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan proses memahami dan 

merekonstruksi makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Pesan atau 

makna yang terkandung dalam teks bacaan merupakan interaksi timbal 

balik, interaksi aktif, dan interaksi dinamis antara pengetahuan dasar yang 

dimiliki pembaca dengan kalimat-kalimat fakta dan informasi yang 

tertuang dalam teks bacaan. 

3. Kemampuan Membaca Permulaan  

Membaca tidak hanya melibatkan dan melafalkan lambang-

lambang suatu huruf atau bunyi bahasa, tetapi juga menanggapi dan 

memahami isi teks. Jadi membaca merupakan bentuk komunikasi tertulis. 

Membaca permulaan merupakan tahap dan proses belajar membaca 

siswa pada tahap awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan 

teknik-teknik membaca serta menangkap bacaan dengan baik. Menurut 

syatauw, dkk (2020:81) bahwa membaca permulaan sebagai kemampuan 

dasar membaca siswa dan alat bagi siswa untuk mengetahui makna dari isi 

mata pelajaran yang dipelajarinya disekolah. Semakin cepat siswa dapat 
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membaca makin besar peluang untuk memahami isi makna mata pelajaran 

di sekolah. Sebagai kemampuan yang mendasari keterampilan berikutnya 

maka kemampuan membaca permulaan harus benar-benar diperhatikan 

oleh guru. Oleh karena itu, seorang guru perlu merancang pembelajaran 

membaca dengan baik agar mampu menimbulkan kebiasaan membaca 

sebagai suatu yang menyenangkan. Pada tingkatan membaca permulaan, 

pembaca belum memiliki kemampuan membaca yang sebenarnya, tetapi 

masih dalam tahap belajar untuk memperoleh pemahaman atau kemahiran 

membaca. Membaca pada tingkat ini merupakan kegiatan belajar yang 

mengenal bahasa tulis (Teni, 2019:17). 

Menurut Hartati dalam (Susanto, 2011:84), membaca pada 

hakekatnya adalah kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna 

dari tulisan, walaupun dalam kegiatan ini terjadi pengenalan huruf-huruf. 

Membaca dikatakan sebagai kegiatan fisik karena pada saat membaca 

bagian-bagian tubuh khususnya mata membantu melakukan proses 

membaca. Aktivitas mental mencakup ingatan dan pemahaman. Orang 

dapat membaca dengan baik jika mampu melihat huruf-huruf dengan jelas, 

mampu menggerakkan mata secara lincah, mengingat simbol bahasa 

dengan tepat dan memiliki penalaran yang cukup untuk memahami 

bacaan.  

Menurut Zuchdi dan Budiasih (1997: 50) pembelajaran membaca 

di kelas I dan kelas II itu merupakan pembelajaran membaca tahap awal. 

Kemampuan membaca yang diperoleh siswa di kelas I dan kelas II tersebut 

akan menjadi dasar pembelajaran membaca di kelas berikutnya. Hal yang 



13 

 

 

sama juga disampaikan oleh Santosa, dkk (2009: 3.19) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran membaca di SD terdiri dua bagian yakni: (a) 

membaca permulaan di kelas I dan II. (b) membaca lanjut mulai dari kelas 

III dan seterusnya. Melalui membaca permulaan, diharapkan siswa mampu 

mengenali huruf, suku kata, kalimat, dan mampu membaca dalam berbagai 

konteks. 

Menurut Zuchdi dan Budiasih (1997: 50-51) membaca permulaan 

diberikan secara bertahap yakni sebagai berikut : 

a. Pramembaca, pada tahap ini siswa diajarkan: (1) sikap 

duduk yang baik, (2) cara meletakan / menempatkan buku 

di meja, (3) cara memegang buku, (4) cara membalik 

halaman buku yang tepat, dan (5) melihat / memperhatikan 

gambar atau tulisan. b. Membaca, pada tahap ini siswa 

diajarkan: (1) lafal dan intonasi kata dan kalimat sederhana 

(menirukan guru), (2) huruf-huruf yang banyak digunakan 

dalam kata dan kalimat sederhana yang sudah dikenal siswa 

(huruf-huruf diperkenalkan secara bertahap sampai pada 14 

huruf). 

Kemampuan membaca yang diperoleh pada membaca permulaan 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca lanjut. Jika pada 

membaca permulaan belum kuat, maka pada tahap membaca lanjut siswa 

akan mengalami kesulitan untuk dapat memiliki kemampuan yang 

memadai. Zuchdi dan Budiasih (1997: 123) juga menambahkan bahwa 

siswa dikatakan mempunyai kemampuan membaca permulaan manakala 

siswa tersebut tepat dalam meyuarakan tulisan, kewajaran lafal, kewajaran 

intonasi, kelancaran, kejelasan suara, dan pemahaman isi / makna. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kemampuan membaca permulaan merupakan tahap awal 

bagi siswa yaitu tahap pengenalan huruf, suku kata hingga kalimat 

sederhana. Kemampuan membaca permulaan adalah persyaratan yang 
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sangat penting bagi setiap orang untuk meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan. Dengan membaca siswa dapat meningkatkan kosakata, 

meningkatkan keterampilan berbicara, meningkatkan motivasi dan 

kreativitas mereka, dan mempengaruhi perkembangan kepribadian 

mereka. Pembelajaran dalam membaca permulaan lebih ditekankan pada 

pengembangan kemampuan dasar membaca. Siswa dituntut untuk dapat 

menyuarakan huruf, suku kata, kata dan kalimat yang disajikan dalam 

bentuk tulisan ke dalam bentuk lisan. 

4. Tujuan Membaca  

Kegiatan membaca erat kaitannya dengan tujuan membaca, karena 

seseorang yang membaca dengan suatu tujuan, cenderung lebih 

memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. 

Membaca tidak hanya tentang membaca, tetapi tentang mendapatkan 

informasi baru yang terkandung dalam materi. 

Menurut Anderson dalam (Dalman, 2013: 11), ada tujuh macam tujuan 

membaca, yaitu:  

1) Membaca untuk memperoleh fakta dan perincian, 2) 

membaca untuk memperoleh ide-ide utama. 3) Membaca 

untuk mengetahui urutan atau susunan struktur karangan. 4) 

Membaca untuk menyimpulkan. 5) Membaca untuk 

mengelompokkan atau mengklasifikasikan. 6) Membaca 

untuk menilai dan mengevaluasi. 7) Membaca untuk 

memperbandingkan atau mempertentangkan. 

 

Rahim (2008: 11) berpendapat bahwa tujuan membaca yaitu 

Mendapatkan kesenangan,  melengkapi membaca nyaring, memperbarui 

pengetahuan tentang topik, mengaitkan informasi baru dengan informasi 

yang diketahui, dan menjawab pertanyaan spesifik. 
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Berdasarkan uraian tentang tujuan membaca di atas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan membaca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, memperoleh ide-ide, memahami 

makna bacaan sesuai dengan kemampuan membaca yang memadai, serta 

akan lebih mudah menggali informasi dari berbagai sumber tertulis. 

5. Jenis-jenis Membaca  

a. Membaca Nyaring  

Membaca merupakan proses yang membunyikan 

lambang/simbol/kalimat yang bermakna. oleh karena itu, seseorang 

yang membaca sebuah teks dapat memakai teknik membacanya 

dengan keras agar dapat didengar dan tidak hanya oleh dirinya sendiri 

namun juga oleh orang lain. Membaca nyaring merupakan aktivitas 

membaca yang mengeluarkan suara atau melafalkan simbol ucapan 

yang relatif keras.  

Dalman (2013:63) berpendapat bahwa. 

Membaca nyaring bertujuan agar seseorang mampu 

mempergunakan ucapan yang tepat, membaca dengan 

jelas dan tidak terbata-bata, membaca dengan tidak 

terus-menerus melihat pada bahan bacaan, membaca 

dengan menggunakan intonasi dan lagu yang tepat dan 

jelas. 

Sementara Tarigan dalam (Dalman, 2013:63) mengemukakan 

bahwa membaca nyaring adalah kegiatan untuk membantu guru, 

siswa, pembaca, dan orang lain serta pendengar untuk menangkap dan 

memahami informasi, pikiran, dan perasaan penulis. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan 
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tulisan yang dibacanya dengan intonasi dan ucapan yang tepat dan 

jelas serta dapat memahami informasi. 

b. Membaca Dalam Hati (Membaca Senyap) 

Dalman (2013:67) berpendapat bahwa. 

Membaca dalam hati atau senyap adalah membaca 

tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan 

kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang 

dibaca secara diam atau dalam hati, kecepatan mata 

dalam membaca tiga kata per detik, menikmati bahan 

bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat 

menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat 

kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. 

Tarigan dalam (Dalman, 2013:67) mengemukakan bahwa 

dalam membaca senyap pembaca hanya mempergunakan ingatan 

visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Latihan 

membaca senyap harus dimulai sejak dini agar anak dapat membaca 

secara mandiri. Juga, pada tahap ini, hendaknya ditambahkan bahan 

bacaan untuk diberikan kepada anak dengan fokus mempelajari isi 

bacaan serta memahami ide-ide dengan kemampuannya sendiri.  

Membaca dalam hati dapat dibagi atas:  

1. Membaca ekstensif 

Membaca ekstensif berarti membaca luas. Objeknya meliputi 

sebanyak mungkin. Meliputi: 

a. Membacai Survey 

Membaca survey adalah bacaan yang diberikan untuk 

memeriksa terlebih dahulu apa yang akan ditelaah. 

b. Membaca Sekilas 
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Sejenis membaca yang membuat mata bergerak dengan 

cepat, melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari 

dan melibatkan informasi. 

c. Membaca dangkal  

Membaca dangkal adalah membaca untuk mendapatkan 

pengetahuan yang dangkal yang memiliki sifat luaran dan 

tidak mendalam terhadap suatu bacaan. 

2. Membaca Intensif  

Membaca intensif adalah sebagai kegiatan membaca 

secara cermat, teliti dan seksama. Membaca intensif dibagi 

menjadi dua, yaitu :  

1) Membaca telaah isi  

Membaca telaah isi adalah membaca untuk mengetahui dan 

menyimak isi dari teks secara mendalam. 

2) Membaca telaah bahasa  

Membaca telaah bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu  

a. membaca bahasa, dan  

b. membaca sastra. 

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa membaca 

dalam hati atau membaca senyap adalah kegiatan membaca yang 

dilakukan tanpa menyuarakan ataupun tanpa melakukan gerakan 

dalam satu bacaan.  

6. Media Kartu Bergambar  

a. Pengertian Media Kartu Bergambar  
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Media kartu bergambar merupakan media kartu yang berisi 

gambar, di mana gambarnya dapat berasal dari buatan sendiri atau 

gambar/foto yang telah ada dan digunakan untuk memudahkan siswa 

saat proses belajar. 

Menurut Ramadanti dan Arifin (2021:177) berpendapat bahwa 

kartu bergambar merupakan alat peraga yang digunakan dalam proses 

pembelajaran yang terbuat dari karton dan kertas yang berisikan 

gambar-gambar yang menarik dan yang dikenal oleh anak, sehingga 

anak mudah mengingat simbol huruf awal abjad dari gambar tersebut. 

Media kartu bergambar dapat digunakan guru untuk merangsang 

kreativitas anak dan daya ingatan anak. Media gambar adalah media 

visual yang digunakan untuk tujuan pembelajaran tertentu. 

Sementara menurut Mirnawati (2020:103) bahwa media 

gambar adalah media yang paling umum digunakan oleh guru. Media 

gambar adalah penyajian visual dua dimensi yang memanfaatkan 

rancangan gambar sebagai sarana pertimbangan mengenai kehidupan 

sehari-hari, misalnya yang menyangkut manusia, peristiwa, benda-

benda, tempat, dan sebagainya.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan 

bahwa kartu kata bergambar adalah media visual yang di gunakan 

untuk pembelajaran membaca permulaan yang memudahkan guru 

untuk menyampaikan materi atau pesan yang akan di sampaikan 

kepada siswa melalui kartu bergambar yang diberi sesuai gambar tema 

yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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b. Kelebihan Media Kartu Bergambar 

1) Mudah Dibawa 

Dengan ukuran yang kecil sehingga membuat media kartu 

dapat disimpan di tas bahkan di saku, sehingga tidak 

membutuhkan ruang yang luas, dapat digunakan di mana saja, di 

kelas ataupun di luar kelas. 

