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ABSTRAK

Ayu Setiani. 2019. Nim: 1416242751 yang berjudul “Upaya Meningkatkan
Kemampuan Membaca Nyaring Menggunakan Media Cerita
Bergambar Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Untuk Siswa
Kelas II SD Negeri 84 Kota Bengkulu”. Program Studi Pendidikan
Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN
Bengkulu. Pembimbing I: Dra. Rosma Hartiny, M.Pd, Pembimbing II: Dr.
H. Ali Akbarjono, M.Pd.

Kata Kunci: Membaca Nyaring, Media Cerita Bergambar, Bahasa
Indonesia

Penelitian ini dilatar belakangi oleh bagaimana penggunaan buku
cerita bergambar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas II SD
Negeri 84 Kota Bengkulu. Hal ini disebabkan oleh penggunaan metode
pembelajaran yang kurang tepat. Berdasarkan hasil pengamatan awal
terungkap adanya masalah yang sering muncul seperti siswa kurang aktif
dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia, pembelajaran masih di
dominasi oleh guru dan belum diterapkannya pembelajaran inovatif di
kelas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca
nyaring menggunakan media cerita bergambar pada mata pelajaran Bahasa
Indonesia di kelas II SD Negeri 84 Kota Bengkulu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas
(PTK) atau disebut dengan classroom action research yaitu proses
pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri
dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan
berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis
setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Dengan teknik pengumpulan data
yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. Sumber dari data adalah siswa kelas
II yang berjumlah 25 siswa dan guru kelas II sebagai kolaborator.
Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada Siklus I dan Siklus II
penggunaan media cerita bergambar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia
terbukti telah meningkatkan kemampuan membaca siswa. Hal tersebut
terlihat dari hasil persentase ketuntasan belajar siswa pada tahap Pra Siklus
40%, Siklus I sebesar 60% dan meningkat pada siklus II yaitu sebesar
80%. Maka dapat disimpulkan  bahwa penggunaan media pembelajaran
buku cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa
pada pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas II SD Negeri 84 Kota
Bengkulu.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui

bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perananya di masa yang akan datang.

Pada rumusan ini terkandung empat hal yang perlu digaris bawahi dan dapat

penjelasan lebih lanjut. Dengan “usaha sadar” dimaksudkan bahwa pendidikan

diselenggarakan berdasarkan rencana yang matang, mantap, jelas, lengkap,

menyeluruh, berdasarkan pemikiran rasional-objektif. Fungsi pendidikan

adalah menyiapkan peserta didik. “Menyiapkan” diartikan bahwa peserta didik

pada hakikatnya belum siap, tetapi perlu disiapkan dan sedang menyiapkan

dirinya sendiri. Hal ini menunjuk pada proses yang berlangsung sebelum

peserta didik itu siap untuk terjun ke kancah kehidupan yang nyata. 1

Strategi pelaksanaan pendidikan dilakukan dalam bentuk kegiatan

bimbingan dan pengajaran. Bimbingan pada hakikatnya adalah pemberian

bantuan arahan, motivasi, nasehat dan penyuluhan agar siswa mampu

mengatasi,memecahkan masalah, menanggulangi kesulitan sendiri. Pengajaran

adalah bentuk kegiatan dimana terjalin hubungan interaksi dalam proses

belajar dan mengajar antara tenaga kependidikan (khususnya guru / pengajar)

dan peserta didik untuk mengembangkan prilaku sesuai dengan tujuan

pendidikan. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara

1 Oemar Hamalik, Kurikulum dan pembelajaran ( Jakarta: PT Bumi Angkara, 2014 ), h. 3

1
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sistematis merencanakan bermacam-macam lingkungan, yakni lingkungan

pendidikan yang menyediakan berbagai kesempatan bagi peserta didik untuk

melakukan berbagai kegiatan belajar. Tujuan pendidikan ialah perubahan yang

diharapkan subjek didik setelah mengalami proses pendidikan baik tingkah

laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari

alam sekitarnya dimana individu itu hidup.

Membaca memberikan titik awal untuk mengembangkan keterampilan

mendengar aktif, berbicara, menulis kreatif dan menganalisis suatu temuan

dalam bacaan. Keterampilan membaca dan memahami bacaan secara spesifik

dipengaruhi oleh faktor motivasi. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap

bacaan siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan bacaan, mengingat

isinya, dan menarik kesimpulan dari apa yang dibacanya. Membaca teks

dengan suara nyaring membantu siswa terfokus secara mental, memancing

pertanyaan, dan menstimulasi diskusi.2

Penerapan strategi membaca nyaring dapat dilakukan dengan cara

membaca nyaring, membaca nyaring membuat siswa lebih terfokus secara

mental, dan menimbulkan pertanyaan terhadap ketidak pahaman dalam

bacaan. Kegiatan membaca baik nyaring maupun pelan dapat dilakukan pada

hampir semua level dan jenjang satuan pendidikan. Strategi membaca nyaring

dapat diterapkan pada berbagai level pendidikan, diantaranya SD, SMP, dan

SMA. 3

2 Alamsyah Said, Mengajar Sesuai Kerja Otak dan Gaya Belajar Siswa (Jakarta:
Kencana, 2015), h. 63

3 Alamsyah Said, Mengajar Sesuai Kerja Otak dan Gaya Belajar Siswa, h. 66
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya

masyarakat yang gemar belajar. Belajar merupakan aspek yang paling

mendasar dalam pendidikan. Islam menempatkan belajar merupakan awal dari

segala kegiatan dan belajar yang lebih diutamaan atau paling pokok adalah

belajar membaca, dengan membaca manusia akan memperoleh ilmu

pengetahuan sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang

berbunyi:

                
             

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan yang Menciptakan, Dia
telah  menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan
Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia)
dengan perantara kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang
tidak diketahuinya”.4

Ayat di atas menerangkan bahwa perkembangan pengetahuan

adalah hasil dari pola manusia belajar Alquran oleh Allah melewati perantara

baca dan tulis. Membaca merupakan proses belajar yang dapat menghasilkan

pengetahuan dan wawasan dari sumber informasi yang dibaca. Kemampuan

membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Jika anak

pada usia sekolah permulaan tidak segera memiliki kemampuan membaca

maka ia akan mengalami kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi

pada kelas-kelas berikutnya. Membaca merupakan aktivitas yang kompeleks

yang memerlukan sejumlah tindakan seperti pengamatan dan ingatan.5

4 Q.S. Al-Alaq 1-5, Al-qur’an dan Terjemahan . Bandung: PT. Diponegoro
5 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2003), h. 200
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Anak usia SD yakni pada usia 7-11 atau 12 tahun berada pada tahap

operasional konkrit. Pada tahap ini anak telah meliki kecakapan berpikir

logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkrit.6 Untuk

itu, supaya pembelajaran menjadi lebih konkrit dan sesuai dengan

karakteristik siswa SD yakni: senang bermain, senang bergerak, bekerja

dalam kelompok, senang merasakan atau melakukan dan memperagakan

sesuatu secara langsung, maka dibutuhkan suatu sumber belajar yang

mendukung.

Media dapat diartikan sebagai alat bantu yang dapat digunakan untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar media

pembelajaran mempunyai peran yang penting dalam suatu proses kegiatan

pembelajaran, di mana pengertian  media di antaranya mengarah pada sesuatu

yang mengantar atau meneruskan informasi (pesan/message) antara sumber

(pemberi pesan) dan penerima pesan. Di sini guru dituntut untuk dapat

menggunakan media maupun untuk membuat media pembelajaran yang dapat

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan,

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa

dalam proses belajar.

Melihat dampak yang dihasilkan dari kegagalan membaca, dirasakan

bahwa keterampilan membaca perlu diberikan sejak dini. Terdapat berbagai

faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam membaca. Secara umum

faktor-faktor tersebut datang dari guru, siswa, kondisi lingkungan, materi

6 Penney Upton. Psikologi Perkembangan. (Jakarta: Erlangga, 2010),  h. 24
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pelajaran, serta metode pembelajaran. Faktor-faktor tersebut jika kurang

diperhatikan dapat mempengaruhi keberhasilan membaca siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti di SD

Negeri 84 Kota Bengkulu pada tanggal 10 Januari 2018 terdapat beberapa

permasalahan yaitu atusiasme siswa dalam belajar masih rendah. Hal ini

tampak ketika siswa memasuki ruangan kelas dan dimulai dengan belajar

bahasa Indonesia siswa kurang bersemangat dan merasa bosan dalam

mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Gejala-gejala tersebut ditunjukkan

dengan beberapa sikap siswa seperti sering keluar masuk kelas, sering

mengobrol ketika pembelajaran berlangsung, ketersediaan dan pemanfaatan

media pembelajaran, dalam hal ini media gambar yang belum optimal oleh

guru dalam proses belajar, metode belajar siswa hanya menggunakan ceramah

saja cenderung siswa menjadi pasif dan kurang aktif dalam mengikuti

pembelajaran, kurangnya pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan

guru sehingga masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu nilai 70 untuk mencapai nilai ketuntasan

pada pembelajaran Bahasa Indonesia.7

Media cerita bergambar termasuk salah satu jenis media visual,

karena media visual adalah sebuah media pembelajaran dengan melibatkan

indera penglihatan, dimana dalam proses penyampaian materi unsur yang

menjadi gambar adalah buku cerita, seorang guru harus mempersiapkan

suaranya berdasarkan karakter pada tokoh-tokoh yang ada dalam cerita.

7 Observasi kegiatan belajar mengajar, di ruang kelas II SD Negeri 84 Kota
Bengkulu, 10  Januari 2018
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Tujuan dari penggunaan media pembelajaran buku cerita bergambar dalam

mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat memperjelas penyajian guru dalam

menyampaikan materi pelajaran, mengatasi keterbatasan ruang, dan

memotivasi siswa. Media buku cerita yang digunakan peneliti adalah gambar,

pencapaian tujuan bukan hanya kepuasan individual, tetapi kepuasan manfaat

bersama yang merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah

bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainnya

tujuan pembinaan kesiswaan.

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca siswa masih rendah

oleh karena itu kemampuan membaca siswa perlu ditingkatkan dengan

menerapkan media pembelajaran yang baru dan berbeda dari pembelajaran

yang sebelumnya, agar kemampuan membaca nyaring siswa dapat meningkat,

sehingga membantu siswa dalam mata pelajaran yang lain. Dari latar belakang

permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian

Tindakan Kelas dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca

Nyaring Menggunakan Media Cerita Bergambar Pada Mata Pelajaran Bahasa

Indonesia Untuk Siswa Kelas II SD Negeri 84 Kota Bengkulu”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah

penelitian ini adalah:

1. Minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa indonesia masih  rendah

2. Siswa menjadi pasif dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan

kurang memahami tentang materi yang diajarkan guru
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3. Kurang efektifnya menerapan metode pembelajaran oleh guru sehingga

peserta didik kurang menguasai pelajaran.

4. Pembelajaran bahasa Indonesia menjadi monoton, siswacenderung mudah

bosan dalam belajar.

5. Ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran, yang belum optimal

oleh guru dalam proses belajar

6. Siswa belum lancar dalam membaca

7. Masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) yaitu nilai 70 untuk mencapai nilai ketuntasan pada

pembelajaran Bahasa Indonesia.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih fokusnya penelitian yang akan dilakukan penulis, maka

penulis membatasi masalah sebagai berikut penggunaan media visual yang

akan dibahas yaitu media buku bergambar sedangkan objek penelitiannya

adalah siswa kelas II SD Negeri 84 Kota Bengkulu. Adapun pembelajarannya

yaitu bahasa Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan media cerita

bergambar pada pembelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan

kemampuan membaca nyaring untuk siswa kelas II SD Negeri 84 Kota

Benkulu?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca nyaring dengan

menggunakan media cerita bergambar pada siswa Kelas II SD Negeri 84 Kota

Bengkulu.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh

gambaran mengenai upaya meningkatkan kemampuan membaca nyaring

dengan menggunakan media cerita bergambar dan hasil penelitian ini

untuk ke depannya dapat dijadikan bahan acuan, informasi dan perbaikan

bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

penggunaan media cerita bergambar dalam pembelajaran membaca

nyaring.

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam

meningkatkan motivasi siswa dalam membaca nyaring dengan

penggunaan media cerita bergambar.