2) Praktis 

Dilihat dari cara pembuatan dan penggunaannya, media 

kartu sangat praktis, dalam menggunakan media ini guru tidak 

perlu memiliki keahlian khusus, media ini tidak perlu juga 

membutuhkan listrik. Jika akan menggunakan kita tinggal 

menyusun urutan gambar sesuai dengan keinginan kita, pastikan 

posisi gambarnya tepat tidak terbalik. 

3) Gampang Diingat 

Karakteristik media kartu bergambar adalah menyajikan 

gambar pada setiap kartu yang disajikan. Sajian gambar dalam 

kartu ini akan memudahkan siswa untuk mengingat materi yang 

diajarkan. 

4) Menyenangkan 

Media kartu dalam penggunannya dapat melalui permainan. 

Misalnya siswa secara berlomba-lomba mencari satu kartu 

tertentu yang disimpan secara acak. dengan cara berlari siswa 

berlomba untuk mencari sesuai perintah. Selain mengasah 

kemampuan kognitifnya juga dapat melatih ketangkasan (fisik). 
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Sementara menurut Sadiman, dkk. (2006: 29) Kelebihan kartu 

bergambar sebagai media visual sebagai berikut :  

a) Sifatnya konkret, gambar atau foto lebih realistis 

menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan 

media verbal semata, b) Gambar dapat mengatasi 

batasan ruang dan waktu, c) Tidak semua benda, objek 

atau peristiwa dapat dibawa ke kelas dan tidak selalu 

dapat dibawa (diperlihatkan) ke objek peristiwa 

tersebut, d) Media gambar atau foto dapat mengatasi 

keterbatasan pengamatan, e) Dapat memperjelas suatu 

masalah dibidang apa saja dan untuk tingkat usia 

berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membentuk 

pemahaman, f) Murah harganya dan mudah untuk 

digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. 

Dalam penelitian ini menggunakan media kartu bergambar 

sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan 

membaca permulaan siswa Kelas I SD Negeri 136 Salobundang 

Kabupaten bulukumba. Dalam penggunaanya harus memperhatikan 

karakteristik siswa. Artinya, sebelum memberikan untuk 

pembelajaran membaca permulaan, terlebih dahulu diketahui 

kemampuan yang dimiliki siswa untuk dapat menggunakan kartu 

bergambar dan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yakni 

melalui bermain kata, melalui bermain kata dapat merangsang anak 

untuk kreatif dan aktif dengan tujuan untuk mempelajari huruf, suku 

kata, kata, dan berbagai macam simbol gambar.  

 

c. Kelemahan Media Kartu Bergambar  

Setiap media pembelajaran tidak ada yang benar-benar 

sempurna. Media kartu bergambar memiliki banyak kelebihan dan 

kekurangan. Kelemahan media kartu bergambar menurut Sadiman, 

dkk (2006: 31) yaitu : 1) Hanya menekankan persepsi indera 
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penglihatan, 2) Kurang efektif jika menerangkan gambar yang 

kompleks, dan 3) Ukurannya terbatas untuk kelompok besar. 

Melihat berbagai kekurangan media kartu bergambar, maka 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakannya di 

dalam kelas, yaitu:  

1) Beradaptasi dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa 

dalam konten, ukuran dan warna. 

2) Gambar harus bagus, menarik, jelas dan mudah dipahami. 

3) Gambar harus akurat. Dengan kata lain, Anda harus dapat 

menggambarkan situasi serupa dalam kehidupan nyata. 

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diminimalisir melalui 

pengembangan guru. Kartu bergambar yang digunakan dalam 

penelitian ini diharapkan dapat diterima anak karena tidak hanya 

mencakup indera penglihatan tetapi juga melibatkan indera 

pendengaran. 

d. Langkah-langkah media kartu bergambar 

Adapun langkah penggunaan media kartu bergambar dalam 

Pembelajaran Membaca Permulaan. 

Menurut Suyanto (2010: 180), langkah penggunaan media kartu 

bergambar dalam pembelajaran membaca sebagai berikut :  

1). Bahan-bahan, yaitu (a) Sediakan berbagai kartu 

gambar yang namanya cukup pendek, beberapa dimulai 

dari huruf yang sama dan tidak ada konsonan ganda, 

seperti topi, toko, bola, baju, paku, pipa, kaca, kue, 

meja, dan mata. (b) Menyediakan kartu bergambar 

dengan tulisan nama-nama benda tadi. 2). Prosedur, 

yaitu: (a) gunakan permainan ini dalam 

kelompok/individu. (b) menyediakan kartu gambar dan 

kartu nama benda. (c) guru menunjukan gambar benda 

dan anak diajak mencari kartu nama benda tersebut. (d) 
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setelah anak tahu cara bermainnya, biarkan anak 

bermain bersama temannya atau berkelompok. 

Langkah-langkah penggunaan media kartu bergambar dalam 

pembelajaran membaca mengacu pada pendapat Suyanto (2010: 180), 

dan dalam pelaksanaanya dikondisikan pada saat pembelajaran dan 

berdasarkan kegiatan pembelajaran di sekolah dasar, yaitu : siswa 

dikondisikan untuk duduk ditempatnya/kelompoknya masing-masing, 

guru mempersiapkan media kartu bergambar dan mengenalkannya 

kepada siswa, guru menunjukkan media yang berupa bentuk-bentuk 

huruf dari A sampai Z, kemudian siswa disuruh mengucapkan semua 

susunan huruf tersebut, dan juga hurufnya ditunjuk secara diacak, 

selanjutnya guru menunjuk salah satu siswa untuk menyebut nama 

dari gambar yang ditunjukkan oleh guru, dan menyebutkan huruf apa 

yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong dari nama gambar 

tersebut, dan menulisnya di papan tulis. Kegiatan ini bertujuan supaya 

siswa ingat akan bentuk-bentuk huruf tersebut. 

Implementasi dari kegiatan bermain pada penggunaan media 

kartu bergambar yakni melalui kegiatan melengkapi kata pada gambar 

yang ditampilkan oleh guru. 

 

7. Keterkaitan Kartu Bergambar dengan Kemampuan Membaca Permulaan 

Menurut Mirnawati (2020:105) Media pembelajaran adalah suatu 

cara, alat atau proses yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan 

sumber pesan kepada penerima pesan yang berlangsung dalam proses 

pendidikan. Media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi dan 
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rangsangan untuk belajar. Bahkan membawa pengaruh psikologis 

terhadap siswa. Penggunaan bahan ajar seperti media akan sangat 

berkontribusi terhadap efektifitas proses pembelajaran dan penyebaran 

pesan serta isi pelajaran. 

Menurut Aladiah (2020:44) penggunaan media untuk pembelajaran 

menciptakan motivasi dan membuat pembelajaran lebih menarik, sehingga 

memudahkan siswa untuk menerima pelajaran dari guru. Gambar lebih 

mudah diperoleh, tidak mahal, efektif, serta mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Media kartu bergambar termasuk dalam jenis 

media visual. Media visual adalah media yang sering digunakan untuk 

dapat menyampaikan isi dari tema pembelajaran yang sedang 

disampaikan. 

Melalui penggunaan media kartu bergambar siswa akan semakin 

aktif dalam pembelajaran, dan lebih mudah dalam mengenal gambar, huruf 

dan kata pada kartu yang dimainkannya.Penggunaan media ini merupakan 

cara yang efektif agar meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca 

awal. 

B. Kerangka Pikir 

Membaca dengan media yang tepat merupakan salah satu cara untuk 

membantu anak memahami huruf dan kata. Salah satu media yang digunakan 

untuk meningkatkan pemahaman membaca permulaan adalah media kartu 

bergambar, yaitu kartu yang berisi kata-kata dengan gambar dengan awalan 

huruf. Dengan menggunakan media ini, anak dapat melihat dan mengingat 



24 

 

 

simbol dan gambar pada kartu kata dari setiap gambar yang dimainkan. 

Media kartu bergambar yang digunakan berupa kartu kata yang disertai 

gambar-gambar yang menarik. Dengan menggunakan media kartu gambar, 

siswa akan lebih menyukai membaca dan akan meningkatkan kemampuan 

membaca mereka, karena pembelajaran membaca dilakukan dengan 

menggunakan media yang menarik dan dilaksanakan dengan cara bermain. Hal 

itu dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru serta dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa berupa kemampuan membaca permulaan pada setiap siklus dalam 

penelitian ini. 

 Adapun bagan kerangka pikir dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

K13 

Pembelajaran Bahasa 

Indonesia 

Menyimak Berbicara Membaca Menulis 

Membaca Permulaan 

Media kartu Bergambar 

Siklus I 

Siklus II 

Temuan 
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C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, Hipotesis penelitian ini 

adalah dengan menggunakan media kartu bergambar maka dapat 

meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas I SD Negeri 136 

Salobundang Kabupaten Bulukumba.
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

AA..  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. 

penelitian tindakan kelas atau (Classroom Action Research) adalah penelitian 

yang dilakukan di dalam kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

praktik pembelajaran. Menurut Arikunto, dkk (2015:3) Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan suatu pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa 

sebuah tindakan baik  proses maupun hasil yang dilakukan didalam kelas untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar dan memperbaiki mutu proses pembelajaran 

di kelas serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah 

pembelajaran. Tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

kartu bergambar. 

BB..  Lokasi,Waktu Penelitian dan Subjek Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

mengambil lokasi di SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba. 

Waktu penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih satu bulan 

setelah seminar proposal dilaksanakan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

I yang berjumlah 11 siswa. Peneliti memilih siswa kelas 1  karena didalam 

kelas ini masih ditemuka beberapa siswa yang kurang mampu membaca. 
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CC..  Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas terdiri dari serangkaian empat kegiatan yang 

dilakukan dalam siklus berulang. Kegiatan pokok pada setiap siklus adalah 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil dari refleksi tersebut 

digunakan untuk memperbaiki rencana siklus berikutnya. Berikut gambaran 

siklus penelitian tindakan kelas yang menggambarkan alur sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur PTK diadaptasi dari Arikunto, dkk (2015:42) 

Berdasarkan alur PTK di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Jumlah Sampel Siswa Kelas I 

Siswa Kelas I 

Perempuan 5 

Laki-laki 6 

Total 11 

Sumber: SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba 

Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan/Tindakan 

Pengamatan/Evaluasi 

Perencanaan 

Siklus II 

Siklus I 

Pelaksanaan/Tindakan 

 
Pengamatan/Evaluasi 

Refleksi 

Siklus N ? 
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1. Siklus I  

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan tindakan dilaksanakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. 

2) Menyusun instrumen penilaian untuk mengukur tingkat 

kemampuan siswa. 

3) Menyusun instrumen observasi selama proses pembelajaran.  

4) Mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran dengan media 

kartu bergambar. 

b. Pelaksanaan/Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah kegiatan belajar 

mengajar serta memperkenalkan kegiatan yang akan diterapkan. 

Tindakan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) mengucapkan salam, menanyakan kabar, lalu mengajak semua 

siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing, 

melakukan presensi kehadiran siswa. 

2) Guru melakukan apersepsi mengenai pengaitan materi dengan 

materi sebelumnya atau mengaitkan materi dengan pengalaman 

yang dimiliki oleh siswa. 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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4) Guru memperkenalkan kepada siswa mengenai media yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran yakni media kartu 

bergambar. 

5) Guru melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

6) Menyiapkan lembar pengumpulan data dengan bantuan guru. 

peneliti melakukan penelitian pada semua proses pembelajaran 

serta aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan 

pembelajaran. 

7) Melaksanakan tes penilaian untuk semua siswa pada akhir 

siklus. 

c. Pengamatan/Evaluasi 

Observasi yang dilakukan pada siklus ini merupakan observasi 

langsung yang dilakukan oleh peneliti. Observasi dilaksanakan 

selama proses pembelajaran yakni aktivitas belajar siswa dan 

pembelajaran yang memuat kegiatan bermain kartu bergambar. 

Pengamatan dilaksanakan di SD Negeri 136 Salobundang 

Kabupaten Bulukumba. 

d. Refleksi  

Kegiatan refleksi dilaksanakan pada setiap akhir siklus. 

Refleksi dalam penelitian ini dilakukan agar mengetahui yang 

dihasilkan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Refleksi dilakukan 

berdasarkan hasil observasi selama proses kegiatan dan hasil 

kegiatan anak. Hasil refleksi ini digunakan untuk memulai langkah 
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lebih lanjut untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan kata lain, 

refleksi adalah penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam 

mencapai suatu tujuan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Hal 

tersebut dicerminkan agar tidak terjadi kesalahan pada siklus 

berikutnya.  

2. Siklus II 

Siklus II merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada pembelajaran 

siklus I. Langkah-langkah yang dilakukan dalam siklus II ini relatif sama 

dengan yang dilakukan pada siklus I, pada beberapa langkah dilakukan 

perbaikan atau penambahan tindakan sesuai dengan kenyataan yang 

ditemukan di lapangan. Penjelasan kegiatan sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

  Tidak jauh berbeda dengan Siklus I, Rencana tindakan siklus 

II merupakan perbaikan dari rencana tindakan siklus I, kegiatan ini 

merupakan tindakan lanjut dari siklus I. Pada tahap perencanaan 

peneliti menyiapkan meteri dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan media kartu bergambar. 

b. Pelaksanaan/Tindakan 

  Tahap pelaksanaan siklus II, peneliti melaksanakan skenario 

pembelajaran seperti yang dilaksanakan di RPP, yaitu guru 

melaksanakan pembelajaran mengenai kemampuan membaca 

permulaan melalui kartu bergambar berdasarkan rencana 

pembelajaran hasil refleksi pada siklus I.  

c. Pengamatan/Evaluasi 
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  Melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran 

termasuk keaktifan siswa dalam mencari informasi tentang materi. 

d. Refleksi 

Pada tahap refleksi ini semua tindakan yang telah dilakukan 

akan dievaluasi secara keseluruhan sesuai dengan data yang telah 

dikumpulkan. Jika pada proses refleksi terdapat masalah pada 

analisis dan penialian pada hasil obesrvasi maka dilakukan 

pengevaluasian ulang serta melakukan rencana perbaikan untuk 

siklus berikutnya. 

DD..  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan salah satu perangkat yang digunakan 

untuk mencari data dalam suatu penelitian. Sanjaya (2011:84) menyatakan 

bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Tanpa instrumen penelitian yang tepat, maka 

penelitian tidak dapat menghasilkan data yang diharapkan. Adapun instrumen 

penelitian yang digunakan adalah lembar observasi dan tes. Instrumen 

penelitian berupa lembar observasi yang digunakan untuk mengamati aktivitas 

belajar  siswa sesuai dengan indikator kemampuan membaca permulaan dalam 

proses belajar mengajar dan tes yang dilakukan pada setiap akhir siklus.  

Berikut kisi-kisi lembar penilaian kemampuan membaca permulaan 

menurut Zuchdi dan Budiasih (1997:75): 

 

 



32 

 

 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Penilaian Kemampuan Membaca Permulaan 

No. Aspek yang diamati Indikator Skor 

1 
Ketepatan membaca 

kata/kalimat 

a. Siswa dapat membaca kata/kalimat 

dengan benar. 

b. Siswa membaca kata/kalimat sebagian 

benar. 

c. Siswa membaca kata/kalimat banyak 

yang tidak benar. 

15-20 

 

9-14 

 

3-8 

2 Kewajaran Lafal 

a. Siswa membaca kata/kalimat dengan 

lafal yang wajar. 

b. Siswa membaca kata/kalimat dengan 

lafal yang cukup wajar. 

c. Siswa membaca kata/kalimat dengan 

lafal yang kurang wajar. 

15-20 

 

9-14 

 

3-8 

3 Kewajaran Intonasi 

a. Siswa membaca kata/kalimat dengan 

lancar tanpa bantuan guru. 

b. Siswa membaca kata/kalimat cukup 

lancar dengan sedikit bantuan dari 

guru. 

c. Siswa membaca kata/kalimat kurang 

lancar dengan banyak bantuan dari 

guru. 

15-20 

 

9-14 

 

 

3-8 

4 Kelancaran 

a. Siswa membaca dengan lancar semua 

bacaan. 

b. siswa membaca semua bacaan 

dengan sedikit bantuan guru. 

c. Siswa mambaca sebagian bacaan 

dengan bantuan guru 

15-20 

 

9-14 

 

3-8 

5 Kejelasan Suara 

a. Siswa membaca dengan suara jelas 

dan lantang sehingga dapat didengar 

semua siswa. 

b. Siswa membaca dengan suara yang 

hanya dapat didengar sebagian siswa. 

c. Siswa membaca dengan suara yang 

hanya dapat didengar oleh teman 

sebangku 

15-20 

 

 

9-14 

 

3-8 

Sumber :  Zuchdi dan Budiasih (1997:75)  
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EE..  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk mendapatkan 

data yang lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya 

serta sesuai dengan penelitian. Untuk memperoleh data, fakta, dan informasi 

yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan langsung untuk 

mengamati semua kegiatan yang dilakukan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran (Sukmadinata, 2006:220). Observasi dilakukan secara 

sistematis untuk menemukan data dan informasi tentang setiap gejala atau 

fenomena berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi menggunakan lembar observasi aktivitas guru 

dan siswa selama proses pembelajaran. 

2. Tes 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini selain observasi adalah tes. Tes ini dilaksanakan untuk mengetahui 

tingkat awal pemahaman membaca siswa. Tes yang dimaksud adalah tes 

membaca permulaan.  

FF..  Teknik Analisis Data 

Data penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung dan tes pada 

saat pembelajaran membaca permulaan dimulai di SD Negeri 136 Salobundang 

Kabupaten Bulukumba. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
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menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Untuk menentukan hasil belajar 

siswa dengan menghitung persentase kemampuan membaca permulaan, rumus 

yang digunakan adalah: 

𝑁𝑃 =  
𝑅

𝑆𝑀
× 100 % 

Keterangan :  

NP  = nilai persen yang dicari/diharapkan  

R = skor mentah yang diperoleh siswa  

SM = skor maksimal ideal  

100% = bilangan tetap  

 Data dari hasil perhitungan yang telah dicapai selanjutnya akan 

diinterpretasikan dalam lima tahapan yaitu sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Kategori Keberhasilan Hasil Tes 

 

 

 

 

GG..  Indikator Keberhasilan 

Indikator adalah penunjuk yang menentukan keberhasilan suatu 

penelitian. Berdasarkan karakteristik penelitian tindakan kelas, keberhasilan 

pembelajaran ditunjukkan dengan adanya peningkatan atau perubahan selama 

proses pembelajaran, sehingga mengakibatkan perubahan hasil belajar siswa. 

Nilai Kategori 

90 – 100 Sangat Tinggi 

80 – 89 Tinggi 

70 – 79 Sedang 

55 – 69 Rendah 

0 – 54 Sangat Rendah 

Sumber:  Depdiknas 2006 
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Keberhasilan dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan kemampuan 

membaca permulaan menggunakan media kartu bergambar yang terdapat 

80% siswa telah mencapai nilai KKM yaitu 70 dari keseluruhan siswa pada 

siswa kelas I SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

AA..  Hasil Penelitian 

Pelaksanaan ini dilakukan pada siswa kelas I SD Negeri 136 

Salobundang Kabupaten Bulukumba dari tanggal 19 April 2022 sampai dengan 

28 Mei 2022. Metode pelaksanaan penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip 

kerja penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus, setiap siklus 

terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan/tindakan, 

pengamatan/observasi, dan refleksi. 

1. Deskripsi Pelaksanaan Siklus I 

Penelitian dalam pelaksanaan siklus I terdiri atas 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan/tindakan, pengamatan/evaluasi, dan refleksi. Pada 

tahap ini peneliti melaksanakan pembelajaran menggunakan media kartu 

bergambar dan pertemuan pada siklus I dilaksanakan selama 3 pertemuan. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan  

Adapun tahap perencanaan siklus I yaitu: 

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

2) Menyusun lembar observasi tentang aktivitas belajar siswa dalam 

proses pembelajaran. 

3) Menyusun lembar penilaian tes kemampuan membaca permulaan. 

4) Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
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b. Pelaksanaan/Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan/tindakan dalam siklus I dilakukan selama 2 kali 

pertemuan untuk pemberian materi dan 1 kali pertemuan untuk evaluasi. Pada 

tahap pelaksanaan/tindakan yaitu pada tanggal 22 April 2022, 25 April 2022 

dan 28 April 2022 yang dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun. 

Berdasarkan RPP yang telah disusun dilakukan pelaksanaan/tindakan 

pada semua pertemuan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. 

1) Pertemuan pertama  

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022, adapun 

tindakan pada pertemuan pertama mengikuti rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dimulai dengan kegiatan awal yaitu mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, lalu mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing, melakukan presensi kehadiran siswa dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. melakukan apersepsi agar dapat memotivasi siswa 

bahwa kemampuan membaca sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pada kegiatan inti guru melakukan proses kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan media kartu bergambar. Mula-mula guru memperlihatkan media 

tersebut kepada siswa yang berisi huruf vokal dan huruf konsonan, lalu 

mengenalkan huruf-huruf yang ada di media lalu membimbing anak untuk 

menyebutkan simbol-simbol huruf. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu 

guru memperlihatkan media gambar benda hidup dan benda tidak hidup yaitu 
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gambar burung, apel, rumah dan selanjutnya guru telah menjelaskan ketiga 

gambar tersebut yaitu benda hidup dan benda tidak hidup. 

Pembelajaran selanjutnya yaitu permainan kartu bergambar yang dilakukan 

secara individu, Sebelum kegiatan ini dimulai siswa mendengarkan penjelasan 

dari guru mengenai tata cara permainan kartu bergambar yang akan dimainkan 

siswa. dari masing-masing siswa, guru menunjuk satu orang siswa dan 

meminta siswa untuk mengambil kartu kata yang bergambar, lalu guru 

menujuk satu orang siswa untuk menyebutkan nama gambar yang dipegang 

oleh temannya, lalu huruf apa yang yang tepat pada bagian yang kosong dari 

gambar tersebut kemudian siswa menyebutkan dengan suara yang lantang dan 

siswa menulisnya di papan tulis. 

Selanjutnya siswa yang memegang kartu kata yang berisi gambar antara 

benda hidup dan benda tidak hidup diminta untuk mendeskripsikan kartu kata 

bergambar yang dipegangnya. Siswa yang sedang memegang kartu kata yang 

berisi gambar tersebut diminta untuk menyampaikan kepada teman-teman 

mengenai gambar tersebut. Misalnya, ini gambar rumah, rumah ini terrmasuk 

kategori benda tidak hidup, rumah terdiri dari huruf r-u-m-a-h dan dibaca 

menjadi ru-mah. Rumah merupakan salah satu bangunan yang dibuat untuk 

tempat tinggal dan menetap. Kalimat yang diucapkan siswa tersebut diikuti 

oleh teman-temannya. Kegiatan ini dilakukan siswa secara bergantian..  

Pada kegiatan penutup guru mengajak anak untuk berdiskusi mengenai 

kegiatan yang telah dilakukan selamat satu hari di dalam kelas. Sebelum pulang 

anak diajak untuk bernyanyi agar lebih bersemangat, kemudian dilanjutkan 
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dengan do’a sesudah belajar, do’a kedua orang tua, membaca satu ayat pendek, 

dan ditutup dengan salam penutup. 

2) Pertemuan kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022, adapun 

tindakan pada pertemuan kedua mengikuti rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang dimulai dengan kegiatan awal yaitu mengucapkan salam, menanyakan 

kabar, lalu mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing, melakukan presensi kehadiran siswa dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

melakukan apersepsi agar dapat memotivasi siswa bahwa kemampuan 

membaca sangat penting untuk masa depannya dan dalam kehidupan sehari-

hari. Selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran agar siswa lebih 

terarah dalam proses pembelajaran. 