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu

pendidikan, khususnya pendidikan di SD Negeri 84 Kota Bengkulu.

d. Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang

didapatkan selama mengikuti pendidikan di IAIN Bengkulu.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Membaca Nyaring

1. Pengertian Membaca Nyaring

Pada hakikatnya membaca merupakan kegiatan atau tindakan atau

perilaku untuk memperoleh informasi melalui simbol-simbol tercetak.

Dengan demikian membaca dapat pula diartikan berpikir abstrak, yaitu

membayangkan suatu benda atau kejadian tanpa melihat atau

mengalaminya sendiri tetapi hanya melalui bacaan.8 Membaca merupakan

proses membunyikan lambang, tanda tulisan yang bermakna. Oleh sebab

itu, seseorang yang akan membaca sebuah teks dapat menggunakan teknik

membaca nyaring sehingga dapat didengar oleh dirinya sendiri dan bahkan

orang lain.

Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan mengelurkan

suara atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan

suara yang cukup keras, membaca nyaring bertujuan agar seseorang

mampu mempergunakan ucapan. Membaca nyaring adalah  suatu aktivitas

atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid ataupun pembaca

bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau

memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang.9

8 Isah Cahyani, Bahasa Indonesia ( Jakarta: Hak Cipta, 2009), h. 17
9 Dalman, Keterampilan Membaca, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 63

9
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2. Manfaat Membaca Nyaring

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut

terciptanya masyarakat yang gemar belajar. Proses belajar yang efektif

antara lain dilakukan melalui membaca. Masyarakat yang gemar

membaca memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang akan

semakin meningkatkan kecerdasannya sehingga mereka lebih mampu

menjawab tantangan hidup pada masa-masa akan datang, kegiatan

membaca sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Siswa yang

dapat merasakan manfaat dari kegiatan membaca akan termotivasi untuk

terus belajar.

Membaca nyaring memberikan guru suatu cara yang cepat dan

valid untuk mengevaluasi kemajuan keterampilan membaca yang utama,

khususnya pemenggalan kata, frasa, dan untuk menemukan kebutuhan

pengajaran yang spesifik. Membaca nyaring memberikan latihan

komunikasi lisan untuk pembaca dan bagi yang mendengar untuk

meningkatkan keterampilan menyimaknya. Membaca nyaring juga bisa

melatih siswa untuk mendramatisasikan cerita dan memerankan pelaku

yang terdapat dalam cerita. Membaca nyaring menyediakan suatu media

di mana guru dengan bimbingan yang bijaksana. Lebih rinci manfaat dan

pentingnya membaca nyaring untuk anak-anak dijelaskan sebagai

berikut memberikan siswa informasi baru, memberi siswa kesempatan

menyimak dan menggunakan daya imajinasinya.10

10 Dalman, Keterampilan Membaca, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1
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3. Tujuan Membaca Nyaring

Pada dasarnya kegiatan membaca bertujuan untuk mencari dan

memperoleh pesan atau memahami makna melalui bacaan. Tujuan

membaca tersebut akan berpengaruh ke pada jenis bacaan yang dipilih.

Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang

telah dilakukan. Membaca seperti ini disebut membaca untuk

memperoleh fakta dan perician, membaca untuk memperoleh gagasan

utama, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan struktur

karangan, membaca untuk menyimpulkan, membaca untuk

mengelompokkan atau mengklasifikasikan, membaca untuk menilai,

mengevaluasi, membaca untuk memperbandingkan.11

Tujuan membaca nyaring yaitu 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 yang tepat dan jelas.

Adapun tujuan membaca nyaring itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

a. Dapat memuaskan dan memenuhi berbagai tujuan serta

mengembangkan sejumlah keterampilan dan minat;

b. Dapat menyampaikan informasi yang penting kepada para

pendengarnya.

c. Membaca dengan jelas dan tidak terbata-bata, lafal dan intonasi.12

11 Achmad, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Hak Cipta,2012) h. 19
12 Dalman, Keterampilan Membaca, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 65
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4. Pelaksanaan Membaca Nyaring

Membaca nyaring merupakan suatu aktivitas yang menuntut

aneka keterampilan. dalam membaca nyaring yang harus diperhatikan

seorang guru Sekolah Dasar (SD) yang bertujuan mengembangkan

keterampilan siswa untuk membaca nyaring sebagai berikut:

a) kelas I mempergunakan ucapaan yang tepat, mempergunakan frasa

yang tepat, mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna

mudah dipahami, menguasai tanda-tanda baca sederhana seperti titik

(.), koma (,), tanda Tanya (?), dan tanda seru (!).

b) kelas II membaca dengan terang dan jelas, membaca dengan penuh

perasaan, ekspresif, membaca tanpa tertegun-tegun, atau terbata-bata.

c) kelas III membaca dengan penuh ekspresi, mengerti serta memahami

bahan bacaan.

d) kelas IV memahami bahan bacaan pada tingkat dasar, kecepatan

mata dan suara.

e) kelas V membaca dengan pemahaman dan perasaan, aneka

kecepatan membaca nyaring bergantung pada bahan bacaan, dapat

membaca tanpa terus-menerus melihat pada bahan bacaan.

f) kelas VI membaca dengan penuh perasaan dan ekspresi, membaca

dengan penuh kepercayaan (pada diri sendiri) dan mempergunakan

frase atau susunan kata yang tepat. 13

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca

13 Tarigan, Keterampilan Berbahasa, ( Bandung: CV Angkasa, 2013), h. 26
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a. Faktor Fisiologis

Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik kelelahan juga

merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi siswa untuk

belajar, khususnya belajar membaca. Gangguan pada alat bicara, alat

pendengaran, dan alat penglihatan bisa memperlambat kemajuan

belajar membaca anak. Walaupun tidak mempunyai gangguan pada

alat penglihatanya, beberapa anak mengalami kesukaran belajar

membaca. Hal itu dapat terjadi karena belum berkembangnya

kemampuan mereka dalam membedakan simbol-simbol cetakan,

seperti huruf-huruf, angka-angka, dan kata-kata, misalnya anak belum

bisa membedakan b, p dan d. perbedaan pendengaran adalah

kemampuan mendengarkan kemiripan dan perbedaan bunyi bahasa

sebagai faktor penting dalam menentukan kesiapan.

b. Faktor Intelektual

Inteligensi ialah kemampuan global individu untuk bertindak

sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif

terhadap lingkungan. Tidak semua siswa yang mempunyai

kemampuan intelegensi tinggi menjadi pembaca yang baik. Faktor

metode mengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut

mempengaruhi kemampuann membaca permulaan anak.

c. Faktor Psikologis
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Faktor lingkungan mempengaruhi mempengaruhi kemajuan

kemampuan membaca anak faktor psikologis. Faktor ini mencakup

diantaranya:

1) Motivasi adalah faktor kunci dalam membaca. Kuncinya adalah

guru harus mendemonstrasikan kepada siswa praktik pengajaran

yang relevan dengan minat dan pengalaman anak sehingga anak

memahami belajar itu sebagai suatu kebutuhan.

2) Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha

seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat baca

yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk

mendapat bahan bacaan dan kemudian membacannya atas

kesadaran sendiri.

3) Kematangan sosio dan emosi serta penyesuaian diri. Seorang

siswa harus mempunyai pengontrolan emosi pada tingkat tertentu.

Anak-anak yang mudah marah, menangis, dan bereaksi secara

berlebihan ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu, atau

dongkol akan mendapat kesulitan dalam pembelajaran membaca.

sebaliknya, anak-anak yang lebih mudah mengontrol emosinya,

akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada teks yang

dibacanya.14

6. Karakteristik Siswa Usia Sekolah Dasar

14 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, ( Jakarta: PT Bumi Aksara,
2008), h. 19-29
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Perkembangan kognitif pada anak dibagi ke dalam beberapa

tahap. Dalam setiap tahap, anak memiliki perilaku yang berbeda-beda.

Perkembangan kognitif tersebut adalah sebagai berikut:

a) Sensimotor (0-2 tahun) pada tahap ini anak mulai menggunakan

peniruan, memori, dan pikiran, mulai memahami bahwa objek-objek

tidak berarti hilang bila tidak berada dalam pandangan. Beralih dari

tindakan-tindakan refleks ke aktivitas yang bertujuan;

b) Praoperasional (2-7 tahun) pada tahap ini anak secara bertahap

mengembangkan penggunaan simbol-simbol termasuk bahasa.

Mampu menyelesaikan operasi-operasi secara logis dalam satu arah.

Mengalami kesulitan memahami sudut pandang orang lain.

c) Operasional konkret (7-11 tahun) pada tahap ini anak mampu

menyelesaikan masalah-masalah konkret. Memahami beberapa

operasi matematika seperti klasifikasi dan seriasi

d) Operasional formal (11 tahun-dewasa) pada tahap ini anak mampu

menyelesaikan masalah-masalah secara logis, menjadi lebih ilmiah

dalam berpikir.15

Berdasarkan kesimpulan diatas karakteristik siswa usia sekolah

dasar yaitu sensimotor 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun, operasional

konkret 7-11 tahun pada tahap ini anak mampu menyelesaikan masalah-

masalakonkret, dperasional formal 11 tahun-dewasa.

B. Media Cerita Bergambar

15 Penney Upton. Psikologi Perkembangan. (Jakarta: PT Gelora Pratama, 2010),  h. 24
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1. Pengertian Media

Kata Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk

jamak dari kata Medium yang secara harfiah berarti prantara atau

pengantar. Modoe adalah prantara atau pengantar pesan dari pengirim ke

penerima pesan. Gagne menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk

belajar. Sedangkan Briggs, berpendapat bahwa media adalah segala alat

fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk

belajar.16

Media juga dapat diartikan sebagai alat bantu yang dapat

digunakan sebagai penyampai pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Media memiliki sifat menyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran,

perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses

belajar pada diri siswa tersebut. Media merupakan bagian yang melekat

dan tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran yang bertujuan agar

tercapainya tujuan dari pembelajaran.17 Media pembelajaran atau sering

disebut juga media pendidikan adalah alat yang secara fisik digunakan

untuk membantu menyampaikan isi materi pembelajaran agar materi yang

disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa.18

16Arief S. Sadiman, Dkk, Media Pendidikan: Pengertian,Pengembangan, Dan
Pemanfaatnya.(Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2010 ) h. 23

17Arief S. Sadiman,Dkk, Media Pendidikan: Pengertian,Pengembangan, Dan
Pemanfaatnya,( Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 34

18 Ega Rima Wati. Ragam Media Pembelajaran. h. 3
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Didalam dunia pendidikan, media pembelajaran juga dikenal

sebagai sumber belajar atu alat peraga yang digunakan oleh guru dalam

menyampaikan pesan atau isi materi kepada siswa, alat peraga ini biasanya

digunakan oleh guru baik didalam kelas ataupun diluar kelas yang

bertujuan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan pesan atau isi

materi kepada siswa.19

Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajaran.

pembelajaran, pengajar dan bahan ajar. Dapat dikatakan bahwa bentuk

komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana untuk menyampaikan

pesan. Bentuk-bentuk stimulus dapat dipergunakan sebagai media,

diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia, realitas, gambar

bergerak atau tidak, tulisan dan suara yang direkam. Alat peraga adalah

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyatakan pesan merangsang

pikiran, perasaan dan perhatian dan kemauan siswa. 20

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan media pembelajaran

merupakan sesuatu yang berbentuk fisik yang digunakan untuk membantu

guru dalam menyampaikan materi kepada siswa, yang bertujuan untuk

mempermudah dan memperjelas pesan atau isi materi yang akan

disampaikan kepada siswa. media adalah suatu alat atau komponen yang

bersifat meyakinkan, merangsang pikiran, dan kemauan yang dapat

memudahkan siswa dalam menerima dan memahami pesan atau materi

yang disampaikan oleh guru.

19 Azhar Rahmat Arsyad. Media Pembelajaran. (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) h.15
20 Rostina Sundayana, Media dan Alat Peragam dalam Pembelajaran Matematika,

(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 6
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2. Fungsi Media Pembelajaran

Media pembelajaran memiliki peran penting dalam mencapai

tujuan pembelajaran. Hadirnya media pembelajaran mampu membawa

dan membangkitkan antusiasme siswa dalam belajar. Media

pembelajaran juga digunakan guru untuk dapat memperbaharui

semangat siswa terhadap segala sesuatu yang baru setiap harinya.

Media pembelajaran membantu memantapkan pengetahuan dan

wawasan siswa dan menghidupkan proses pembelajaran. Selain itu,

media pembelajaran juga memiliki banyak fungsi diantaranya :

1) Fungsi atensi, merupakan fungsi inti dari media pembelajaran yaitu

menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi

terhadap materi pembelajaran yang disampaikan.