Pada kegiatan inti guru melakukan proses kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan media kartu bergambar. Kegiatan pembelajaran selanjutnya 

yaitu guru memperlihatkan media gambar benda hidup dan benda tidak hidup 

yaitu gambar ayah, bebek, lemari dan selanjutnya guru menjelaskan ketiga 

gambar tersebut yaitu benda hidup dan benda tidak hidup. 

Pembelajaran selanjutnya yaitu permainan kartu bergambar yang dilakukan 

secara individu, Sebelum kegiatan ini dimulai siswa mendengarkan penjelasan 

dari guru mengenai tata cara permainan kartu bergambar yang akan dimainkan 

siswa. dari masing-masing siswa, guru menunjuk satu orang siswa dan 

meminta siswa untuk mengambil kartu kata yang bergambar, lalu guru 

menujuk satu orang siswa untuk menyebutkan nama gambar yang dipegang 
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oleh temannya, lalu huruf apa yang yang tepat pada bagian yang kosong dari 

gambar tersebut kemudian siswa menyebutkan dengan suara yang lantang dan 

siswa menulisnya di papan tulis. 

Selanjutnya siswa yang memegang kartu kata yang berisi gambar antara 

benda hidup dan benda tidak hidup diminta untuk mendeskripsikan kartu kata 

bergambar yang dipegangnya. Siswa yang sedang memegang kartu kata yang 

berisi gambar tersebut diminta untuk menyampaikan kepada teman-teman 

mengenai gambar tersebut. Misalnya, ini gambar lemari, lemari ini terrmasuk 

kategori benda tidak hidup, rumah terdiri dari huruf dan dibaca menjadi le-ma-

ri. Lemari digunakan untuk menyimpan berbagai barang, lemari biasanya 

terbuat dari kayu. Kalimat yang diucapkan siswa tersebut diikuti oleh teman-

temannya. Kegiatan ini dilakukan siswa secara bergantian. Selanjutnya guru 

membagikan lembar kerja peserta didik lalu meminta siswa untuk 

mengerjakannya..  

Pada kegiatan penutup guru mengajak anak untuk berdiskusi mengenai 

kegiatan yang telah dilakukan selamat satu hari di dalam kelas. Sebelum pulang 

anak diajak untuk bernyanyi agar lebih bersemangat, kemudian dilanjutkan 

dengan do’a sesudah belajar, do’a kedua orang tua, membaca satu ayat pendek, 

dan ditutup dengan salam penutup. 

3) Pertemuan ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022, adapun 

kegiatan yang dilaksanakan pada pertemuan ini adalah tes evaluasi hasil belajar 

siswa. Pertama-tama guru membuka pertemuan dengan mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, lalu mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 
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keyakinan masing-masing, melakukan presensi kehadiran siswa, melihat 

kesiapan siswa. Setelah siswa sudah siap, maka guru melakukan tes individu 

secara bergantian. Siswa diminta untuk membacakan sesuai dengan 

pengetahuannya. Kegiatan tes evaluasi siklus I berjalan dengan baik. Setelah 

semuanya selesai, guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

c. Pengamatan/Evaluasi 

Berikut aktivitas belajar siswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Pada tahap ini pengamatan aktivitas belajar siswa berkaitan 

dengan keberhasilan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran tentang 

kemampuan membaca. Berdasarkan data hasil observasi menunjukkan bahwa 

indikator yang diobservasi semuanya dilakukan oleh siswa hanya saja 

pelaksanaannya masih kurang optimal sehingga skor nilainya belum 

memuaskan. Hasil observasi dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel. 4.1 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran pada Siklus I 

No. Aspek yang diamati 

Skor Rata

-rata 

Perse

ntase I II III 

1 Siswa yang hadir 9 11 T 

E 

S 

 

S 

I 

K 

10 91% 

2 Mendengarkan penjelasan guru 7 9 8 73% 

3 Aktif dalam bertanya dan menjawab 6 8 7 64% 

4 Keberanian siswa mendeskripsikan 

kartu bergambar  
5 7 6 55% 

5 Ketepatan menggunakan media 

kartu bergambar 
5 8 6,5 59% 

6 Menyelesaikan tugas tepat waktu 5 7 6 55% 
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Tabel 4.1 di atas diperoleh gambaran mengenai hasil observasi aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran pada tindakan siklus I, dimana dari 11 siswa 

kelas I SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba, bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran berlansung aspek-aspek yang diamati tersebut 

dideskripsikan sebagai berikut: siswa yang hadir pada saat kegiatan 

pembelajaran sebesar 91%, Mendengarkan penjelasan guru sebesar 73%, Aktif 

dalam bertanya dan menjawab sebesar 64%, Keberanian siswa dalam 

mendeskripsikan kartu bergambar sebesar 55%, Ketepatan menggunakan 

media kartu bergambar sebesar 59%, Menyelesaikan tugas tepat waktu sebesar 

55%, Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat proses pembelajaran 

berlangsung (ribut, bermain, mengganggu teman, keluar masuk kelas) sebesar 

36%.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas kelas 1 

SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba, peneliti memperoleh dan 

mengumpulkan data melalui instrumen tes siklus I. Dari hasil tes Siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

7 Siswa yang melakukan kegiatan lain 

pada saat proses pembelajaran 

berlangsung (ribut, bermain, 

mengganggu teman, keluar masuk 

kelas) 

4 4 

L 

U 

S 

 

I 

4 36% 

 Sumber:  Data Diperoleh dari Siklus I 
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Tabel 4.2 Nilai Statistik Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas I 

SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba Pada 

Siklus I 

  

 

 

 

 

 

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa hasil kemampuan membaca 

permulaan siswa kelas I SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba 

melalui media kartu bergambar pada siklus I diperoleh nilai rata – rata 

sebanyak 70,7. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 49 dan nilai 

tertinggi yang diperoleh siswa adalah 89 dari nilai ideal yang mungkin dicapai 

100. Jika nilai kemampuan tersebut dikelompokkan ke dalam lima kategori, 

maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi dan Persentase Nilai Kemampuan 

Membaca Permulaan Siswa kelas I SD Negeri 136 

Salobundang Kabupaten Bulukumba pada Siklus I 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 11 

Skor ideal 100 

Skor tertinggi 89 

Skor terendah 49 

Rata-rata 70,7 

Sumber: Data Diperoleh dari Siklus I 

No. Nilai Kategori Frekuensi Persentase % 

1 90 – 100 Sangat Tinggi 0 0% 

2 80 – 89 Tinggi 2 18,2% 

3 70 – 79 Sedang 4 36,4% 

4 55 – 69 Rendah 4 36,4% 

5 0 – 54 Sangat Rendah 1 9% 

Jumlah 11 100% 

Sumber:  Data Diperoleh dari Siklus I 
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Berdasarkan tabel 4.3  di atas menunjukkan bahwa persentase nilai hasil 

belajar siswa setelah dilaksanakan siklus I adalah tidak ada siswa yang berada 

pada kategori sangat tinggi, 2 orang siswa atau 18,2% berada pada kategori 

tinggi, 4 orang siswa atau 36,4% berada pada kategori sedang, 4 orang siswa 

atau 36,4% berada pada kategori rendah, dan 1 orang atau 9% berada pada 

kategori sangat rendah. 

Adapun presentase ketuntasan membaca permulaan yang diperoleh dari 

hasil belajar siswa kelas I SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba 

setelah dilaksanakan siklus I ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 Persentase Ketuntasan Kemampuan Membaca Permulaan 

Siswa Kelas I SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten 

Bulukumba pada siklus I 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas hasil tes belajar yang diperoleh siswa pada 

ketuntasan hasil belajar membaca permulaan diperoleh sebanyak 5 orang siswa 

atau 45,5% dikategorikan tidak tuntas dan sebanyak 6 orang siswa atau 54,5% 

dikategorikan tuntas. 

Adapun grafik ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dapat dilihat 

sebagai berikut: 

No. Nilai Kategori Frekuensi Persentase % 

1 0-69 Tidak Tuntas 5 45,5% 

2 70-100 Tuntas 6 54,5% 

Jumlah 11 100% 

Sumber:  Data Diperoleh dari Siklus I 
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Gambar 4.1 Diagram Batang Persentase Ketuntasan Kemampuan 

Membaca Permulaan Siklus I 

 

Data yang diperoleh dari hasil tes siklus I, dapat dilihat bahwa 

kemampuan membaca permulaan siswa kelas I SD Negeri 136 Salobundang 

Kabupaten Bulukumba masih rendah tidak sesuai dengan KKM yang telah 

ditentukan karena jumlah siswa yang memenuhi standar KKM tidak mencapai 

80% dari seluruh siswa selama proses pembelajaran siklus I dilaksanakan. 

Untuk itu, peneliti melanjutkan penelitian kesiklus selanjutnya. 

d. Refleksi 

Setelah melewati tahap pelaksanaan dan tahap pengamatan/evaluasi 

serta tahap evaluasi tes membaca permulaan, selanjutnya dilakukan tahap 

refleksi. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi, adapun kendala yang 

diperoleh dalam proses belajar mengajar pada siklus I bahwa masih banyaknya 

siswa yang kemampuan membaca permulaannya masih rendah, ini disebabkan 

karena masih terdapat siswa yang malu-malu untuk mendeskripsikan kartu 

bergambar, terdapat beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan 

dari guru, dan siswa belum memahami langkah-langkah penggunaan media 

kartu bergambar dalam membaca.  
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Hasil refleksi tersebut menjadi rujukan untuk dilanjutkannya 

pelaksanaan tindakan ke siklus II dengan cara perbaikan dalam proses 

pembelajaran menggunakan kartu bergambar. Adapun cara yang akan 

dijalankan yaitu mengatur tempat duduk siswa yang kurang lancar membaca 

dan siswa yang kurang memperhatikan, diberikan tempat duduk paling depan 

agar siswa fokus dan kelas lebih kondusif. Kemudian memberikan bimbingan 

khusus di kelas, yaitu siswa yang kurang lancar membaca diberikan 

kesempatan lebih utama untuk membaca. Selanjutnya guru mengadakan sesi 

tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap kartu 

bergambar yang telah dibaca.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari tindakan siklus I 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaanya siswa belum memenuhi standar 

ketuntasan belajar yang telah ditetapkan yaitu 70. Oleh sebab itu, peneliti 

melakukan perbaikan dengan cara melanjutkan penelitian pada siklus II untuk 

melihat seberapa jauh kemampuan membaca permulaan siswa dapat tercapai. 

2. Deskripsi Pelaksanaan Siklus II 

Penelitian dalam pelaksanaan siklus II terdiri atas 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan/tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada tahap ini 

peneliti melaksanakan pembelajaran menggunakan media kartu bergambar dan 

pertemuan pada siklus kedua dilaksanakan selama 3 pertemuan. Adapun 

langkah-langkah pelaksanaan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

Adapun tahap perencanaan siklus kedua yaitu: 
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1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

2) Menyusun lembar observasi tentang aktivitas belajar siswa dalam 

proses pembelajaran. 

3) Menyusun lembar penilaian tes kemampuan membaca permulaan. 

4) Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

b. Pelaksanaan/Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan/tindakan dalam siklus kedua merupakan tindak 

lanjut dari kegiatan pada pembelajaran siklus I. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam siklus I ini relatif sama dengan yang dilakukan pada siklus 

kedua, pada beberapa langkah dilakukan perbaikan atau penambahan tindakan 

sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Pada tahap 

pelaksanaan/tindakan dilakukan selama 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan 

untuk pemberian materi dan 1 kali pertemuan untuk evaluasi tes yaitu pada 

tanggal 17 Mei 2022, 23 Mei 2022, dan 25 Mei 2022 yang dilaksanakan sesuai 

dengan RPP yang telah disusun. 

Berdasarkan RPP yang telah disusun dilakukan pelaksanaan/tindakan 

pada semua pertemuan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. 

1) Pertemuan pertama 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022, adapun 

tindakan pada pertemuan pertama mengikuti rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dimulai dengan kegiatan awal yaitu mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, lalu mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing, melakukan presensi kehadiran siswa dan 
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memeriksa kerapihan pakaian, mengatur posisi dan tempat duduk, siswa yang 

kurang lancar membaca ditempatkan duduk paling depan agar lebih fokus. 

Melakukan apersepsi agar dapat memotivasi siswa bahwa kemampuan 

membaca sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pada kegiatan inti guru melakukan proses kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan media kartu bergambar. Selanjutnya guru 

memperlihatkan media gambar tanaman disekitarku yaitu gambar apel, pepaya 

dan lidah buaya, selanjutnya guru telah menjelaskan sedikit tentang cara 

merawat tanaman. Siswa diminta untuk membaca teks tentang merawat 

tanaman. Siswa berdiskusi tentang aturan merawat tanaman yang pernah 

dilakukan temannya, kemudian siswa mewawancarai teman tentang merawat 

tanaman yang pernah dilakukan temannya. Selanjutnya kegiatan membaca, 

yang diawali dengan menirukan cara membaca yang dicontohkan oleh guru. 

Kemudian secara bergantian siswa membaca. Siswa menjawab pertanyaan 

tentang kegiatan merawat tanaman. Tanaman harus disiram, mendapat 

makanan melalui kegiatan pemupukan, dan mendapat cahaya matahari yang 

cukup. 

Pembelajaran selanjutnya yaitu permainan kartu bergambar yang 

dilakukan secara individu, Sebelum kegiatan ini dimulai siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru mengenai tata cara permainan kartu kata bergambar yang 

akan dimainkan siswa. guru bertanya kepada siswa yang belum mengerti 

tentang permainan kartu bergambar, lalu guru membimbing siswa dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran kartu bergambar. dari masing-masing siswa, 
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guru menunjuk satu orang siswa yang belum lancar membaca dipersilahkan 

untuk pertama maju didepan kelas dan meminta siswa untuk mengambil kartu 

kata yang bergambar, lalu guru menujuk satu orang siswa untuk menyebutkan 

nama gambar yang dipegang oleh temannya, lalu huruf apa yang yang tepat 

pada bagian yang kosong dari gambar tersebut kemudian siswa menyebutkan 

dengan suara yang lantang dan siswa menulisnya di papan tulis.  

Selanjutnya siswa yang memegang kartu kata yang berisi gambar antara 

benda hidup dan benda tidak hidup diminta untuk mendeskripsikan kartu kata 

bergambar yang dipegangnya. Siswa yang sedang memegang kartu kata yang 

berisi gambar tersebut diminta untuk menyampaikan kepada teman-teman 

mengenai gambar tersebut. Misalnya, ini gambar bambu, bambu ini terrmasuk 

tanaman rumput-rumputan, bambu terdiri dari huruf b-a-m-b-u dan dibaca 

menjadi bam-bu. Bambu adalah tumbuhan berumpun yang memiliki akar 

serabut, memiliki batang bulat berongga, keras, tinggi dan beruas. Kalimat 

yang diucapkan siswa tersebut diikuti oleh teman-temannya. Kegiatan ini 

dilakukan siswa secara bergantian. 

Pada kegiatan penutup guru mengajak anak untuk berdiskusi mengenai 

kegiatan yang telah dilakukan selamat satu hari di dalam kelas. Sebelum pulang 

anak diajak untuk bernyanyi agar lebih bersemangat, kemudian dilanjutkan 

dengan do’a sesudah belajar, do’a kedua orang tua, membaca satu ayat pendek, 

dan ditutup dengan salam penutup. 

2) Pertemuan kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022, adapun 

tindakan pada pertemuan kedua mengikuti rencana pelaksanaan pembelajaran 
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yang dimulai dengan kegiatan awal yaitu mengucapkan salam, menanyakan 

kabar, lalu mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing, melakukan presensi kehadiran siswa dan memeriksa kerapihan 

pakaian, mengatur posisi dan tempat duduk, siswa yang kurang lancar 

membaca ditempatkan duduk paling depan agar lebih fokus. Melakukan 

apersepsi agar dapat memotivasi siswa bahwa kemampuan membaca sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Pada kegiatan inti guru melakukan proses kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan media kartu bergambar. Selanjutnya guru 

memperlihatkan media gambar tanaman disekitarku yaitu gambar bunga 

mawar, pohon mangga, bambu, selanjutnya guru telah menjelaskan sedikit 

tentang cara merawat tanaman. Siswa diminta untuk membaca teks tentang 

merawat tanaman. Siswa berdiskusi tentang aturan merawat tanaman yang 

pernah dilakukan temannya, kemudian siswa mewawancarai teman tentang 

merawat tanaman yang pernah dilakukan temannya. Selanjutnya kegiatan 

membaca, yang diawali dengan menirukan cara membaca yang dicontohkan 

oleh guru. Kemudian secara bergantian siswa membaca. Siswa menjawab 

pertanyaan tentang kegiatan merawat tanaman. Tanaman harus disiram, 

mendapat makanan melalui kegiatan pemupukan, dan mendapat cahaya 

matahari yang cukup. 

Pembelajaran selanjutnya yaitu permainan kartu kata bergambar yang 

dilakukan secara individu, Sebelum kegiatan ini dimulai siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru mengenai tata cara permainan kartu kata bergambar yang 
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akan dimainkan siswa. guru bertanya kepada siswa yang belum mengerti 

tentang permainan kartu bergambar, lalu guru membimbing siswa dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran kartu bergambar. dari masing-masing siswa, 

guru menunjuk satu orang siswa yang belum lancar membaca dipersilahkan 

untuk pertama maju didepan kelas dan meminta siswa untuk mengambil kartu 

kata yang bergambar, lalu guru menujuk satu orang siswa untuk menyebutkan 

nama gambar yang dipegang oleh temannya, lalu huruf apa yang yang tepat 

pada bagian yang kosong dari gambar tersebut kemudian siswa menyebutkan 

dengan suara yang lantang dan siswa menulisnya di papan tulis. 

Selanjutnya siswa yang memegang kartu kata yang berisi gambar antara 

benda hidup dan benda tidak hidup diminta untuk mendeskripsikan kartu kata 

bergambar yang dipegangnya. Siswa yang sedang memegang kartu kata yang 

berisi gambar tersebut diminta untuk menyampaikan kepada teman-teman 

mengenai gambar tersebut. Misalnya, ini gambar apel, apel ini merupakan 

tanaman buah, apel terdiri dari huruf a-p-e-l, dan dibaca menjadi a-pel. apel 

biasanya berwarna merah kulitnya jika masak, namun bisa juga kulitnya 

berwarna hijau atau kuning. Selanjutnya pada akhir kegiatan pelaksanaan 

tindakan, guru memberikan tes kepada masing-masing siswa untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan dengan menggunakan 

media kartu kata Bergambar. Kalimat yang diucapkan siswa tersebut diikuti 

oleh teman-temannya. Kegiatan ini dilakukan siswa secara bergantian. 

Selanjutnya guru membagikan lembar kerja peserta didik lalu meminta siswa 

untuk mengerjakannya. 
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Pada kegiatan penutup guru mengajak anak untuk berdiskusi mengenai 

kegiatan yang telah dilakukan selamat satu hari di dalam kelas. Sebelum pulang 

anak diajak untuk bernyanyi agar lebih bersemangat, kemudian dilanjutkan 

dengan do’a sesudah belajar, do’a kedua orang tua, membaca satu ayat pendek, 

dan ditutup dengan salam penutup. 

3) Pertemuan ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022, adapun 

kegiatan yang dilaksanakan pada pertemuan ini adalah tes evaluasi hasil 

belajar siswa. Pertama-tama guru membuka pertemuan dengan 

mengucapkan salam, menanyakan kabar, lalu mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing, melakukan presensi 

kehadiran siswa, melihat kesiapan siswa. Setelah siswa sudah siap, maka 

guru melakukan tes individu secara bergantian. Siswa diminta untuk 

membacakan teks bacaan sesuai dengan pengetahuannya. Kegiatan tes 

evaluasi siklus II berjalan dengan baik. Setelah semuanya selesai, guru 

menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

c. Pengamatan/Evaluasi 

Berikut aktivitas belajar siswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Pada tahap ini pengamatan aktivitas belajar siswa berkaitan dengan 

keberhasilan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran tentang kemampuan 

membaca permulaan. Berdasarkan data hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

aspek-aspek yang diamati semuanya dilakukan oleh siswa dan didalam 

pelaksanaannya terdapat beberapa aspek yang meningkat, sehingga skor nilainya 

terjadi peningkatan. Hasil observasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
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Tabel. 4.5 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran pada Siklus II 

Tabel 4.5 di atas diperoleh gambaran mengenai hasil observasi aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran pada tindakan siklus II, dimana dari 11 siswa 

kelas 1 SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba, bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran berlansung aspek-aspek yang diamati tersebut 

No. Aspek yang diamati 

Skor Rata

-rata 

Perse

ntase I II III 

1 Siswa yang hadir 11 11 T 

E 

S 

 

S 

I 

K 

L 

U 

S 

 

II 

11,0 100% 

2 Mendengarkan penjelasan guru 10 11 10,5 95% 

3 Aktif dalam bertanya dan menjawab 8 10 9,0 82% 

4 

Keberanian siswa mendeskripsikan 

kartu bergambar  

8 10 9,0 82% 

5 

Ketepatan menggunakan media 

kartu bergambar 

8 11 9,5 86% 

6 Menyelesaikan tugas tepat waktu 8 10 9,0 82% 

7 

Siswa yang melakukan kegiatan lain 

pada saat proses pembelajaran 

berlangsung (ribut, bermain, 

mengganggu teman, keluar masuk 

kelas) 

1 1 1,0 9% 

 Sumber:  Data Diperoleh dari Siklus II 
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dideskripsikan sebagai berikut: siswa yang hadir pada saat kegiatan 

pembelajaran sebesar 100%, Mendengarkan penjelasan guru sebesar 95%, Aktif 

dalam bertanya dan menjawab sebesar 82%, Keberanian siswa dalam 

mendeskripsikan kartu bergambar sebesar 82%, Ketepatan menggunakan media 

kartu bergambar sebesar 86%, Menyelesaikan tugas tepat waktu sebesar 82%, 

Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat proses pembelajaran berlangsung 

(ribut, bermain, mengganggu teman, keluar masuk kelas) sebesar 9%. Ini 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa yang cukup signifikan 

setelah diberikan tindakan dalam proses pembelajaran dari siklus I. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas I SD 

Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba, peneliti memperoleh dan 

mengumpulkan data melalui instrumen tes siklus II. Dari hasil tes siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 Nilai Statistik Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas I 

SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba Pada Siklus 

II 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 11 

Skor Ideal 100 

Skor Tertinggi  100 

Skor Terendah 55 

Rata-rata 81,3 

Sumber Data Diperoleh dari Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa hasil kemampuan 

membaca permulaan siswa kelas I SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten 

Bulukumba melalui media kartu bergambar pada siklus II diperoleh nilai rata – 
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rata kemampuan membaca permulaan siswa sebanyak 81,3. Nilai terendah yang 

diperoleh siswa adalah 55 dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 100 

dari nilai ideal yang mungkin dicapai 100, ini menunjukkan bahwa kemampuan 

siswa cukup bervariasi. Jika nilai pemahaman dikelompokkan ke dalam lima 

kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase sebagaimana 

berikut ini: 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi dan Persentase Kemampuan Membaca 

Permulaan Siswa kelas I SD Negeri 136 Salobundang 

Kabupaten Bulukumba pada Siklus II 

 

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa persentase nilai hasil belajar siswa 

setelah diterapkan siklus I adalah 3 orang siswa atau 27,3% berada pada kategori 

sangat tinggi, 5 orang siswa atau 45,5% berada pada kategori tinggi, 2 orang 

siswa atau 18,2% berada pada kategori sedang, 1 orang siswa atau 9% berada 

pada rendah dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sangat rendah. 