2) Fungsi afektif, fungsi afektif merupakan fungsi dari media

pembelajaran yang dapat dilihat dari tingkat kenyamanan siswa

ketika belajar atau membaca teks yang bergambar.

3) Fungsi kognitif, fungsi media pembelajaran tampilan

memperlancar pencapain tujuan untuk memahami dan mengingat

informasi atau pesan yang terkandung dalam materi pembelajaran

4) Fungsi kompensatoris, fungsi Media pembelajaran memberikan

konteks untuk memahami teks dan membantu siswa yang lemah

dalam membaca kemudian mengorganisasikan informasi.21

21 Ega Rima Wati.Ragam Media Pembelajaran. h. 8-11
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3. Manfaat Media Pembelajaran

Manfaat praktis dari penggunaan  media pembelajaran di dalam

proses belajar mengajar sebagai berikut:

a. pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar, membantu tumbuhnya pengertian

yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa

b. bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat

dipahami oleh siswa memungkinkannya menguasai dan mencapai

tujuan pembelajaran, metode mengajar akan lebih bervariasi.

c. siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti

mengamati, melakukan, mendemostrasikan, memerankan

d. media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan

hasil belajar

e. media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang

lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan

siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan

minatnya

f. media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ruang, dan

waktu.22

22 Azhar Rahmat Arsyad. Media Pembelajaran.(Jakarta : Rajawali Pers, 2015) h. 29
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4. Jenis-jenis Media Pembelajaran

Ada beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan

dalam proses belajar mengajar antara lain:

1. Media Grafis

Media grafis adalah media visual. Dalam media ini, yang akan

disampaikan pelajaran Bahasa Indonesia yang akan dituang dalam

bentuk simbol. Oleh karena itu simbol-simbol yang digunakan perlu

dipahami benar artinya, agar dalam penyampaian Bahasa Indonesia

penyampaian materi dalam proses belajar mengajar dapat berhasil

secara efektif dan efesien.

Media grafis berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas

sajian, ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan

cepat dilupakan apabila tidak digrafiskan, misalnya: pelaksanaan

shalat atau tentang konsep sifat wajib, mustahil bagi Allah, dan

konsep lainnya. Media grafis selain sederhana dan mudah

pembuatannya, media grafis juga termasuk media yang relative murah

ditinjau dari segi biayanya. Adapun jenis-jenis media Grafis, antara

lain.23

a) Gambar /Foto

Media yang paling umum dipakai. Media merupakan bahasa yang

umum, yang dapat dimengerti dan dinikmatai dimana-mana. Media

gambar adalah media visual dalam bentuk grafis, media grafis

23 Asnawir Basyiruddin, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat pers, 2012) h. 33
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didefinisikan sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan

gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi

pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar.

b) Sketsa

Gambar yang dibuat secara tepat dan spontan dengan

menggunakan garis-garis sederhana, mengambar sketsa termasuk

jenis dari kegiatan menggambar ekspresif ialah ekspresinya yang

berfungsi sebagai penyalur ungkapan perasaan penciptanya. 24

c) Diagram

Suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu

data yang akan disajikan atau definisi diagram lambang-lambang

tertentu yang dipakai untuk menjelaskan sarana, prosedur serta

kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan dalam suatu sistem

d) Media Bagan

Memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatau penyajian.

Dalam bagan/chart sering dijumpai Bahasa Indonesia bentuk

grafis yang lain seperti: gambar, diagram, kartun atau lambang

verbal. Agar menjadi media yang baik, bagan hendaknya dibuat

secara sederhana, dan lugas 25

e) Kartun

Kartun merupakan salah satu jenis media grafis yang digunakan

dalam dunia pendidikan, berfungsi sebagai alat memperjelas.

24 Asnawir Basyiruddin, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2012) h. 33
25 Hamzah, Profesia Kependidikan, (Jakarta: PT Bumi  Aksara, 2008) h. 120
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2. Media visual

Media visual merupakan sebuah media yang memiliki

beberapa unsur berupa garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam

penyajianya. Media visual dapat menampilkan keterkaitan isi materi

yang ingin disampaikan dengan kenyataan. Media visual dapat

ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu visual yang menampilkan

gambar diam dan visual yang menampilkan gambar atau simbol

bergerak. Ada beberapa media visual yang digunakan dalam

pembelajaran, diantaranya adalah buku, jurnal, peta, gambar, dan

lainya.

3. Audio visual

Media audio visual merupakan media yang dapat

menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat

mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media audio visual dapat

mengungkapkan objek dan peristiwa seperti keadaan yang

sesungguhnya. Perangkat yang digunakan dalam media audio visual

ini adalah mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual

yang lebar.

4. Multimedia

Multimedia merupakan perpaduan berbagai bentuk elemen

infomasi yang digunakan sebagai sarana menyampaikan tujuan

tertentu. Elemen informasi yang dimaksud diantaranya teks.26

26 Ega Rima Wati. Ragam Media Pembelajaran. h. 4-8
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5. Pengertian Media Cerita Bergambar

Media buku bergambar adalah buku yang dipilih untuk dibesarkan

memiliki karakteristik kusus yaitu adanya perbesaran baik teks maupun

gambarnya. Hal ini sengaja dilakukan supaya terjadi kegiatan membaca

bersama antara guru dan murid atau orang tua bersama anak. buku ini

mempunyai kata yang dapat diulang-ulang, mempunyai plot yang mudah

ditebak dan memiliki pola teks yang berirama untu dapat dinyanyikan. 27

Media buku bergambar merupakan media yang disenangi anak-

anak dapat dibuat sendiri oleh guru, buku dengan ukuran besar ini

biasanya untuk anak kelas rendah didalamnya ditulis wacana sederhana,

singkat, dengan huruf besar dan diberi atau ditempeli gambar-gambar

berwarna yang sesuai dengan pemikiran anak pada tahap pra-operasional

yaitu pemikiran yang simbolis. Media bercerita dalam bentuk konkret

dapat membantu untuk mengembangkan kemampuan bahasa pada anak,

anak sambil membaca atau mendengarkan cerita mereka juga melihat

gambar-gambar yang dibuat berwarna dengan ukuran cukup besar agar

pengunaanya lebih komunikatif dan mudah dilihat oleh anak. media cerita

bergambar untuk tujuan memperkenalkan tata bahasa dan kosakata dapat

dikemas dalam bentuk cerita pola-pola kalimat tertentu dalam cerita

sebaiknya diulang-ulang agar siswa menjadi biasa mendengarnya.28

27 Lilis Madyawati. Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, (Jakarta: Prenanda
Media Group, 2016), h.174

28 Kasihani Suyatno, English For Young Learners Melejejitkan Potensi Anak Melalui
English calss yang Fun, Asyik dan Menarik. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 104
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6. Manfaat Media Cerita Bergambar

Cerita Bergambar memberikan banyak manfaat, anak termotivasi

untuk belajar membaca lebih cepat, menumbuhkan rasa percaya pada

diri anak karena anak telah merasa sukses menjadi pembaca pemula,

anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan, mendorong anak

untuk lebih menyukai cerita dengan tema dan cerita yang berbeda, secara

perlahan menumbuhkan kebiasaan anak untuk dapat membaca cerita

secara mandiri.

Cerita sangat bermanfaat bagi pengembangan anak. Berikut ini

dapat disimak beberapa pandangan mengenai manfaat cerita sangat

efektif membentuk pribadi dan moral anak, melalui cerita, anak dapat

memahami nilai dan buruk yang berlaku pada masyarakat, menyalurkan

kebutuhan imajinasi dan fantasi, cerita dapat dijadikan sebagai media

menyalurkan imajinasi dan fantasi anak, pada saat menyimak cerita,

imajinasi anak mulai dirangsang.

Imajinasi yang dibangun anak saat menyimak cerita memberikan

pengaruh positif terhadap kemampuan anak dalam menyelesaikan

masalah secara kreatif, memacu kemampuan verbal anak, cerita dapat

memacu kecerdasan linguistik anak, cerita mendorong anak bukan saja

senang menyimak cerita tetapi juga senang bercerita atau berbicara, anak

belajar tata cara berdialog dan bernarasi.29

29 Lilis Madyawati. Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, (Jakarta: Prenanda Media
Group, 2016), h. 176
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7. Kelebihan Media gambar

Cerita bergambar tergolong kedalam media visual, dimana media

visual memiliki kelebihan sebagai berikut:

1) Peran pokok dari cerita bergambar dalam instruksional adalah

kemampuan dalam menciptakan minat peserta didik.

2) Membimbing minat membaca yang menarik pada peserta didik.

3) Mempermudah anak didik menangkap hal-hal yang bersifat abstrak.

4) Cerita bergambar dapat mengatasi ruang dan waktu serta dapat

mengatasi keterbatasan pengamatan karena media ini memuat cerita

yang telah terjadi atau telah dialami.

5) Cerita bergambar memperjelas materi yang disampaikan yaitu cerita

berdasarkan pengalaman.

6) Cerita bergambar murah harganya dan mudah di dapat serta

digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus.

Cerita bergambar tergolong kedalam media visual, dimana media

visual memiliki kelemahan sebagai berikut:

1) Gambar hanya menekankan persespsi indra mata.

2) Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif buat gerakan

pembelajaran.

3) Ukurannya teramat terbatas untuk grup besar.

4) Gambar tidak memperlihatkan gerak seperti gambar hidup.30

30 Azhar Arsyad. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.28.



26

C. Bahasa Indonesia

1. Pengertian Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh

masyarakat untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama

dan berinteraksi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan

bahasa resmi di Indonesia. Bahasa Nasional adalah bahasa yang menjadi

bahasa standar di negara multitingual karena perkembangan sejarah,

kesepakatan bangsa, atau ketepatan perundang-undangan. Sebagai bahasa

nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat pemakaiannya untuk sesuai

dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara nonresmi, santai

dan bebas, bahasa Indonesia memiliki fungsi tertentu berdsarkan

kebutuhan pemakainnya, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai

alat untuk berkounikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan

beradaptasi sosial dalam lingkungan.

2. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam perkembangan

intelektual, sosial dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran

bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya,

dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan,

berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan

menemukan serta menggunakan kemampuan analitif dan imaginative

yang ada dalam dirinya.
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Bahasa Indonesia adalah sarana berkomunikasi, untuk saling

berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, serta untuk

meningkatkan kemampuan intelektual dan kesastraan Indonesia. Adapun

harapan pelajaran bahasa Indonesia agar siswa mampu mengembangkan

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan bersikap positif terhadap

bahasa Indonesia, serta menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia

dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta

menumbuhkan apresiasi hasil karya kesastraan manusia Indonesia.31 Agar

peserta didik mengahargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia

sebagai bahasa persatuan dan bahasa Negara.

3. Standar Kompetensi Pelajaran Bahasa Indonesia

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan

kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengambarkan

penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif

terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini merupakan

dasar bagi peserta didik untuk memahami dan merespon situasi local,

regional, nasional, dan global. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun

tulis,

31 Isah Cahyani, Pembelajaran Bahasa Indonesia, (Jakarta: Hak Cipta), h. 41
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Dengan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia ini

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

a) Berkomunikasi secara efektif dan efesien sesuai dengan etika yang

berlaku secra lisan maupun tulisan

b) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai

bahasa persatuan dan bahasa Negara

c) Menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat

dan kreatif untuk berbagai tujuan

d) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial

e) Meninkmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan berbahasa

f) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah

budaya dan inlektual manusia Indonesia.32

Berdasrkan kesimpulan di atas maka standar kompetensi mata

pelajaran Bahasa Indonesia bagi peserta didik berkomunikasi secara

efektif dan efesien, menghargai dan bangga mengunakan bahasa

Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat, meningkatkan

kemampuan intelektual, memperluas wawasan, serta meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan berbahasa, menghargai dan membangakan

sastra Indonesia.

32 Isah Cahyani, Pembelajaran Bahasa Indonesia, (Jakarta: Hak Cipta), h. 42
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4. Nilai Penting Bahasa Indonesia Bagi Siswa SD

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terpenting di kawasan

Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sangat penting. Bahasa

Indonesia menduduki tempat yang terkemuka di antara berates-ratus

bahasa Nusantara yang masing-masing amat penting bagi penuturanya

sebagai bahasa ibu. Selain itu, penting tidaknya suatu bahasa dapat

didasari juga dengan ketentuan seperti jumlah penuturan, luas

penyebaran, dan peranannya sebagai sarana ilmu, seni sastra, dan

pengungkapan budaya.

Dengan begitu, bahasa Indonesia sangat penting dipelajari anak-

anak sekolah dasar antara lain:

a. Sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi

dengan lingkungan

b. Sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak

c. Sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak

d. Sebagai dasar untuk mempelajari berbagai ilmu dan tingkat

pendidikan selanjutnya.33

Belajar bahasa Indonesia merupakan salah satu sarana yang dapat

mengakses berbagai informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk

itu, kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara lisan dan

tertulis harus benar-benar dimiliki dan ditingkatkan dalam pembelajaran.

Selain itu bahasa bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi

33 Isah Cahyani, Pembelajaran Bahasa Indonesia, (Jakarta: Hak Cipta), h. 45
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D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Dian Noura Angela

Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan Dengan

Menggunakan Media Gambar Program Studi I PGSD FIP Universitas

Negeri Yogyakarta Siswa kelas I SD Negeri Pepen. Penelitian ini

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan.

Dengan menggunakan media gambar. Metode pengumpulan data

dilakukan dengan menggunakan observasi dan tes yang terbentuk tes

unjuk kerja dalam membaca kalimat sederhana. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pembelajaran membaca permulaan pada siswa

kelas I SD Negeri Pepen dengan menggunakan media gambar dapat

meningkatkan keterampilan membaca siswa. Hal ini terbukti dengan

adanya peningkatan keterampilan membaca permulaan sebesar 65 dari

siklus I sebesar 69,25 menjadi 77 pada siklus II).

Penelitian yang dilakukan peneliti sama dengan penelitian

diatas yaitu sama-sama membahas tentang keterampilan membaca

yang membedakannya adalah penelitian terdahulu diatas membahas

tentang membaca permulaan dengan media gambar dalam

meningkatkan keterampilan membaca permulaan. Sedangkan peneliti

membahas tentang upaya meningkatkan kemampuan membaca

nyaring menggunakan media cerita bergambar.
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2. Annisa Nurjannah

Upaya Peningkatan Keterampilan Membaca Dengan

Menggunakan Media Kartu  Gambar Program Studi PGSD FIP

Universitas Yogyakarta Pada Siswa Kelas I SD Negeri Winongo

Tahun Pelajaran 2009/2010. Penelitian ini bertujuan untuk

meningkatkan keterampilan membaca pada siswa kelas I SD Negeri

Winongo dengan menggunakan media kartu gambar sebagai alat

pengumpulan data adalah lembar untuk kerja dan lembar observasi.

Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan keterampilan

membaca. ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata dari setiap

siklus. Pada kondisi awal ketuntasan belajar secara klasikal hanya 38,

46% dengan nilai rata-rata kelas 62,5 meningkat menjadi 66,44 pada

siklus I. Nilai rata-rata pada siklus II meningkatkan menjadi 75,76.34

Penelitian yang dilakukan peneliti sama dengan peneliti diatas

yaitu sama-sama membahas tentang keterampilan membaca yang

membedakannya adalah peneliti terdahulu diatas membahas tentang

membaca dengan menggunakan media kartu gambar dalam

meningkatkan keterampilan membaca. Sedangkan peneliti membahas

tentang upaya meningkatkan kemampuan membaca nyaring

menggunakan media cerita bergambar.

34 Yeni Anindya Sari. T 2013/2014 Peningkatan Kemampuan Membaca Nyaring
Melalui Media Cerita Bergambar Siswa Kelas IIB SD Negeri Panggang Bantul Tahun Pelajaran
2014/2015. Skripsi tidak diterbitkan: Program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
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3. Puji Lestari

Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas II

Pada Tema Peristiwa Dengan Buku Cerita Beragmabar di Perpustakaan

SD Negeri 04 Getas Kaloran Temanggung Tahun Pelajaran 2011/2012.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap pra siklus ketuntasan

siswa mencapai 40% dan yang tidak tuntas mencapai 60 . Pada tahap

siklus I siswa yang tuntas mencapai 60% dan yang tidak tuntas

mencapai 40%. Sedangkan pada siklus II ketuntasan siswa mencapai

86, 7% dan yang tidak tuntas 13, 3%. 35

Penelitian ini dilakukan peneliti sama dengan peneliti diatas yaitu

sama-sama membahas tentang kemampuan membaca yang

membedakan adalah peneliti terdahulu diatas membahas tentang

membaca dengan menggunakan media cerita bergambar dalam

meningkatkan kemampuan membaca. Sedangkan peneliti membahas

tentang upaya meningkatkan kemampuan membaca menggunakan

media cerita bergambar.

E. Kerangka Berfikir

Media cerita bergambar merupakan media cerita dalam bentuk narasi

atau kata-kata dan disertai gambar-gambar akan memberikan efek yang lebih

kuat dibandingkan cerita yang tidak disertai gambar-gambar. Kerangka

berpikir sebagai berikut:

35 Puji Lestari. Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas II Pada Tema
Peristiwa Dengan Buku Cerita Beragmabar di Perpustakaan SD Negeri 04 Getas Kaloran
Temanggung. Skripsi Program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar: 2014/2015).
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Kerangka berpikir penelitian

Media pembelajaran yang luas dan berupa
konsep abstrak

Penggunaan media buku
bergambar

Siswa

Semangat belajar
dan motivasi

belajar

Pemahaman siswa dan prestasi belajar

meningkat

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

Untuk mengoptimalkan kemampuan membaca nyaring siswa, guru

perlu menggunakan media yang tepat mengingat siswa masih berada pada

tahap operasional konkret. Media merupakan pegantar pesan. Media untuk

membaca nyaring salah satunya adalah media cerita bergambar. Media cerita

bergambar merupakan media cerita dalam bentuk narasi atau kata-kata dan

disertai gambar-gambar akan memberikan efek yang lebih kuat

dibandingkan cerita yang tidak disertai gambar-gambar.Media cerita

bergambar dapat membantu aspek kebahasaan anak, salah satu aspek

kebahasaan itu adalah membaca dengan suara keras atau nyaring. Media

cerita bergmbar dapat merangsang siswa dalam pembelajaran sehingga dapat

Penggunaan media gambar

Penggunaan media bagan

Penggunaan media kartun

pe
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meningkatkan kemampuan membaca nyaringnya. Media cerita bergambar

dapat menumbuhkan minat membaca siswa. Sehingga kemampuan

membaca nyaringnya meningkat.

F. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir, penulis menunjukkan

hipotesis tindakan sebagai berikut. Penggunaan media cerita bergambar

dapat meningkatkan kemampuan membaca nyaring siswa kelas II SD Negeri

84 Kota Bengkulu.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Mulai

dari tindakan, perencanaan sampai dengan penilaian terhadap pembelajaran

yang berikutnya. Penelitian tindakan kelas adalah proses pengkajian masalah

pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk

memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan terencana

dalam situasi nyata.36 Setiap siklus penelitian tindakan kelas terdirii dari

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

digunakan untuk memperbaiki rencana siklus berikutnya. dalam penelitian

tindakan kelas ini pemecahan masalah dilakukan dengan kerja sama dan

kolaborasi antara peneliti dan praktisi, hal ini melibatkan kerja sama dan

berkolaborasi dengan guru kelas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini

bertempat di kelas II SD Negeri 84 Kota Bengkulu.

2. Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat

penelitian ini dilangsungkan, tahun pelajaran 2018/2019.

36 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Prenanda media, 2016),  h.26

35
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C. Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SD Negeri 84 Kota

Bengkulu,yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 12 siswa perempuan

dan 13 siswa laki-laki

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Secara garis

besar ada empat tahapan yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3)

pengamatan, dan (4) refleksi adalah sebagai berikut:

SKEMA DESAIN PENELITIAN

Gambar 3.1
Desain Penelitian Tindakan Kelas Menurut Kemmis dan Taggart 37

37 Rosma Hartiny, Model Penelitia Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 73

Permasalahan

Pelaksanaan
Tindakan I

Siklus I Perencanaan
Tindakan I

Permasalahan
baru hasil
refleksi I

Pengamatan/
Pengumpulan

Data II

Pengumpulan
Data I

Refleksi ISiklus II

Pelaksanaan
Tindakan II

Perencanaan
Tindakan II

Pengamatan/
Pengumpulan

Data II

Refleksi II

Dilanjutkan ke
siklus berikutnya

Apabila
permasalahan

belum
terselesaikan
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Dari gambar di atas, maka dapat dipaparkan langkah-langkah

pelaksanaan siklus sebagai berikut:

1. Siklus I

a. Perencanaan

Perencanaan tindakan penelitian dilakukan berdasrkan

identifikasi masalah pembelajaran dengan menggunakan media cerita

bergambar. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), atau skenario

pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran cerita

bergambar.

2) Menyiapkan instrument observasi keterampilan dasar siswa

3) Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan pada proses

pembelajaran dan peneliti beserta guru kelas melakukan diskusi

tentang penggunaan media cerita bergambar dalam pembelajaran

Bahasa Indonesia

4) Mempersiapkan alat evluasi (tes), yaitu berupa tes yang dilakukan

pada setiap akhir tindakan tiap siklus.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap pelaksanaan ini kegiatan media pembelajaran cerita

bergambar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia disusun dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pendahuluan

a. Guru mengucapkan salam
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b. Guru memberikan motivasi dan menulis tujuan dan kompetensi

dasar yang harus dicapai siswa.

2) Kegiatan inti

a. Guru menjelaskan rencana kegiatan dan media yang akan

digunakan cerita bergambar dalam membaca nyaring

b. Guru menyusun langkah-langkah pembelajaran media cerita

bergambar yang akan dipraktekkan.

3) Kegiatan penutup

a. Guru dan siswa menarik kesimpulan

b. Guru memberikan  evaluasi

c. Observasi

Pada tahap ini observasi dilakukan oleh guru (observer) untuk

mengamati proses belajar dengan berpedoman pada lembar observasi.

d. Tahap refleksi

Refleksi adalah kegiatan menganalisis, memahami dan membuat

kesimpulan berdasarkan hasil kerja peserta didik. Hasil refleksi

dijadikan sebagai bahan untuk menentukan apakah siklus I dapat

diakhiri atau masil perlu dilakukan siklus selanjutnya.

2. Siklus II

Pada siklus II merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada

pembelajaran siklus I, penjelasan kegiatan sebagi berikut:
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a. Perencanaan

Pada tahap ini kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

merencanakan pembelajaran yang berdasrkan hasil dari kegiatan siklus

I, adalah:

1) Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajarn (RPP) pembelajaran

Bahasa Indonesia dengan media cerita bergambar sebagai patokan

pelaksanaan pembelajaran.

2) Mempersiapkan alat evaluasi (tes) dan peneliti beserta guru kelas

melakukan diskusi tentang penggunaan media cerita bergambar

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia

3) Membuat lembar observasi aktifitas siswa dan guru beserta criteria

penilain aktifitas siswa dan guru

4) Lembar tes hasil belajar siswa yang digunakan untuk melihat

kemampuan belajar peserta didik pada siklus II.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap ini berdasrkan hasil dari siklus I urutanya sebagai

berikut:

1) Tahap Apresiasi

a. Guru memberikan penjelasan kepada siswa

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa

2) Kegiatan inti

a. Guru menjelaskan rencana kegiatan dan menggunakan media

pembelajaran cerita bergambar.
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b. Guru menyusun langkah-langkah pembelajaran cerita

bergambar yang dipraktekkan.