 Adapun presentase ketuntasan membaca permulaan yang diperoleh dari 

hasil belajar siswa kelas I SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba 

setelah dilaksanakan siklus II ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

No. Nilai Kategori Frekuensi 
Persentase 

% 

1 90 – 100 Sangat Tinggi 3 27.3% 

2 80 – 89 Tinggi 5 45.5% 

3 70 – 79 Sedang 2 18.2% 

4 55 – 69 Rendah 1 9% 

5 0 - 54 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 11 100% 

Sumber:  Data Diperoleh dari Siklus II 
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Tabel 4.8 Persentase Ketuntasan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa 

Kelas I SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba pada 

siklus II 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas hasil tes belajar yang diperoleh pada 

ketuntasan hasil belajar membaca permulaan diperoleh hanya 1 orang siswa atau 

9,1% dikategorikan tidak tuntas dan sebanyak 10 orang siswa atau 90,9% 

dikategorikan tuntas.  

Adapun grafik ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Diagram Batang Persentase ketuntasan Kemampuan 

membaca Permulaan Siklus II 

 

 Data yang diperoleh dari hasil tes siklus II, dapat dilihat bahwa 

kemampuan membaca permulaan siswa kelas I SD Negeri 136 Salobundang 

Kabupaten Bulukumba dapat dinyatakan bahwa terjadi ketuntasan dalam proses 

belajar mengajar karena siswa yang mencapai ketuntasan 10 siswa dari 11 siswa.  

No. Nilai Kategori Frekuensi Persentase % 

1 0-69 Tidak Tuntas 1 9,1% 

2 70-100 Tuntas 10 90,9% 

Jumlah 11 100% 

Sumber:  Data Diperoleh dari Siklus II 
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Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemampuan membaca permulaan dan 

kualitas belajar siswa pada siklus II ini dapat tercapai sesuai nilai KKM yaitu 70 

dari 80% keseluruhan siswa, untuk itu peneliti tidak melanjutkan ke siklus 

berikutnya. 

d. Refleksi 

Pelaksanaan pada siklus II terlihat peningkatan dalam proses belajar 

mengajar. Kemampuan membaca permulaan pada siswa semakin baik dalam 

segi kewajaran lafal, kewajaran intonasi, kelancaran, dan kejelasan suara 

semakin baik meskipun dalam segi ketetapan membaca kata/kalimat cenderung 

tetap. 

Hal ini terlihat dari keberanian siswa dalam bertanya tentang hal-hal yang 

kurang jelas dan keaktifan siswa dalam memberi tanggapan terhadap suatu 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selain itu, siswa yang melakukan aktivitas 

lain saat pembelajaran berlangsung juga semakin berkurang. Kemampuan 

membaca permulaan juga semakin baik dalam membaca, memperhatikan ejaan 

dan intonasi saat membaca semakin baik, minat dan perhatian belajar siswa 

semakin baik, sehingga isi bacaan lebih mudah dipahami oleh pendengar.  Oleh 

sebab itu, dapat dikatakan bahwa kualitas belajar mengajar pada siklus II 

menjadi semakin baik. 

BB..  Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa dengan menggunakan 

media kartu bergambar untuk kemampuan membaca permulaan membantu 

siswa belajar lebih efektif dan memiliki sesi belajar yang lebih aktif. Pada 
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siklus I dan siklus II, hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar dan aktivitas belajar siswa yang semakin baik.  

Hasil analisis data yang diperoleh pada siklus I dan siklus II 

menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa kelas I SD Negeri 136 

Salobundang Kabupaten Bulukumba menjadi semakin baik. Jika dilihat hasil 

observasi siklus I dan siklus II yaitu persentase siswa yang hadir pada saat 

kegiatan pembelajaran meningkat dari 91% menjadi 100%,  persentase 

mendengarkan penjelasan guru meningkat dari 73% menjadi 95%, persentase 

aktif dalam bertanya dan menjawab meningkat dari 64% menjadi 82%, 

persentase keberanian siswa dalam mendeskripsikan kartu bergambar 

meningkat dari 55% menjadi 82%, persentase ketepatan menggunakan media 

kartu bergambar meningkat dari 59% menjadi 86%, persentase menyelesaikan 

tugas tepat waktu dari 55% menjadi 82%, persentase siswa yang melakukan 

kegiatan lain pada saat proses pembelajaran berlangsung (ribut, bermain, 

mengganggu teman, keluar masuk kelas) menurun dari 36% menjadi 9%. 

 Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media 

bergambar dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, efektif sebagai alat 

untuk melatih keberanian siswa, efektif melatih kedisiplinan siswa dalam 

menghargai waktu dalam belajar. Aktivitas belajar siswa mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam membaca. 

Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus I menunjukkan bahwa dari 

11 orang siswa kelas I SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba 

terdapat 6 orang atau 54,5% yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau 

berada dalam kategori tuntas dan terdapat 5 orang atau 45,5% yang tidak 
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memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau berada dalam kategori tidak tuntas. 

Pada awal pertemuan terdapat hambatan dalam proses pembelajaran, yaitu 

masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru dan 

masih ada siswa yang melakukan kegiatan lain, serta masih banyak siswa yang 

kemampuan membacanya tidak memenuhi standar nilai yang telah ditentutkan. 

Akan tetapi dalam penerapan media kartu bergambar dalam kemampuan 

membaca permulaan diakhir siklus terdapat perubahan dari segi aktivitas 

belajar siswa, siswa sudah tertarik dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak 

lebih termotivasi, bahwa terjadi perubahan tetapi tidak terlalu signifikan. Hal 

ini diperoleh dari nilai rata-rata tes siklus I sebesar 70,7. 

Pada tahap siklus II terdapat kendala yang ditemukan pada siklus I 

sudah teratasi, ini nampak terlihat dari meningkatnya kemampuan membaca 

permulaan siswa. Meningkatnya kemampuan membaca siswa telah mencapai 

hasil yang diharapkan setelah dilaksanakannya dua kali tes kemampuan 

membaca permulaan pada tiap akhir siklus. Ini terlihat dari 11 orang siswa 

kelas I SD Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba terdapat 10 orang 

atau 90,9% yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau berada dalam 

kategori tuntas dan 9,1% yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

atau berada dalam kategori tidak tuntas. Pada pembelajaran menggunakan 

media kartu bergambar guru juga sudah dapat mengkondisikan kelas dengan 

lebih baik dan lebih kondusif. Siswa juga terlihat semakin aktif dan antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Saat diminta untuk membaca kartu bergambar 

secara individu, sudah banyak siswa yang mengajukan diri untuk membaca 

secara individu di depan kelas serta siswa tidak malu-malu lagi ketika 
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mendeskripsikan kartu bergambar. Nilai rata-rata setelah dilaksanakan 

tindakan pada siklus II sebesar 81,3, ini terbukti terjadi peningkatan dari siklus 

I yang hanya sebesar 70,7. Hal ini terlihat dari meningkatnya kemampuan 

membaca permulaan siswa, dari hasil peningkatan tersebut membuat siswa 

belajar lebih lebih aktif dan lebih percaya diri dalam pembelajaran. 
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  BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

AA..  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas I SD 

Negeri 136 Salobundang Kabupaten Bulukumba bahwa penggunaan media 

kartu bergambar dalam kegiatan pembelajaran dapat mengatasi kesulitan 

belajar membaca permulaan siswa.  Hal ini dapat dilihat dari persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 54,5%, dan pada siklus II 

terjadi peningkatan sebesar 90,9%, dan rata-rata siswa yang dalam 

pembelajaran menggunakan media kartu bergambar pada siklus kedua yaitu 

sebesar 81,3, sedangkan nilai rata-rata siswa pada siklus pertama setelah 

penerapan media kartu bergambar yaitu sebesar 70,7. Selajutnya terjadi 

perubahan sikap siswa pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, 

keberanian siswa untuk bertanya dan menjawab, dan memperhatikan 

penjelasan dari guru. Hal tersebut menunjukan bahwa proses pembelajaran 

siswa semakin aktif dan semakin kreatif. Hal ini memperlihatkan bahwa terjadi 

korelasi positif antara penggunaan media kartu bergambar terhadap 

kemampuan membaca siswa. 

BB..  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dan untuk lebih meningkat kemampuan 

membaca permulaan, maka penulis menyarankan beberapa hal: 

1. Untuk guru, diharapkan dapat menguasai media pembelajaran yang 

menunjang kegiatan pembelajaran membaca bagi siswa yang memiliki 
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kesulitan dalam membaca permulaan. Media yang dapat digunakan 

misalnya kartu bergambar. Hal tersebut bertujuan agar memberikan 

kemudahan bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran membaca dan 

memberikan motivasi. 

2. Untuk Sekolah, hasil penelitian ini diharapakan dapat jadi bahan rujukan 

untuk meningkatkan praktek belajar mengajar, terkhusus untuk siswa kelas 

rendah agar dapat membaca dengan lancar. 

3. Untuk peneliti, diharapkan kepada peneliti lain dalam bidang 

kependidikan khususnya pendidikan Bahasa Indonesia supaya dapat 

meneliti lebih lanjut tentang metode yang efektif dan efisien untuk 

mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 
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Lampiran 1 

  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 136 Salobundang 

Kelas/Semester  : I/II 

Tema    : Benda Hewan dan Tanaman di Sekitarku 

Subtema   : Benda Hidup dan Benda Tak Hidup di Sekitarku 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu  : 1x Pertemuan  

Siklus/Pertemuan  : I/I 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati contoh, siswa dapat membaca teks deskriptif tentang 

benda hidup dan benda tak hidup dengan lancar.  

2. Setelah membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai isi 

bacaan. 

3. Setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi benda hidup dan 

benda tak hidup dengan benar. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Pemainan/simulasi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah 

C. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahul

uan 

 Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar presensi dan memeriksa kerapihan pakaian, 

posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan 

yaitu tentang ” Benda, Hewan dan Tanaman di 

Sekitar”.. 

 Melakukan apersepsi agar siswa lebih termotivasi 

dalam pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Inti  Guru mengawali pembelajaran dengan 

menunjukkan gambar seorang anak yang sedang 

bermain bersama teman-temannya. 

 Guru bertanya jawab tentang gambar yang 

ditampilkan? Gambar apakah ini? Apa yang 

sedang dilakukan anak tersebut?. 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

benda di sekitar kita. Benda terbagi menjadi dua, 

yaitu benda hidup dan benda tak hidup.benda 

hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. 

Selain benda hidup, di sekitar kita juga banyak 

benda tak hidup, seperti ayah, bebek, lemari dan 

lain-lain. Berikut penjelasan mengenai lemari, 

Lemari digunakan untuk menyimpan berbagai 

barang, lemari biasanya terbuat dari kayu. 

 Siswa diminta untuk melihat buku. Siswa 

mengamati dengan seksama sehingga data yang 

dihasilkan dapat mewakili benda hidup dan benda 

tak hidup. 

 Guru memperlihatkan media kartu bergambar. 

Lalu menjelaskan tata cara permainan kartu 

bergambar. 

 Siswa yang mendapatkan kartu berisi gambar 

benda hidup dan benda tak hidup. 

 Guru menujuk satu orang siswa untuk 

menyebutkan nama gambar yang dipegang oleh 

temannya, lalu siswa menebak huruf apa yang 

kosong pada gambar tersebut, lalu menulisnya 

dipapan tulis. Kemudian siswa mendeskripsikan 

gambar tersebut 

 Siswa mendengarkan penjelasan tambahan dari 

guru ketika siswa masih keliru dalam 

mengelompokkan benda. 

 

45 menit 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari. 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 

materi). 

15 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Guru mengajak siswa untuk bernyanyi agar 

bersemangat. 

 Memberikan tugas membaca sebagai PR. 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran). 

 

D. SUMBER & MEDIA PEMBELAJARAN 

• Buku Siswa Tema : Benda, Hewan dan Tanaman di Sekitarku Kelas 1 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

• Buku teks, buku bacaan, dan kartu kata bergambar. 

E. PENILAIAN 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan selama kegiatan berlangsung 

yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dengan rubrik penilaian. 