3) Penutup

a. Guru dan siswa menarik kesimpulan

b. Guru memberikan evaluasi berupa post-test.

c. Tahap Observasi

Peneliti mengamati kegiatan guru dan siswa pada saat

pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana keberhasilan kegiatan guru dalam proses

belajar mengajar

d. Tahap refleksi

Menganalisis kembali untuk mendapat kesimpulan apakah

hipotesis tindakan dapat tercapai atau tidak. Apabila hipotesis tindakan

belum tercapai maka dapat dilakukan siklus selanjutnya, demikian juga

sebaliknya apabila sudah tercapai maka siklus ini dapat diakhiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti perlu metode yang tepat, teknik

dan alat pengumpulan data yang relevan, penggunaan teknik dan alat

pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang

objektif. 38

38 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Prenanda media, 2016),  h. 86
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1. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulan data dengan cara

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti.39

Lembar observasi terdiri dari lembar observasi guru dan lembar

observasi siswa digunakan untuk melihat aktivitas siswa dan guru

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar Bahasa Indonesia dengan

menggunakan media pembelajaran buku cerita bergambar saat proses

belajar mengajar berlangsung.

b. Tes

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat yang

digunakan untuk mengukur keterampilan, intelegensi, kemampuan atau

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto,

gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya

misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-

lain.40

39 Kunandar, Langkah-langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai
Pengembangan Profesi Guru ( Jakarta: PT Raja Graffindo Persada, 2008), h.73

40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D, h. 329
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2. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar

kegiatan tersebut menjadi sistematis. Instrument yang digunakan oleh

peneliti yaitu:

a. Lembar Observasi

Observasi yang dilaksanakan dengan mengisi lembar observasi

dengan cara pemberian skor.

b. Tes Tertulis

Pemberian tes dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta

didik apakah mengalami peningkatan pada pemahaman tentang apa

yang diajarkan. Teknik tes yang dilakukan peneliti menggunakan tes

tertulis. Tes yang diberikan sebelum penelitian tindakan kelas untuk

mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi

Bahasa Indonesia Membaca Nayaring dengan menggunakan Media

Cerita Bergambar pada siklus I dan II.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara mengelolah data yang telah

diperoleh dari lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas

pertanyaan masalah.Teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis

penelitian. Berdasarkan hal tersebut, teknik analisis data dibagi menjadi dua

macam teknik, yakni teknik analisis data secara kualitatif dan teknik analisis

data secara kuantitatif, teknik analisis data kuantitatif menggunakan rumus-
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rumus statistik dalam mengelolah data. Teknik analaisis data kualitatif

menggunakan analisis kualitatif atau nonstatistik.

Teknik analisis data ini mgenggunakan rumus statistik sederhana

untuk mencari nilai rata-rata dan presentasi ketuntasan belajar siswa setelah

proses belajar mengajar berlangsung pada setiap siklusnya. Dilakukan

dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir

siklus. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

1. Untuk mencari nilai rata-rata siswa menggunakan rumus sebagai berikut:

X = ∑ ×N
Keterangan :

X = Nilai rata-rata siswa

∑× = Jumlah nilai yang diperoleh seluruh siswa

N = Jumlah seluruh siswa

2. Untuk mencari persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai

berikut:

P = ∑∑ × 100%

Keterangan :

P = Persentase ketuntasan belajar siswa

∑T = Jumlah siswa yang tuntas belajar

∑N = Jumlah siswa
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Ketuntasan belajar yang menjadi nilai patokan adalah 70. Jadi, siswa

yang memperoleh nilai ≥ 70 dinyatakan tuntas, begitu juga sebaliknya siswa

yang memperoleh nilai ≤ 70 dinyatakan belum tutas pembelajarannya.

Sedangkan tingkat keberhasilan pembelajaran dilihat dari persentase

ketuntasan belajar yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel. 3.2
Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa

Tingkat Keberhasilan Kriteria
80-100 Sangat Memuaskan
70-79 Memuaskan
60-69 Sedang
50-59 Rendah
0-49 Sangat Rendah

3. Analisis data observasi guru dan siswa

Data observasi dihitung dengan menggunakan rumus:

a. Rata-rata skor = ℎ ℎ
b. Skor tertinggi = Jumlah aspek yang diamati x skor tertinggi setiap

soal.

c. Skor terendah = Jumlah aspek yang diamati x skor terendah setiap

soal.

d. Selisih skor = Skor tertinggi-skor terendah.

e. Interval kriteria = ℎℎ
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Data yang diperoleh dari lembar observasi akan dianalisis dengan

menggunakan kriteria pengamatan dan skor pengamatan dalam table

berikut:

Tabel 3.3
Kriteria pengamatan setiap aspek yang diamati pada lembar

observasi.41

Kriteria Skor
Kurang (K) 1
Cukup (C) 2
Baik (B) 3

a. Untuk Observasi Aktivitas Guru

Skor tertinggi untuk tiap butir observasi 3, skor terendah untuk

tiap butir observasi adalah 1, jumlah butir observasi 12 maka skor

tertinggi adalah 36 dan skor terendah adalah 12 sedangkah selisih skor

adalah 24.

Kisaran untuk tiap kriteria = Selisih skor
Jumlah kriteria

= 24 = 8
3

Tabel 3.4

Kategori Penilaian Aktivitas Guru

No Total Skor Kategori
1 12- 19 Kurang
2 20- 27 Cukup
3 28- 36 Baik

b. Observasi Aktivitas Siswa

41 Sujana, Nana. 2009. Teknologi Pengajaran. (Bandung: Sinar Baru)
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Skor tertinggi untuk tiap butir observasi 3 (baik), skor

terendah untuk tiap butir observasi adalah 1 (kurang), jumlah butir

observasi 11 maka skor tertinggi adalah 33 dan skor terendah adalah

11 sedangkah selisih skor adalah 22

Kisaran untuk tiap kriteria = Selisih skor
Jumlah kriteria
= 22 = 7

3

Tabel 3.5
Kategori Penilaian Aktivitas pemahaman Siswa

No Total Skor Kategori
1 11- 17 Kurang
2 18- 24 Cukup
3 25- 33 Baik

c. Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar ditandai apabila hasil belajar siswa

sebagai berikut:

Untuk Individu : Jika siswa mendapat nilai ≥ 7,0

Untuk Klasikal : Jika 70% siswa mendapat nilai ≥ 7,0

d. Daya Serap Klasikal

Daya serap siswa dikatakan meningkat jika daya serap siswa

pada siklus kedua lebih baik dari siklus pertama.Indikator

Keberhasilan Proses Pembelajaran.

1) Siswa : Jika siswa mendapat skor 25-33

2) Guru : Jika guru mendapat skor 28-36
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah SD Negeri 84 Kota Bengkulu

Sekolah Dasar Negeri 84 Kota Bengkulu didirikan pada tahun

1992 SD Negeri 84 Kota Bengkulu ini mulai menerima siswa pada tahun

1992 dengan jumlah siswa pada waktu itu kurang lebih 60 orang dan

jumlah guru 7 orang. Sedangkan fasilitasnya terdiri dari gedung belajar

sebanyak 4 ruangan dan kantor 1 ruangan. Pada tahun 1992 SD N 84

hanya menerima siswa kelas I dan baru pada tahun ajaran berikutnya SD

Ngeri 84 ini menerima secara keseluruhan dari kelas I sampai kelas IV

dan semua itu terus berkembang sampai sekarang.

Sekolah Dasar Negeri 84 Kota bengkulu terletak di jalan karang

indah, kelurahan sumur dewa, kecamatan selebar Kota Bengkulu jarak ke

pusat kecamatan sekitar 5 KM. Sekolah ini terletak cukup jauh dari

keramaian kota. Sehinggga memungkinkan proses pembelajaran berjalan

lebih efektif. Secara Geografis, letak SD Negeri 84 Kota Bengkulu

adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan kebun penduduk.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan lintas masyarakat.

c. Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong dan rumah penduduk.

d. Sebelah timur berbatasan dengan keun penduduk.

47
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2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

a. Visi SD Negeri 84 Kota Bengkulu yaitu: “Membentuk siswa yang

beriman dan bertaqwa disiplin, berbudaya, kreatif, mandiri dan

berwawasan luas”.

b. Berdasarkan visi di atas maka misi SD Negeri 84 Kota Bengkulu

sebagai lembaga penyelenggara pendidikan nasional adalah:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang

Maha Esa.

2. Melaksanakan kegiatan yang bernuansa relijius.

3. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, rapi,

bersih, dan menyenangkan.

4. Menumbuhkan kedisiplinan peserta didik agar menjadi terampil

dan mandiri.

5. Mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan teknologi dan

seni.

c. Tujuan Sekolah

1. Membina siswa agar memiliki pendidikan dasar.

2. Mendidik siswa agar mampu membedakan mana yang terbaik

diantara yang baik.

3. Siswa memiliki integritas tinggi dan disiplin.

4. Siswa aktif dalam kegiatan dan kreatif dalam pendidikan serta

terampil dalam ilmu pengetahuan.

5. Siswa memiliki dasar-dasar agama, aqidah dan akhlak yang mulia.
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3. Keadaan sarana dan prasarana

SD Negeri 84 Kota Bengkulu terletak di Jalan Karang Indah Kota

Bengkulu. Berikut gambaran mengenai keadaan fisik, sarana dan

prasarana SD Negeri 84 Kota Bengkulu, yaitu:

Tabel 4.1
Keadaan Sarana dan Prasarana SD Negeri 84 Kota Bengkulu

No Fasilitas Jumlah
1 Ruang guru 1 Ruang
2 Ruang kepala sekolah 1 Ruang
3 Ruangan kelas 8 Ruang
4 Kantin 4 Tempat
5 WC 3 Ruang
6 Rumah penjaga 1 Ruang
7 TU 1 Ruang
8 Perpustakaan 1 Ruang
9 UKS 1 Ruang
10 Tempat parker 1 Tempat
11 Komputer 1 Tempat
12 Meja guru 1 Unit
13 Kursi guru 28 Unit
14 Kursi murid 460 Unit

Sumber: Arsip SD Negeri 84 Kota Bengkulu

4. Keadaan Guru

Adapun jumlah dewan Guru / Staf yang ada di SD Negeri 84

Kota Bengkulu adalah berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 4.2
Keadaan Guru  dan Staf SD Negeri 84 Kota Bengkulu

No Nama Guru Status Pendidikan Jabatan

1 Drs. Margono PNS SI Kepala Sekolah

2 Nurbaiti, S.Pd PNS SI WK/Guru Kela

3 Ulil Azmi, S.Pd PNS SI Guru Kelas
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4 Trisnawati, S.Pd PNS SI Guru Kelas

5 Roslina, S.Pd PNS SI Guru Kelas

6 Yunilawati, S.Pd.I PNS SI Guru PAI

7 Juniarti, S,Pd PNS SI Guru Kelas

8 Sihin PNS SI Guru olah raga

9 Yolanda, S.Pd Honorer SI Guru Kelas

10 Sintia, S.Pd Honorer SI Guru Kelas

11 Okty Karusniarti Honorer SMA Guru Kelas

12 Nini Arni, Amd Honorer DIII TU/Unit Perpus

13 Vivin Oka, S.Kom Honorer SI TU

Sumber Data : Arsip SD Negeri 84 Kota Bengkulu

5. Keadaan Siswa

Keadaan siswa SD Negeri 84 Kota Bengkulu pada tahun ajaran

2018 222 siswa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3
Jumlah Siswa SD Negeri 84 Kota Bengkulu

No Kelas Jumlah siswa
L P Jumlah

1 Kelas I 14 12 26

2 Kelas II 16 11 27

3 Kelas III A 13 11 24

4 Kelas III B 8 14 22

5 Kelas IV A 13 11 24

6 Kelas IV B 10 12 22

7 Kelas V 15 18 33

8 Kelas VI 26 18 44

Jumlah 115 Siswa 107 Siswa 222 Siswi

Sumber Data : Arsip SD Negeri 84 Kota Bengkulu
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B. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas di SD Negeri 84

Kota Bengkulu dengan subyek kelas II yang berjumlah 25 orang siswa yang

terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 12 siswi perempuan pada semester I tahun

ajaran 2018/2019. Dalam penelitian ini seorang guru berkolaborator terlibat

secara penuh dalam perencanaan, tindakan, observasi dan refeleksi dan tiap-

tiap siklusnya. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus di

mana satu siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Siklus I dilakukan pada

tanggal. 4 Desember dan 5 Desember 2018 dan siklus II dilaksanakan pada

tanggal 10 Desember dan 11 Desember 2018.