 

 

Wali kelas I  

 

 

 

Sutrawati, S.Pd 

NIP. 19750630 199903 2 012 

 Bulukumba, 21 April 2022 

Peneliti 

 

 

 

Aidil Akbar Abbas 

NIM. 10540964415 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

H. Arifuddin, S.Pd 

NIP. 19640506 198808 1 001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 136 Salobundang 

Kelas/Semester  : I/II 

Tema    : Benda Hewan dan Tanaman di Sekitarku 

Subtema   : Benda Hidup dan Benda Tak Hidup di Sekitarku 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu  : 1x Pertemuan 

Siklus/Pertemuan  : I/II 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati contoh, siswa dapat membaca teks deskriptif tentang 

benda hidup dan benda tak hidup dengan lancar.  

2. Setelah membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai isi 

bacaan. 

3. Setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi benda hidup dan 

benda tak hidup dengan benar. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Pemainan/simulasi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah 

C. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahul

uan 

 Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar presensi dan memeriksa kerapihan pakaian, 

posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan 

yaitu tentang” Benda, Hewan dan Tanaman di 

Sekitar”. 

 Melakukan apersepsi agar siswa lebih termotivasi 

dalam pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti  Guru mengawali pembelajaran dengan 

menunjukkan gambar seorang anak yang sedang 

bermain bersama teman-temannya. 

45 Menit  
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Guru bertanya jawab tentang gambar yang 

ditampilkan? Gambar apakah ini? Apa yang 

sedang dilakukan anak tersebut?. 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

benda di sekitar kita. Benda terbagi menjadi dua, 

yaitu benda hidup dan benda tak hidup.benda 

hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. 

Selain benda hidup, di sekitar kita juga banyak 

benda tak hidup, seperti ayah, bebek, lemari dan 

lain-lain. Berikut penjelasan mengenai lemari, 

Lemari digunakan untuk menyimpan berbagai 

barang, lemari biasanya terbuat dari kayu. 

 Siswa diminta untuk melihat buku. Siswa 

mengamati dengan seksama sehingga data yang 

dihasilkan dapat mewakili benda hidup dan benda 

tak hidup. 

 Guru memperlihatkan media kartu bergambar. 

Lalu menjelaskan tata cara permainan kartu 

bergambar. 

 Siswa yang mendapatkan kartu berisi gambar 

benda hidup dan benda tak hidup. 

 Guru menujuk satu orang siswa untuk 

menyebutkan nama gambar yang dipegang oleh 

temannya, lalu siswa menebak huruf apa yang 

kosong pada gambar tersebut, lalu menulisnya 

dipapan tulis. Kemudian siswa mendeskripsikan 

gambar tersebut. 

 Siswa mendengarkan penjelasan tambahan dari 

guru ketika siswa masih keliru dalam 

mengelompokkan benda. 

 Siswa mengerjakan LKPD yang telah disediakan 

oleh guru. 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 

materi) 

 Guru mengajak siswa untuk bernyanyi agar 

bersemangat 

 Memberikan tugas membaca sebagai PR 

15 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran). 

 

D. SUMBER & MEDIA PEMBELAJARAN 

• Buku Siswa Tema : Benda, Hewan dan Tanaman di Sekitarku Kelas 1 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

• Buku teks, buku bacaan, dan kartu kata bergambar. 

E. PENILAIAN 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan selama kegiatan berlangsung 

yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dengan rubrik penilaian. 

 

 

Wali kelas I  

 

 

 

Sutrawati, S.Pd 

NIP. 19750630 199903 2 012 

 Bulukumba, 21 April 2022 

Peneliti 

 

 

 

Aidil Akbar Abbas 

NIM. 10540964415 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

H. Arifuddin, S.Pd 

NIP. 19640506 198808 1 001 
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MATERI SIKLUS I 
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R  M A  
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L   A R  
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) Siklus I 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk : 

a. Awali dengan membaca basmalah. 

b. Tuliskan nama pada lembar yang telah disediakan. 

c. Kerjakan masalah-masalah berikut! 

 

1. Amati dan tulis dengan mengeja huruf dibawah ini ! 

 

 

 

    ____     ____    ____ 

 

 

 

  

 

____   ____   ____   ____ 
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2. Bacalah dengan mengeja sesuai dengan suku katanya ? 

 

 

 

     A        ____   ____   ____    

 

 

 

 

_K_   _U_   ____   ____   ____   ____ 

 

 

 

3. Bacalah dan tulis kata berikut ini dengan memperhatikan intonasi dan lafal 

yang tepat! 

 

 

 

   J     ____     G       U     ____   ____ 
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           ____   ____     A        I 

 

 

4. Baca dan lengkapilah kalimat berikut ini dengan memperhatikan intonasi dan 

lafal yang tepat ! 

 

 

 

Ibu sedang members......kan kandang 

……am. 

 

 

 

  

 

 Ayah sedang memancing  i……. di 

sung…. 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 
 
 
 

 

5. Amati gambar dan lengkapi teks berikut ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini adalah ayam 

Ayam terdiri dari huruf __ __ __ __ dan di baca menjadi __  __ 

Ayam termasuk dalam kelompok unggas yang berkembang biak dengan cara 

bertelur 

Makanan pokok ayam adalah jagung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai =  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 136 Salobundang 

Kelas/Semester  : I/II 

Tema    : Benda Hewan dan Tanaman di Sekitarku 

Subtema   : Tanaman di Sekitarku 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu  : 1x Pertemuan 

Siklus/Pertemuan  : II/I 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mewawancara, siswa dapat menggali informasi tentang 

aturan merawat tanaman di rumah dengan baik. 

2. Setelah mewawancarai, siswa dapat menyampaikan aturan merawat 

tanaman di rumah secara tertulis dengan baik.   

3. Setelah mengamati, siswa dapat menunjukkan ungkapan pemberian pujian 

yang terdapat pada teks/gambar dengan benar. 

4. Setelah membaca teks, siswa dapat menulis ungkapan pemberian pujian 

dengan benar. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Pemainan/simulasi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. 

C. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahul

uan 

 Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar presensi dan memeriksa kerapihan pakaian, 

posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan 

yaitu tentang” Benda, Hewan dan Tanaman di 

Sekitar”.. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti  Guru mengawali pembelajaran dengan 

menunjukkan gambar seorang anak yang sedang 

merawat tanaman. 

45 Menit  
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Guru bertanya jawab tentang gambar yang 

ditampilkan? Gambar apakah ini? Apa yang 

sedang dilakukan anak tersebut?. 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

tanaman yang di sekitar kita. guru memberikan 

beberapa contoh tanaman yang di sekitar. seperti 

apel, pepaya dan lidah buaya. 

 Siswa membaca teks tentang merawat tanaman. 

 Siswa berdiskusi tentang aturan merawat tanaman 

sesuai gambar. Siswa mewawancarai teman 

tentang merawat tanaman yang pernah dilakukan 

temannya. 

 Selanjutnya kegiatan membaca, yang diawali 

dengan menirukan cara membaca yang 

dicontohkan oleh guru. Kemudian secara 

bergantian siswa membaca. 

 Siswa menjawab pertanyaan tentang kegiatan 

merawat tanaman. Tanaman harus disiram, 

mendapat makanan melalui kegiatan pemupukan, 

dan mendapat cahaya matahari yang cukup.  

 Guru memperlihatkan media kartu bergambar. 

Lalu menjelaskan tata cara permainan kartu 

bergambar. 

 Siswa  mendapatkan kartu berisi gambar tanaman. 

 Guru menujuk satu orang siswa untuk 

menyebutkan nama gambar yang dipegang oleh 

temannya, lalu siswa menebak huruf apa yang 

kosong pada gambar tersebut, lalu menulisnya 

dipapan tulis. kemudian siswa mendeskripsikan 

gambar tersebut. 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 

materi) 

 Guru mengajak siswa untuk bernyanyi agar 

bersemangat 

 Memberikan tugas membaca sebagai PR 

15 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran). 

 

D. SUMBER & MEDIA PEMBELAJARAN 

• Buku Siswa Tema : Benda, Hewan dan Tanaman di Sekitarku Kelas 1 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

• Buku teks, buku bacaan, dan kartu kata bergambar. 

E. PENILAIAN 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan selama kegiatan berlangsung 

yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dengan rubrik penilaian. 

 

 

Wali kelas I  

 

 

 

Sutrawati, S.Pd 

NIP. 19750630 199903 2 012 

 Bulukumba, 17 Mei 2022 

Peneliti 

 

 

 

Aidil Akbar Abbas 

NIM. 10540964415 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

H. Arifuddin, S.Pd 

NIP. 19640506 198808 1 001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  :  SD Negeri 136 Salobundang 

Kelas/Semester  :  I/II 

Tema    :  Benda Hewan dan Tanaman di Sekitarku 

Subtema   : Tanaman di Sekitarku 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu  :  1 x Pertemuan 

Siklus/Pertemuan  : II/II 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mewawancara, siswa dapat menggali informasi tentang 

aturan merawat tanaman di rumah dengan baik. 

2. Setelah mewawancarai, siswa dapat menyampaikan aturan merawat 

tanaman di rumah secara tertulis dengan baik.   

3. Setelah mengamati, siswa dapat menunjukkan ungkapan pemberian pujian 

yang terdapat pada teks/gambar dengan benar. 

4. Setelah membaca teks, siswa dapat menulis ungkapan pemberian pujian 

dengan benar. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Pemainan/simulasi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah 

C. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahul

uan 

 Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar presensi dan memeriksa kerapihan pakaian, 

posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan 

yaitu tentang ” Benda, Hewan dan Tanaman di 

Sekitar”.. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti  Guru mengawali pembelajaran dengan 

menunjukkan gambar seorang anak yang sedang 

merawat tanaman. 

45 Menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Guru bertanya jawab tentang gambar yang 

ditampilkan? Gambar apakah ini? Apa yang 

sedang dilakukan anak tersebut?. 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

tanaman yang di sekitar kita. guru memberikan 

beberapa contoh tanaman yang di sekitar. seperti 

bunga mawar, papaya dan bambu. 

 Siswa membaca teks tentang merawat tanaman. 

 Siswa berdiskusi tentang aturan merawat tanaman 

sesuai gambar. Siswa mewawancarai teman 

tentang merawat tanaman yang pernah dilakukan 

temannya. 

 Selanjutnya kegiatan membaca, yang diawali 

dengan menirukan cara membaca yang 

dicontohkan oleh guru. Kemudian secara 

bergantian siswa membaca. 

 Siswa menjawab pertanyaan tentang kegiatan 

merawat tanaman. Tanaman harus disiram, 

mendapat makanan melalui kegiatan pemupukan, 

dan mendapat cahaya matahari yang cukup.  

 Guru memperlihatkan media kartu bergambar. 

Lalu menjelaskan tata cara permainan kartu 

bergambar. 

 Siswa  mendapatkan kartu berisi gambar tanaman. 

 Guru menujuk satu orang siswa untuk 

menyebutkan nama gambar yang dipegang oleh 

temannya, lalu siswa menebak huruf apa yang 

kosong pada gambar tersebut, lalu menulisnya 

dipapan tulis. kemudian siswa mendeskripsikan 

gambar tersebut. 

 Siswa mengerjakan LKPD yang telah disediakan 

oleh guru. 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 

materi) 

 Guru mengajak siswa untuk bernyanyi agar 

bersemangat 

 Memberikan tugas membaca sebagai PR 

15 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran). 

 

D. SUMBER & MEDIA PEMBELAJARAN 

• Buku Siswa Tema : Benda, Hewan dan Tanaman di Sekitarku Kelas 1 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

• Buku teks, buku bacaan, dan kartu kata bergambar. 

E. PENILAIAN 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan selama kegiatan berlangsung 

yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dengan rubrik penilaian. 

 

 

Wali kelas I  

 

 

 

Sutrawati, S.Pd 

NIP. 19750630 199903 2 012 

 Bulukumba, 23 Mei 2022 

Peneliti 

 

 

 

Aidil Akbar Abbas 

NIM. 10540964415 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

H. Arifuddin, S.Pd 

NIP. 19640506 198808 1 001 
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MATERI SIKLUS II 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) SIKLUS II 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk : 

a. Awali dengan membaca basmalah. 

b. Tuliskan nama pada lembar yang telah disediakan. 

c. Kerjakan masalah-masalah berikut! 