1. Deskripsi Pra siklus

Berdasarkan hasil observasi tahap pra siklus proses pembelajaran

Bahasa Indonesia kelas II SD Negeri 84 Kota Bengkulu diketahui

khususnya pada materi membaca guru belum memperhatikan keaktifan

siswa. Gurulah yang berperan aktif dalam pembelajaran, sementara siswa

hanyalah menjadi pendengar yang pasif. Proses pembelajaran yang terjadi

bukan berarti pemberian informasi dari guru kepada siswa tanpa

mengembangkan gagasan kreatif siswa, melainkan melalui interaksi timbal

balik antara siswa dan guru. Pada tahap pra siklus ini kemampuan belajar

siswa khusunya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia masih rendah. Hal

ini dapat dilihat dari table kemampuan belajar siswa pada mata pelajara

Bahasa Indonesia pada tahap pra siklus di bawah ini:
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Tabel. 4. 4
Data Hasil Kemampuan Tes Membaca Nyaring  Tahap Pra Siklus

Peserta Didik Kelas II SD Negeri 84 Kota Bengkulu

No Nama Siswa KKM Nilai

Keterangan

Tuntas
(>70)

Belum
Tuntas
(<70)

1 Akbar Nopri 70 65 - 
2 Arya Nopri 70 70  -
3 Amanda Anggelina 70 65 - 
4 Apron Gading 70 60 - 
5 Anisa Ramadani 70 70  -
6 Elza Olivia 70 45 - 
6 Mamad Apriansyah 70 70  -
8 Rapazeno Shadewa 70 60 - 
9 Rio Zohar Marlena 70 70  -
10 Robet Anugrah Prata 70 65 - 
11 Gebby Farera 70 50 - 
12 Muhammad Azam 70 70  -
13 Hafid Ramadan 70 75  -
14 Meyzy Tiara Putri 70 60 - 
15 Reky Meikiansyah 70 70  -
16 Januar Saputra 70 50 - 
17 Josep Arnandes 70 65 - 
18 Putri Amelia 70 50 - 
19 Ulfiyah Fadilah 70 75  -
20 Okta Yiani 70 50 - 
21 Mardiansyah 70 70  -
22 Viona Puspita 70 50 - 
23 Ikun Zohid 70 60 - 
24 Zetri Frezilia 70 50 - 
25 Selvia Ayu 70 70  -

Jumlah 1555 10 15
Rata-rata 62,2

Ketuntasan Belajar 40% 60%

Berdasarkan tabel hasil belajar diatas maka dapat dihitung nilai rata-

rata  dan persentase ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan (pra siklus)

dengan rumus sebagai berikut :
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a. Rata-rata nilai Keterangan:

X = ∑ X= Nilai rata-rata

= ∑X=  Jumlah nilai siswa

=  62,2 N = Jumlah siswa

b. Presentase ketuntasan Keterangan:

P = ∑∑ x 100% P= Persentase ketuntasan belajar

= x 100% ∑T= Jumlah siswa yang tuntas belajar.

= 40% ∑N= Jumlah siswa.

Berdasarkan hasil perhitungan ketuntasan hasil belajar, maka dapat

diperoleh dan dilihat ketuntasan hasil belajar peserta didik pada tes awal

adalah 40%. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dan ketuntasan hasil

belajar sebesar 62,2 dan ketuntasan belajar sebesar 40%.

1. Hasil Tindakan Siklus I

Kegiatan awal dari siklus ini dilaksanakan berdasarkan hasil

pengamatan yang dilakukan pada orientasi yang menunjukkan beberapa

kendala yang menyebabkan rendahnya hasil membaca siswa. Berdasarkan

permasalahan-permasalahan yag ada maka direncanakan suatu tindakan yang

menekankan pada peningkatan hasil membaca siswa. Dengan menggunakan

media cerita bergambar, dalam proses belajar. Dari tindakan ini diharapkan

mampu meningkatkan prestasi belajar siswa.
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a. Perencanaan

Sebelum melaksanakan tindakan peneliti dengan kolaborator

melakukan persiapan. Pada tahap perencanaan, tindakan yang direncakan

terdiri dari 2 kali pertemuan dengan pelaksanaan satu kali evaluasi.

Peneliti bersama kolaborator juga telah mempersiapkan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media yang digunakan serta alat

dokumentasi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar.

b. Pelaksanaan Tindakan

Dalam tahap ini peneliti bersama kolaborator melaksanakan

pembelajaran membaca nyaring menggunakan media cerita bergambar

dalam siklus ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

2. Pertemuan I

Pertemuan pertama berlangsung 70 menit. Peneliti yang dilakukan

oleh peneliti pada pertemuan pertama dilakukan pada hari selasa tanggal

4 Desember 2018 yang membahas materi yang berjudul “Memahami

teks membaca nyaring, membaca intensif dan membaca dongeng”.

Pertemuan pertama ini dihadiri 25 orang siswa. Dengan tindakan sebagai

berikut:

1) Kegiatan awal

a. Guru berdoa bersama siswa.

b. Guru Mengkondisikan kelas

c. Absensi.

d. Apersepsi.
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e. Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, dan guru

memotivasi siswa untuk mempelajari tentang membaca nyaring,

membaca intensif dan membaca dongeng.

2) Kegiatan inti

a. Guru menjelaskan tentang kegiatan membaca yang akan

dipelajari.

b. Guru membagikan dan menunjukan media cerita bergambar

yang berjudul “ Kancil mencuri mentimun’.

c. Siswa mendengarkan dan menjelasan guru mengenai cerita

d. Siswa menyimak guru saat membaca nyaring cerita

e. Siswa memperhatikan guru saat menunjukkan gambar-gambar,

tokoh-tokoh, dan kejadian-kejadian dalam cerita bergambar.

f. Siswa membaca nyaring cerita dengan lafal dan intonasi yang

tepat secara klasikal

g. Siswa memberikan tanggapan atau komentar terhadap gambar

atau tokoh

h. Siswa membaca nyaring cerita secara bergiliran didepan kelas

i. Siswa lain menyimak temannya yang mendapat giliran

membaca

3) Kegiatan Penutup

a. Guru bertanya jawab tentang materi yang telah di ajarkan untuk

mengetahui hasil ketercapaian materi

b. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pelajaran.
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c. Guru meminta tindak lanjut dengan meminta siswa mengulangi

materi yang telah dipelajari

d. Guru melakukan penilaian hasil belajar

e. Guru mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan

mengucapkan Hamdalah dan salam.

3. Pertemuan ke II

Pertemuan kedua berlangsung 70 menit. Peneliti yang

dilakukan oleh peneliti pada pertemuan kedua dilakukan oleh

peneliti pada pertemuan kedua dilakukan pada hari Rabu 5

Desember 2018 siswa yang dihadiri sebanyak 25 orang. yang

membahas materi yang berjudul “Memahami teks membaca

nyaring, membaca intensif dan membaca dongeng”. Dengan

tindakan sebagai berikut:

1) Kegiatan awal

a. Guru berdoa bersama siswa.

b. Guru Mengkondisikan kelas.

c. Absensi.

d. Apersepsi

e. Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, dan guru

memotivasi siswa untuk mempelajari tentang membaca

nyaring, membaca intensif dan membaca dongeng.
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2) Kegiatan inti

a. Guru menjelaskan tentang kegiatan membaca yang akan

dipelajari.

b. Guru membagikan dan menunjukan media cerita bergambar

yang berjudul “ Kancil mencuri mentimun’.

c. Siswa mendengarkan dan menjelasan guru mengenai cerita.

d. Siswa menyimak guru saat membaca nyaring cerita.

e. Siswa memperhatikan guru saat menunjukkan gambar-

gambar, tokoh-tokoh, dan kejadian-kejadian dalam cerita

bergambar.

f. Siswa membaca nyaring cerita dengan lafal dan intonasi yang

tepat secara klasikal.

g. Siswa memberikan tanggapan atau komentar terhadap

gambar atau tokoh.

h. Siswa membaca nyaring cerita secara bergiliran didepan

kelas.

i. Siswa lain menyimak temannya yang mendapat giliran

membaca.

3) Kegiatan penutup

b. Guru bertanya jawab tentang materi yang telah di ajarkan

untuk mengetahui hasil ketercapaian materi.

c. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi

pelajaran.
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d. Guru meminta tindak lanjut dengan meminta siswa

mengulangi materi yang telah dipelajari.

e. Guru melakukan penilaian hasil belajar.

f. Guru mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan

mengucapkan Hamdalah dan salam.

c. Data Hasil Observasi

Berdasarkan tindakan yang telah diberikan, diperoleh data

penelitian dari siklus I berupa data yang berasal dari hasil

pengamatan dan tes hasil belajar siswa. Data yang berasal dari

pengamatan merupakan hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa

selama proses pembelajaran berlangsung. Berikut ini tabel mengenai

lembar observasi guru siklus I, yaitu:

Tabel 4. 5
Lembar Observasi Guru Siklus I

No Aspek yang diamati
Keterangan

1 2 3 4 5
1 Guru mengecek kesiapan siswa 
2 Guru memberikan motivasi 
3 Guru menyampaikan tujuan

pembelajaran


4 Guru menunjukan dan
membagikan media cerita
bergambar



5 Guru memberi contoh membaca
nyaring cerita



6 Guru menunjukkan gambar,
tokoh, dan kejadian dalam cerita
bergambar



7 Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk melihat dan
gambar dan membaca teks narasi
secara klasikal
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8 Guru melakukan tanya jawab
kepada siswa tentang isi cerita



9 Guru mengevaluasi siswa
membaca cerita secara bergiliran
didepan kelas dengan
memperhatikan aspek-aspek
membaca nyaring



10 Guru memebimbing siswa dalam
menarik kesimpulan



Jumlah 17
Rata-Rata 1,7

Keterangan:

1 = Kurang

2 = Cukup

3 = Sedang

4 = Baik

5 = Amat Baik.

Rata-rata = Jumlah skor
Jumlah observasi

Diketahui :

Jumlah skor: 17

Jumlah observasi : 10

Jawaban:

Rata-rata = 17 = 1,7
10

Berdasakan jumlah skor dan nilai rata-rata dari hasil

observasi yang diperoleh dari siklus I yaitu 17 skor dengan nilai rata-

rata 1,7 dengan kategori Cukup. Berdasarkan hasil pengamatan

lembar observasi aktivitas siswa pada siklus 1, maka dapat dihitung

aktifitas siswa yaitu:
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Tabel 4. 6
Lembar Observasi Siswa Siklus I

No Aspek yang diamati
Keterangan

1 2 3 4 5
1 Mendengarkan penjelasan guru 
2 Keaktifan dalam belajar 
3 Penguasaan siswa terhadap materi 

4 Siswa memperhatikan media
cerita bergambar yang dibagikan
oleh guru



5 Siswa melihat gambar dan
membaca teks narasi yang dibaca
oleh guru



6 Siswa membaca cerita secara
bergiliran didepan kelas dengan
memperhatikan aspek-aspek
membaca nyaring



7 Guru memebimbing siswa dalam
menarik kesimpulan



Jumlah 14
Rata-Rata 2

Keterangan:

1 = Kurang

2 = Cukup

3 = Sedang

4 = Baik

5 = Amat Baik.

Rata-rata = Jumlah skor
Jumlah observasi

Diketahui :

Jumlah skor: 14

Jumlah observasi : 7
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Jawaban:

Rata-rata = 14= 2
7

Berdasarkan jumlah skor dan nilai rata-rata dari hasil

observasi yang diperoleh dari siklus I adalah 14 skor dengan nilai rata-

rata 2 dengan kategori cukup.

d. Data Hasil Tes Akhir (Pos Tes) Siklus I

Setelah dilakukannya uji instrument siklus I terhadap proses

pembelajaran dengan menggunakan Media Cerita Bergambar maka

ditemukan adanya peningkatan kemampuan sebelum dilaksanakan

tindakan. Hasil belajar pada siklus I dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

Tabel. 4.7
Data Hasil Kemampuan Tes Membaca Nyaring  Siklus I

Peserta Didik Kelas II SD Negeri 84 Kota Bengkulu

No Nama Siswa KKM
Nilai

Siklus
I

Keterangan

Tuntas
(>70)

Belum
Tuntas
(<70)

1 Akbar Nopri 70 70  -
2 Arya Nopri 70 80  -
3 Amanda Anggelina 70 70  -
4 Apron Gading 70 65 - 
5 Anisa Ramadani 70 75  -
6 Elza Olivia 70 50 - 
7 Mamad Apriansyah 70 75  -
8 Rapazeno Shadewa 70 65 - 
9 Rio Zohar Marlena 70 75  -
10 Robet Anugrah Prata 70 70  -
11 Gebby Farera 70 60 - 
12 Muhammad Azam 70 75  -
13 Hafid Ramadan 70 80  -
14 Meyzy Tiara Putri 70 65 - 
15 Reky Melkiansyah 70 80  -
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16 Januar Saputra 70 60 - 
17 Josep Arnandes 70 70  -
18 Putri Amelia 70 60 - 
19 Ulfiyah Fadilah 70 80  -
20 Okta Yiani 70 55 - 
21 Mardiansyah 70 75  -
22 Viona Puspita 70 55 - 
23 Ikun Zohid 70 70  -
24 Zetri Frezilia 70 60 - 
25 Selvia Ayu 70 80  -

Jumlah 1720 15 10
Rata-rata 68,8

Ketuntasan Belajar 60% 40%

Berdasarkan tabel hasil belajar diatas maka dapat dihitung nilai rata-

rata  dan persentase ketuntasan belajar siswa siklus I dengan rumus

sebagai berikut :

a. Rata-rata nilai

X = ∑
Keterangan:

X = Nilai rata-rata siswa.

∑X = Jumlah nilai siswa.

N = Jumlah siswa.

b. Presentase ketuntasan belajar

P = ∑∑ x 100%

Keterangan :

P = Persentase ketuntasan belajar siswa.

∑T= Jumlah siswa yang tuntas belajar.

∑N= Jumlah siswa.
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c). Rata-rata nilai                 Keterangan:

X = ∑ X= Nilai rata-rata

= ∑X=  Jumlah nilai siswa

=  68,8 N =  Jumlah siswa

d) Presentase ketuntasan        Keterangan:

P = ∑∑ x 100% P= Persentase ketuntasan belajar

= 1525 x 100% ∑T= Jumlah siswa yang tuntas belajar.

= 60% ∑N= Jumlah siswa.

Berdasarkan hasil perhitungan ketuntasan hasil belajar, maka

dapat diperoleh dan dilihat ketuntasan hasil belajar peserta didik pada

siklus I. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dan ketuntasan hasil

belajar sebesar 68,8 dan ketuntasan belajar sebesar 60%. Untuk lebih

jelasnya, persentase ketuntasan hasil belajar pada siklus I dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Persentase Ketuntasan Belajar Siklus I

No. Nilai
Jumlah
siswa

Persentase
Ketuntasan

Belajar

Kategori
Ketuntasan

Belajar
1.
2.

≥ 70
≤ 70

15
10

60%
40%

Tuntas
Belum Tuntas

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa media cerita

bergambar dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa siklus I masih

tergolong baik. Sudah ada peningkatan kemampuan belajarnya, akan tetapi

masih di bawah target, yang diinginkan. Untuk penelitian ini akan
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dilanjutkan ke siklus II guna untuk meningkatkan hasil belajar berdasarkan

target yang ingin dicapai.

e. Refleksi

Setelah pembelajaran siklus I selesai dilaksanakan, peneliti dan

kaloborator mengadakan refleksi permasalahan yang timbul selama

pembelajaran siklus I sekaligus merencanakan pelaksanaan tindakan

perbaikan yang akan dilakukan pada proses pembelajaran pada siklus II.

Langkah-langkah yang dilakukan atas kelemahan-kelemahan dalam siklus

I, antara lain:

a) Peneliti memperbaiki kemampuan membaca nyaring menggunakan

cerita bergambar agar siswa lebih tertarik dan aktif dalam proses

pembelajaran Bahasa Indonesia.

b) Guru membagikan dan menunjukkan media cerita bergambar kepada

seluruh siswa tidak hanya membagikan kepada siswa yang aktif saja.

c) Dalam membimbing siswa membaca nyaring cerita secara bergiliran  di

depan kelas, guru sebaiknya mengarahkan siswa dengan cara memberi

pertanyaan-pertanyaan untuk memancing ide dan gagasan dari siswa.

d) Kondisi kelas yang tidak terkontrol pada saat membaca cerita

berlangsung.

e) Peneliti memperbaiki kemampuan membaca nyaring menggunakan

cerita bergambar agar siswa lebih tertarik dan aktif dalam proses

pembelajaran Bahasa Indonesia.
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f) Guru membagikan dan menunjukkan media cerita bergambar

kepada seluruh siswa tidak hanya membagikan kepada siswa yang

aktif saja.

g) Dalam membimbing siswa membaca nyaring cerita secara

bergiliran di depan kelas, guru sebaiknya mengarahkan siswa

dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan untuk memancing

ide dan gagasan dari siswa.

h) Kondisi kelas yang tidak terkontrol pada saat membaca cerita

berlangsung.

i) Guru mengarahkan siswa untuk membaca nyaring didepan kelas,

guru jangan hanya memperhatikan siswa yang aktif saja namun

perlu memotivasi siswa yang kurang berani mengemukakan

pendapat.

j) Guru memotivasi siswa mencatat hasil diskusi mereka dengan

cara memberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi dan

menanyakan kembali, apabila siswa belum mengerti guru

meminta siswa mencatat hal-hal yang penting.

2. Hasil Tindakan Siklus II

a. Perencanaan

Sebelum melaksanakan tindakan peneliti dengan kolaborator

melakukan persiapan. Pada tahap perencanaan, tindakan yang

direncakan terdiri dari 2 kali pertemuan dengan pelaksanaan satu kali

evaluasi. Peneliti bersama kolaborator juga telah mempersiapkan
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media yang digunakan

serta alat dokumentasi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar

(RPP terlampir pada lampiran).

b. Pelaksanaan Tindakan

Dalam tahap ini peneliti bersama kolaborator melaksanakan

pembelajaran membaca nyaring menggunakan media cerita

bergambar dalam siklus ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertemuan 1

Pertemuan pertama berlangsung 70 menit. Peneliti yang

dilakukan oleh peneliti pada pertemuan pertama dilakukan pada

hari senin tanggal 10 Desember 2018 yang membahas materi

yang berjudul “Memahami Ragam Wacana Tulis dengan

Membaca Nyaring”. Pertemuan pertama ini dihadiri 25 orang

siswa. Dengan tindakan sebagai berikut:

1) Kegiatan awal

a) Guru berdoa bersama siswa.

b) Guru Mengkondisikan kelas.

c) Absensi.

d) Apersepsi.

e) Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, dan guru

memotivasi siswa untuk mempelajari tentang membaca

nyaring, membaca intensif dan membaca dongeng
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2) Kegiatan inti

a) Guru menjelaskan tentang kegiatan membaca yang akan

dipelajari.

b) Guru membagikan dan menunjukan media cerita bergambar

yang berjudul “ Kancil mencuri mentimun’.

c) Siswa mendengarkan dan menjelasan guru mengenai cerita.

d) Siswa menyimak guru saat membaca nyaring cerita.

e) Siswa memperhatikan guru saat menunjukkan gambar-

gambar, tokoh-tokoh, dan kejadian-kejadian dalam cerita

bergambar.

f) Siswa membaca nyaring cerita dengan lafal dan intonasi yang

tepat secara klasikal.

g) Siswa memberikan tanggapan atau komentar terhadap

gambar atau tokoh.

h) Siswa membaca nyaring cerita secara bergiliran didepan

kelas.

i) Siswa lain menyimak temannya yang mendapat giliran

membaca.

3) Kegiatan akhir

a) Guru bertanya jawab tentang materi yang telah di ajarkan

untuk mengetahui hasil ketercapaian materi.

b) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi

pelajaran.
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c) Guru meminta tindak lanjut dengan meminta siswa

mengulangi materi yang telah dipelajari.

d) Guru melakukan penilaian hasil belajar.

e) Guru mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan

mengucapkan Hamdalah dan salam.

2. Pertemuan ke 2

Pertemuan kedua berlangsung 70 menit. Peneliti yang

dilakukan oleh peneliti pada pertemuan kedua dilakukan oleh

peneliti pada pertemuan kedua dilakukan pada hari selasa tanggal

11 Desember 2018 siswa yang dihadiri sebanyak 25 orang. yang

membahas materi yang berjudul “Memahami Ragam Wacana

Tulis dengan Membaca Nyaring”. Dengan tindakan sebagai

berikut:

1) Kegiatan awal

a) Guru berdoa bersama siswa.

b) Guru Mengkondisikan kelas.

c) Absensi.

d) Apersepsi.

e) Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, dan guru

memotivasi siswa untuk mempelajari tentang membaca

nyaring, membaca intensif dan membaca dongeng.



69

2) Kegiatan inti

a) Guru menjelaskan tentang kegiatan membaca yang akan

dipelajari.

b) Guru membagikan dan menunjukan media cerita bergambar

yang berjudul “Maling Kundang”.

c) Siswa mendengarkan dan menjelasan guru mengenai cerita.

d) Siswa menyimak guru saat membaca nyaring cerita.

e) Siswa memperhatikan guru saat menunjukkan gambar-

gambar, tokoh-tokoh, dan kejadian-kejadian dalam cerita

bergambar.

f) Siswa membaca nyaring cerita dengan lafal dan intonasi yang

tepat secara klasikal.

g) Siswa memberikan tanggapan atau komentar terhadap

gambar atau tokoh.

h) Siswa membaca nyaring cerita secara bergiliran didepan

kelas.

i) Siswa lain menyimak temannya yang mendapat giliran

membaca.

3) Kegiatan penutup

a) Guru bertanya jawab tentang materi yang telah di ajarkan

untuk mengetahui hasil ketercapaian materi.

b) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi

pelajaran.
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c) Guru meminta tindak lanjut dengan meminta siswa

mengulangi materi yang telah dipelajari.

d) Guru melakukan penilaian hasil belajar.

e) Guru mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan

mengucapkan Hamdalah dan salam.

c. Data Hasil Observasi

Berdasarkan tindakan yang telah diberikan, diperoleh data

penelitian dari siklus II berupa data yang berasal dari hasil

pengamatan dan tes hasil kemampuan membaca nyaring. Data yang

berasal dari pengamatan merupakan hasil pengamatan aktivitas guru

dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Data hasil observasi guru dan siswa pada saat proses

pembelajaran pada siklus II ini peneliti mengatakan bahwa proses

pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil

observasi guru dan siswa yang telah di isi oleh observer yang mana

hasilnya sudah baik dan dari hasil belajar siswa. Berikut ini tabel

mengenai lembar observasi guru siklus II, yaitu:

Tabel 4. 8
Lembar Observasi Guru Siklus II

No Aspek yang diamati
Keterangan

1 2 3 4 5
1 Guru mengecek kesiapan siswa 

2 Guru memberikan motivasi 

3 Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
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4 Guru menunjukan dan
membagikan media cerita
bergambar



5 Guru memberi contoh
membaca nyaring cerita



6 Guru menunjukkan gambar,
tokoh, dan kejadian dalam
cerita bergambar



7 Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk melihat
dan gambar dan membaca teks
narasi secara klasikal



8 Guru melakukan tanya jawab
kepada siswa tentang isi cerita



9 Guru mengevaluasi siswa
membaca cerita secara
bergiliran didepan kelas
dengan memperhatikan aspek-
aspek membaca nyaring



10 Guru memebimbing siswa
dalam menarik kesimpulan



Jumlah 42
Rata-Rata 4,2

Keterangan:

1 = Kurang

2 = Cukup

3 = Sedang

4 = Baik

5 = Amat Baik.

Rata-rata = Jumlah skor
Jumlah observasi

Diketahui :

Jumlah skor: 42

Jumlah observasi : 10
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Jawaban:

Rata-rata = 42= 4,2
10

Berdasarkan jumlah skor dan nilai rata-rata dari hasil observasi

yang diperoleh dari siklus II adalah 42 skor dengan nilai rata-rata 4,2

dengan kategori Sangat Baik.

Tabel. 4. 9
Lembar Observasi Siswa Siklus II

No Aspek yang diamati Keterangan
1 2 3 4 5

1 Mendengarkan penjelasan guru 
2 Keaktifan dalam belajar 
3 Penguasaan siswa terhadap materi 

4 Siswa memperhatikan media cerita
bergambar yang dibagikan oleh
guru



5 Siswa melihat gambar dan
membaca teks narasi yang dibaca
oleh guru



6
Siswa membaca cerita secara
bergiliran didepan kelas dengan
memperhatikan aspek-aspek
membaca nyaring



7 Guru memebimbing siswa dalam
menarik kesimpulan



Jumlah 34
Rata-Rata 4,8

Keterangan:

1 = Kurang

2 = Cukup

3 = Sedang

4 = Baik

5 = Amat Baik.
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Rata-rata = Jumlah skor
Jumlah observasi

Diketahui :

Jumlah skor: 34

Jumlah observasi : 7

Jawaban:

Rata-rata = 34= 4,8
7

Berdasarkan jumlah skor dan nilai rata-rata dari hasil observasi

yang diperoleh dari siklus II adalah 34 dengan nilai rata-rata 4,8 dengan

kategori sangat baik.