 

1. Baca dan tulislah dengan mengeja huruf dibawah ini ! 

 

 

  

    ____    ____   ____ 

 

 

 

 

 

   ____   ____   ____   ____   ____ 
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2. Bacalah dengan mengeja sesuai dengan suku katanya ?   

 

   M      E     ____   ____ 

 

 

 

 

  

 

     S         E     ____   ____     D       A  

 

 

 

3. Bacalah dan tulis kata berikut ini dengan memperhatikan intonasi dan lafal 

yang tepat! 

 

 

    B     ____     K     ____ 

 

 

  

 

        B       E                  ___   ___     R       A 
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4. Baca dan lengkapilah kalimat berikut ini dengan memperhatikan intonasi dan 

lafal yang tepat ! 

 

 

Mo…… adalah kendaraan beroda …… 

yang digerakkan oleh sebuah mesin. 

  

 

Lemari adalah tempat menaruh ba……ng 

seperti bu….., pakaian.  

 

5. Amati gambar dan lengkapi teks berikut ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini adalah air 

Air terdiri dari huruf __ __ __ dan dibaca menjadi  A  ____ ____ 

Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi 

dalam ketiga wujudnya tersebut. 

Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar.
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Lampiran 2 

TES SIKLUS I 
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TES SIKLUS II 
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Lampiran 3 

DAFTAR HADIR SISWA 

 

 

 

 

 

 

No. Nama 

Pertemuan 

Siklus I Siklus II 

1 2 3 1 2 3 

1 Azka Al Ghifari √ √ √ √ √ √ 

2 Aila Varisha Yusuf √ √ √ √ √ √ 

3 Alya Nashifa Azzahra a √ √ √ √ √ 

4 Naila Nur Afifah Ansar a √ √ √ √ √ 

5 Muh. Abrisan abyad syam √ √ √ √ √ √ 

6 Ziyadatul Faizah √ √ √ √ √ √ 

7 Muh. Hafiz Muhtar √ √ √ √ √ √ 

8 Wahyu Andri Hidayat √ √ √ √ √ √ 

9 Muh. Aril ikhsan √ √ √ √ √ √ 

10 Aisyah Hadira Nafiza √ √ √ √ √ √ 

11 Abidzar Alfahrizi √ √ √ √ √ √ 
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Lampiran 4 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Aspek yang diamati! 

1. Siswa yang hadir  

2. Mendengarkan penjelasan guru  

3. Aktif dalam bertanya dan menjawab  

4. Keberanian siswa mendeskripsikan kartu bergambar  

5. Ketepatan menggunakan media kartu bergambar  

6. Menyelesaikan tugas tepat waktu  

7. Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat proses pembelajaran 

berlangsung (ribut, bermain, mengganggu teman, keluar masuk kelas) 

 

No. Nama 
Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Azka Al Ghifari √ √   √  √ 

2 Aila Varisha Yusuf √ √ √  √   

3 Alya Nashifa Azzahra        

4 Naila Nur Afifah Ansar        

5 Muh. Abrisan abyad Syam √ √ √ √ √ √  

6 Ziyadatul Faizah √ √ √ √ √ √  

7 Muh. Hafiz Muhtar √ √ √ √  √ √ 

8 Wahyu Andri Hidayat √      √ 

9 Muh. Aril ikhsan √      √ 

10 Aisyah Hadira Nafiza √ √ √ √ √ √  

11 Abidzar Alfahrizi √ √ √ √  √  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

Aspek yang diamati! 

1. Siswa yang hadir  

2. Mendengarkan penjelasan guru  

3. Aktif dalam bertanya dan menjawab  

4. Keberanian siswa mendeskripsikan kartu bergambar  

5. Ketepatan menggunakan media kartu bergambar  

6. Menyelesaikan tugas tepat waktu  

7. Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat proses pembelajaran 

berlangsung (ribut, bermain, mengganggu teman, keluar masuk kelas) 

 

 

 

 

No. Nama 
Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Azka Al Ghifari √ √   √  √ 

2 Aila Varisha Yusuf √ √ √  √   

3 Alya Nashifa Azzahra √ √ √ √ √ √  

4 Naila Nur Afifah Ansar √ √ √ √ √ √  

5 Muh. Abrisan abyad syam √ √ √ √ √ √  

6 Ziyadatul Faizah √ √ √ √ √ √  

7 Muh. Hafiz muhtar √ √ √ √ √ √ √ 

8 Wahyu Andri Hidayat √      √ 

9 Muh. Aril ikhsan √      √ 

10 Aisyah Hadira Nafiza √ √ √ √ √ √  

11 Abidzar Alfahrizi √ √ √ √  √  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Aspek yang diamati 

Skor 

P. I P. II 

1 Siswa yang hadir 9 11 

2 Mendengarkan penjelasan guru 7 9 

3 Aktif dalam bertanya dan menjawab 6 8 

4 Keberanian siswa mendeskripsikan kartu bergambar  5 7 

5 Ketepatan menggunakan media kartu bergambar 5 8 

6 Menyelesaikan tugas tepat waktu 5 7 

7 

Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat proses 

pembelajaran berlangsung (ribut, bermain, 

mengganggu teman, keluar masuk kelas) 

4 4 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

Aspek yang diamati! 

1. Siswa yang hadir. 

2. Mendengarkan penjelasan guru. 

3. Aktif dalam bertanya dan menjawab. 

4. Keberanian siswa mendeskripsikan kartu bergambar.  

5. Ketepatan menggunakan media kartu bergambar. 

6. Menyelesaikan tugas tepat waktu. 

7. Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat proses pembelajaran 

berlangsung (ribut, bermain, mengganggu teman, keluar masuk kelas). 

 

No. Nama 
Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Azka Al Ghifari √ √   √ √  

2 Aila Varisha Yusuf √ √ √ √ √   

3 Alya Nashifa Azzahra √ √ √ √ √ √  

4 Naila Nur Afifah Ansar √ √ √ √ √ √  

5 Muh. Abrisan abyad syam √ √ √ √ √ √  

6 Ziyadatul Faizah √ √ √ √ √ √  

7 Muh. Hafiz muhtar √ √ √ √ √ √  

8 Wahyu Andri Hidayat √      √ 

9 Muh. Aril ikhsan √ √      

10 Aisyah Hadira Nafiza √ √ √ √ √ √  

11 Abidzar Alfahrizi √ √ √ √  √  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

Aspek yang diamati! 

1. Siswa yang hadir  

2. Mendengarkan penjelasan guru  

3. Aktif dalam bertanya dan menjawab  

4. Keberanian siswa mendeskripsikan kartu bergambar  

5. Ketepatan menggunakan media kartu bergambar  

6. Menyelesaikan tugas tepat waktu  

7. Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat proses pembelajaran 

berlangsung (ribut, bermain, mengganggu teman, keluar masuk kelas) 

 

No. Nama 
Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Azka Al Ghifari √ √ √ √ √ √  

2 Aila Varisha Yusuf √ √ √ √ √ √  

3 Alya Nashifa Azzahra √ √ √ √ √ √  

4 Naila Nur Afifah Ansar √ √ √ √ √ √  

5 Muh. Abrisan abyad syam √ √ √ √ √ √  

6 Ziyadatul Faizah √ √ √ √ √ √  

7 Muh. Hafiz muhtar √ √ √ √ √ √  

8 Wahyu Andri Hidayat √ √   √  √ 

9 Muh. Aril ikhsan √ √ √ √ √ √  

10 Aisyah Hadira Nafiza √ √ √ √ √ √  

11 Abidzar Alfahrizi √ √ √ √ √ √  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II 

 

 

 

 

No. Aspek yang diamati 

Skor 

P. I P. II 

1 Siswa yang hadir 11 11 

2 Mendengarkan penjelasan guru 10 11 

3 Aktif dalam bertanya dan menjawab 8 10 

4 

Keberanian siswa mendeskripsikan kartu 

bergambar  

8 10 

5 Ketepatan menggunakan media kartu bergambar 8 11 

6 Menyelesaikan tugas tepat waktu 8 10 

7 

Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat 

proses pembelajaran berlangsung (ribut, bermain, 

mengganggu teman, keluar masuk kelas) 

1 1 
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Lampiran 5 

HASIL TES PENILAIAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN  

SISWA SIKLUS I 

Aspek yang diamati! 

1. Ketepatan membaca kata/kalimat 

2. Kewajaran Lafal 

3. Kewajaran Intonasi 

4. Kelancaran 

5. Kejelasan Suara 

No. Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah Persentase 

1 2 3 4 5 

1 Azka Al Ghifari 13 12 13 13 14 65 65% 

2 Aila Varisha Yusuf 14 13 14 14 13 68 68% 

3 Alya Nashifa Azzahra 16 15 16 17 16 80 80% 

4 Naila Nur Afifah Ansar 20 17 19 17 16 89 89% 

5 Muh. Abrisan abyad syam 14 16 17 15 14 76 76% 

6 Ziyadatul Faizah 13 14 15 15 14 71 71% 

7 Muh. Hafiz muhtar 12 14 13 14 15 68 68% 

8 Wahyu Andri Hidayat 9 9 10 11 10 49 49% 

9 Muh. Aril ikhsan 10 9 14 14 11 58 58% 

10 Aisyah Hadira Nafiza 17 16 17 18 15 83 83% 

11 Abidzar Alfahrizi  14 13 14 14 16 71 71% 

Jumlah 769 

Rata-rata 70,7 
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HASIL TES PENILAIAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN  

SISWA SIKLUS II 

Aspek yang diamati! 

1. Ketepatan membaca kata/kalimat 

2. Kewajaran Lafal 

3. Kewajaran Intonasi 

4. Kelancaran 

5. Kejelasan Suara 

 

No. Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah Persentase 

1 2 3 4 5 

1 Azka Al Ghifari 16 15 16 16 19 82 82% 

2 Aila Varisha Yusuf 15 16 16 17 17 81 81% 

3 Alya Nashifa Azzahra 17 16 20 20 19 92 92% 

4 Naila Nur Afifah Ansar 20 20 20 20 20 100 100% 

5 Muh. Abrisan abyad syam 16 17 18 18 19 88 88% 

6 Ziyadatul Faizah 12 16 18 18 18 82 82% 

7 Muh. Hafiz muhtar 13 14 15 15 16 73 73% 

8 Wahyu Andri Hidayat 11 9 10 11 14 55 55% 

9 Muh. Aril ikhsan 10 11 17 16 17 71 71% 

10 Aisyah Hadira Nafiza 18 17 17 18 20 90 90% 

11 Abidzar Alfahrizi 16 14 17 16 17 80 80% 

Jumlah 894 

Rata-rata 81,3 
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REKAPITULASI SKOR HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA 

PERMULAAN  

 

 

No. Nama 
Nilai Tes 

Siklus I Keterangan Siklus II keterangan 

1 Azka Al Ghifari 65 Tidak tuntas 82 Tuntas 

2 Aila Varisha Yusuf 68 Tidak tuntas 81 Tuntas 

3 Alya Nashifa Azzahra 80 Tuntas 92 Tuntas 

4 Naila Nur Afifah Ansar 89 Tuntas 100 Tuntas 

5 
Muh. Abrisan Abyad 

Syam 
76 Tuntas 88 Tuntas 

6 Ziyadatul Faizah 71 Tuntas 82 Tuntas 

7 Muh. Hafiz muhtar 68 Tidak tuntas 73 Tuntas 

8 Wahyu Andri Hidayat 49 Tidak tuntas 55 
Tidak 

Tuntas 

9 Muh. Aril ikhsan 58 Tidak tuntas 71 Tuntas 

10 Aisyah Hadira Nafiza 83 Tuntas 90 Tuntas 

11 Abidzar Alfahrizi 71 Tuntas 80 Tuntas 

Jumlah 778  894 

 
%Ketuntasan 54,5%  90,9% 

%Ketidaktuntasan 45,5%  9,1% 

Rata-rata 70,7  81,3 
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Lampiran 6 

DOKUMENTASI 
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Lampiran 7 
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