Hasil obeservasi guru dan siswa pada saat proses pembelajaran

pada siklus II ini peneliti mengatakan bahwa proses pembelajarannya

sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil observasi guru dan

siswa yang diisi oleh obesever yang mana hasilnya sudah sangat baik.

d. Data Hasil Tes Akhir Siklus II

Evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dan guru kelas II sebagai

kolaborator, setelah dilakukannya uji instrumen siklus II terhadap proses

pembelajaran dengan kemampuan membaca nyaring maka ditemukan

adanya peningkatan hasil belajar siswa pada materi “memahami teks

dengan membaca nyaring, membaca instensif dan membaca dongeng dan

memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring”. Kemampuan

belajar Bahasa Indonesia pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:
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Tabel 4. 12

Daftar Nilai Post Tes Siklus II

No Nama Siswa KKM Nilai Tes      Nilai
Siklus I         Tes

Siklus II

Keterangan
Tuntas
(.>70

Belum
Tuntas
(<70)

1 Akbar Nopri 70 70 80 

2 Arya Nopri 70 80 85 
3 Amanda Anggelina 70 70 75 
4 Apron Gading 70 65 70 
5 Anisa Ramadani 70 75 80 
6 Elza Olivia 70 50 65 
7 Mamad Apriansyah 70 75 80 
8 Rapenzeno Shadewa 70 65 70 
9 Rio Zohar Marlena 70 75               80 
10 Robet Anugrah  Prata 70 70               75 
11 Geby Farera 70 60               65 
12 Muhammad Azam 70 75 80 
13 Hafid Ramadan 70 80 85 
14 Meyzy Tiara Putri 70 65 70 
15 Reky Meikiansyah 70 80 85 
16 Januar Saputra 70 60 70 
17 Josep Arnandes 70 70 75 
18 Putri Amelia 70 60 70 
19 Ulfiyah Fadilah 70 80 85 
20 Okta Yiani 70 55 60 
21 Mardiansyah 70 75 80 
22 Viona Puspita 70 55 60 
23 Ikun Zohid 70 70 75
24 Zetri Frezilia 70 60 65 
25 Selvia Ayu 70 80 85 

Jumlah Nilai 1870 20        5

Rata-Rata 74,8

Ketuntasan Belajar 80%      20%
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Berdasarkan tabel kemampuan belajar diatas maka dapat dihitung

nilai rata-rata  dan persentase ketuntasan belajar siswa siklus I dengan

rumus sebagai berikut :

a) . Rata-rata nilai                 Keterangan:

X = ∑ X= Nilai rata-rata

= ∑X= Jumlah nilai siswa

= 74,8 N = Jumlah siswa

b) Presentase ketuntasan Keterangan:

P = ∑∑ x 100% P= Persentase ketuntasan belajar

= x 100% ∑T= Jumlah siswa yang tuntas belajar.

= 80% ∑N= Jumlah siswa.

Tabel 4. 13
Persentase Ketuntasan Belajar Siklus II

No. Nilai Jumlah siswa
Persentase
Ketuntasan

Belajar

Kategori
Ketuntasan

Belajar
1.
2.

≥ 70
≤ 70

20
10

80%
20%

Tuntas
Belum Tuntas

Dari urain diatas dapat diketahui bahwa kemampuan membaca

nyaring dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi “memahami

teks dengan membaca nyaring, membaca instensif dan membaca

dongeng dan memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring”

pada siklus II sudah tercapai target yang diinginkan, jika dilakukan
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perbandingan antara kemampuan belajar Bahasa Indonesia pada siklus I

ke siklus II, maka akan tampak adanya peningkatan hasil belajar siswa

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Peningkatan kemampuan

membaca nyaring pada uji instrumen siklus I mencapai 40% siswa yang

dinyatakan tuntas, sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan 80%

siswa yang dinyatakan tuntas dalam proses pembelajaran.

d. Refleksi

Pada pelaksanaan tindakan dengan media cerita bergambar

siklus II ini telah berjalan dengan baik, karena proses

pembelajarannya berjalan dengan baik ketuntasan belajar siswa

sebesar 70 dan ketuntasan kelas 80%. Dengan menggunakan media

cerita bergambar dan hasil belajar sudah mencapai target yang

diinginkan yaitu 80% dari jumalah siswa, sehingga tidak perlu lagi di

lakukan siklus selanjutnya. Adapun keberhasilan yang diperoleh

selama siklus II ini adalah sebagai berikut:

a) Aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar sudah

mengarah pada pembelajaran yang baik dan telah mengalami

penirngkatan dari siklus I dan siklus II hasil observasi guru dari

jumlah skor  17 menjadi 42, sedangkan hasil  observasi siswa dari

jumlah skor 14 menjadi 34.

b) Hasil belajar siswa telah mengalami peningkatan dari pra siklus,

siklus I dan siklus II. Dari nilai rata-rata 62,2 menjadi 68,8 dan

pada siklus II meningkat lagi menjadi 74,8.
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan kemampuan belajar pada mata pelajaran Bahasa

Indonesia dengan menggunakan media cerita bergambar dapat meningkatkan

kemampuan membaca siswa. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan

pembelajaran yang dilaksanakan dari siklus I sampai siklus II sebagai berikut:

1. Pembahasan hasil siklus I

Siklus I dilaksanakan dengan dua kali pertemuan, yaitu dilakukan

pada hari selasa tanggal 4 dan tanggal 6 Desember 2018. data hasil yang

diperoleh telah peneliti tampilkan pada tabel siklus I, dari hasil analisis

data siklus I peneliti menghitung jumlah skor dari lembar observasi dan

tes hasil belajar siswa, yang data didapat pada siklus I 17 jumlah skor

dengan nilai rata-rata 1,7 untuk kemampuan guru dalam menggunkan

media cerita bergambar. Maka dapat disimpulkan kemampuan guru

tergolong dalam melaksanakan tindakan tergolong cukup. Sedangkan

untuk aktivitas siswa didapat 14 jumlah skor dengan nilai rata-rata 2

maka aktivitas siswa dalam proses pembelajaran masih tergolong cukup.

Tes hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus

persentase, dari data yang peneliti hitung maka hasil belajar perkalian

pada siklus I didapat  40%. Hal ini menandakan bahwa hasil belajar

siswa masih dianggap masih perlu diadakan tindak lanjut ke siklus

selanjutnya yaitu siklus II.

Setelah dilakukan tes kemampuan awal siswa dapat diketahui

hasil motivasi belajar siswa sebelum media cerita bergambar terendah 50
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dan nilai tertinggi 80. Dari hasil yang diperoleh tingkat ketuntasan pada

tes kemampuan awal belum ada, nilai rata-rata masih belum mencapai

KKM 70, berdasarkan tingkat ketuntasan yang harus diperoleh siswa

yaitu 70. Maka dari hasil tes kemampuan awal pada mata pelajaran

Bahasa Indonesia masih rendah. Sehingga sangat diperlukan

melaksanakan siklus selanjutnya.

2. Pembahasan Hasil Siklus II

Pada kegiatan siklus II, diadakan dua kali pertemuan. Pertemuan

pada siklus II dengan pembelajaran yang menggunkan media cerita

bergambar sehingga siswa sudah nampak motivasi belajarnya pada mata

pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media cerita

bergambar. Berdasarkan hasil observasi dan tes diketahui bahwa pada

tahap ini diawali dengan kegiatan observasi awal. Observasi yang sudah

dilaksanakan adalah untuk mengidentifikasi maslah, berdasarkan

permasalahan tersebut direncanakan upaya perbaikan.

Pada siklus ini peneliti melakukan perbaikan-perbaikan pada

indikator-indikator yang masih kurang pada siklus I. Dari hasil analisis

data siklus II peneliti menghitung jumlah skor dari lembar observasi dan

tes hasil belajar siswa, dari data yang didapat maka pada siklus II didapat

42 skor dengan nilai rata-rata 4,2 untuk kemampuan guru dalam

menggunakan media cerita bergambar didapati skor tersebut maka dapat

disimpulkan, kemampuan guru dalam melaksanakan tindakan

pembelajaran sudah tergolong sangat baik. Sedangkan untuk aktivitas
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siswa didapati 34 skor dengan nilai rata-rata 4,8 maka aktivitas siswa

dalam proses pembelajaran sudah tergolong sangat baik.

Tes kemampuan belajar siswa dihitung dengan menggunakan

rumus persentase, dari data yang peneliti hitung maka kemampuan

belajar perkalian pada siklus II didapat nilai 80%. Hal ini menandakan

bahwa tindakan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan

yang telah disusun sebelumnya dan telah mencapai kemampuan belajar

yang diharapkan. Atas hasil yang telah dicapai pada siklus II, maka tidak

perlu diadakan siklus III.

3. Pembahasan Seluruh Siklus

Ada beberapa langkah pengembangan yang perlu diperhatikan:

pertama guru perlu memahami prinsip-prinsip belajar dan penerapannya.

Kedua, guru memerlukan penguasaan pengetahuan tentang pemahaman

gejala prilaku yang mengindikasi adanya kesulitan. Ketiga, guru harus

dapat menerapkan teknik-teknik tindakan motivasi yang sesuai dengan

keadaan kelas. Hasil yang diperoleh peneliti selama penelitian

berlangsung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 14
Daftar Hasil Observasi Guru Pada Siklus I dan II

No Siklus Jumlah Rata-rata Persentase
Ketuntasan

1 I 17 1,7 Cukup
2 II 42 4,2 Sangat Baik
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Tabel 4. 15
Daftar Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus I dan II

No Siklus Jumlah Rata-rata Persentase
Ketuntasan

1 I 14 2 Cukup
2 II 34 4,8 Sangat Baik

Tabel 4. 16
Daftar Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Pada Pra Siklus,

Siklus I dan Siklus II

No Siklus Jumlah Rata-rata Persentase
Ketuntasan

1 Pra Siklus 1555 62,2 40%
2 I 1720 68,8 60%
3 II 1870 74,8 80%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan proses dan kemampuan

belajar dari siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Kemampuan

belajar siswa nilai rata-rata hasil ujian akhir dari sebelum diberikan

tindakan dan setelah dilakuakan tindakan pada siklus I dan siklus II. Pada

pra siklus diperoleh rata-rata nilai sebesar 62,2 Dan pada siklus I

mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 68,8. Sedangkan pada

siklus II mengalami peningkatan dari siklus I dengan nilai rata-rata 74,8.

Ketuntasan pra siklus, siklus I, dan siklus II secara berturut-turut yaitu

40%, 60%, 80%. Hal ini menandakan bahwa tindakan yang telah

dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

sebelumnya dan telah mencapai proses dan kemampuan membaca yang

diharapkan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa dengan menggunakan media cerita bergambar pada mata

pelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan membaca

nyaring siswa dan proses pembelajaran ditandai dengan aktivitas guru dan

siswa selama proses pembelajaran mengalami peningkatan. Media

pembelajaran di SD Negeri 84 Kota Bengkulu belum bervariasi masih

menggunakan metode ceramah dan terfokus oleh penjelasan guru, siswa

yang terkesan menjadi tidak aktif maka peneliti menggunakan media cerita

bergmbar untuk diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang

sebelumnya belum pernah menggunakan media cerita bergambar. Hal ini

dapat dilihat dari pra siklus, siklus I dan siklus II secara berturut-turut

adalah 40%, 60% dan 80%. Di samping itu peneliti juga melihat dari hasil

observasi guru dan siswa yang mengalami peningkatan. Dimana nilai yang

diperoleh dari hasil observasi guru pada siklus I yaitu 17 dan siklus II yaitu

42, sedangkan skor observasi siswa pada siklus I yaitu 14 dan pada siklus II

yaitu 34. Dengan demikian tindakan yang telah dilakukan sudah sesuai

dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan mencapai

kemampuan membaca nyaring yang diharapkan.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat peneliti

sarankan kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Kepala sekolah

Hendaknya lebih memperhatikan proses belajar mengajar dan

meningkatkan potensi guru dan siswa sehingga output yang dihasilkan

adalah output yang mampu berkompetensi dalam dunia pendidikan.

2. Guru

Hendaknya guru dalam melakukan pembelajaran sebaiknya

melakukan media pembelajaran yang menarik dan dapat memotivasi

siswa. Dengan adanya motivasi tersebut maka diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan membaca nyaring. Guru diharapkan lebih

bisa menguasai media cerita bergambar yang digunakan.

3. Bagi siswa

Diharapkan untuk dapat aktif dalam belajar dan harus lebih serius

lagi dalam membaca nyaring. Belajar dengan menggunakan media cerita

bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca nyaring.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hendaknya meneliti lebih dalam lagi tentang kemampuan

membaca nyaring menggunakan media cerita bergambar dapat

meningkatkan kemampuan membaca nyaring.
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