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Abstrak 

Mulyanah, 2013, Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan dengan Metode 

Card Sort Menggunakan Media Kartu Gambar pada Siswa Kelas 1 SD 

Kebon Dalem 2 Tembalang Semarang. Skripsi Sarjana Pendidikan 

Sekolah Dasar. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing (1) Drs. Umar 

Samadhy,M.Pd, Pembimbing (2) Dra. Florentina Widihastrini, M.Pd.           

248 halaman. 

Bahasa Indonesia digunakan dalam sebagian besar  buku pelajaran sebagai 

sumber belajar. Untuk dapat menggunakan buku pelajaran dengan baik, siswa 

dituntut untuk lancar membaca. Sehingga mampu menangkap informasi yang 

disajikan dalam buku. Maka keterampilan membaca harus dikuasai siswa sejak 

awal masuk sekolah dasar. 

Latar belakang dalam penelitian ini adalah kurangnya keterampilan 

membaca siswa, mudah bosan, kurang berminat, cenderung pasif, hasil belajar 

membaca rendah, pembelajaran yang kurang inovatif, guru tidak menggunakan 

media pembelajaran dan hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan 

saja. Rumusan masalah penelitian ini, apakah metode card sort menggunakan media 

kartu gambar dapat meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasil belajar 

siswa. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan siswa, 

keterampilan guru dan hasil belajar siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 Tembalang  

Semarang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Rancangan penelitian terdiri dari 3 siklus. Tiap siklus terdiri dari peren-

canaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian dilakukan terhadap guru 

dan siswa kelas IA yang berjumlah 30 siswa. Variabel penelitian meliputi kete-

rampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca permulaan siswa de-

ngan kartu gambar. Tehnik pengumpulan data yang digunakan tes, dokumentasi, 

observasi, wawancara dan catatan lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya 

diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kalitatif. 

Hasil penelitian pada siklus I keterampilan guru mencapai rata-rata 3,5 

dengan kriteria sangat baik. Aktivitas siswa mencapai rata-rata 26,74 kriteria 

cukup dan keterampilan membaca mencapai rata-rata 69,68 atau 61,3%. Siklus II 

keterampilan guru mencapai rata-rata 3,7 dengan kriteria sangat baik. Aktivitas 

siswa mencapai rata-rata 28,32 kriteria baik dan keterampilan membaca mencapai 

rata-rata 75,03 atau 74,2%. Siklus III keterampilan guru mencapai rata-rata 3,8 

dengan kriteria sangat baik. Aktivitas siswa mencapai rata-rata 31,66 kriteria baik 

dan keterampilan membaca mencapai rata-rata 76,21 atau 86,2%. 

Simpulan dengan metode card sort menggunakan kartu gambar dalam 

pembe-lajaran membaca permulaan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dari siklus I , siklus II dan siklus III mengalami peningkatan. Saran 

yang bisa dilakukan adalah perlunya refleksi untuk menemukan solusi permasalah 

dalam pembelajaran, pemilihan metode yang inovatis dan tepat serta penggunaan 

media pembelajaran yang menarik akan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

Kata kunci: keterampilan membaca permulaan, metode card sort, kartu gambar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 

dalam pasal 33 disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara 

menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Penggunaan bahasa 

Indonesia secara nasional, kenegaraan dan di kalangan pendidikan menjadi bahasa 

satu-satunya yang dipakai dalam setiap kesempatan. Dalam pendidikan di 

sekolah, bahasa Indonesia digunakan untuk membantu siswa meningkatkan 

kemampuan yang sudah dimiliki dan mengembangkan kecerdasan, karakter, 

kepribadian serta tutur kata yang santun dalam bahasa Indonesia. Bahasa 

Indonesia juga digunakan dalam sebagian besar  buku pelajaran sebagai sumber 

belajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Untuk dapat menggunakan 

buku pelajaran dengan baik, siswa dituntut untuk lancar membaca. Sehingga 

mampu menangkap informasi yang disajikan dalam buku tersebut. Maka 

keterampilan membaca harus dikuasai siswa sejak awal masuk sekolah dasar. 

Tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia seperti yang tercantum dalam  

KTSP 2006 adalah: 

(1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai dan bangga 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat 

dan kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan 

sosial; ( 5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 
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kemampuan berbahasa;(6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia 

sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Adapun ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-

aspek mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan membaca 

adalah salah satu keterampilan bahasa secara tertulis yang bersifat reseptif oleh 

karena itu perlu dimiliki siswa SD agar mampu berkomunikasi (Muryadi 

2006:24). Pembelajaran membaca di Sekolah Dasar  menjadi sangat penting 

karena menjadi modal dasar bagi siswa dalam memahami teks yang terdapat pada 

buku-buku pelajaran serta buku penunjang yang dipakai dalam pembelajaran 

sampai jenjang pendidikan selanjutnya. Secara garis besar jenis membaca yang 

diajarkan di Sekolah Dasar terbagi menjadi dua macam yaitu membaca permulaan 

dan membaca pemahaman. Membaca permulaan diberikan di kelas I-II. 

Sedangkan membaca pemahaman mulai kelas III sampai dengan kelas VI 

(Irawatie 2003:27). Tujuan membaca permulaan adalah agar siswa memiliki 

kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar, 

sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa 

setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakatnya (pasal 9). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan 

bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya (Bab V 

Pasal 1-b). Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak 
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belajar, konsep bel ajar dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran 

bagi anak kelas awal SD sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. 

Pembelajaan tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka 

dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan 

dengan menggunakan multi metode. . 

Pada tahun 2007 Depdiknas menemukan permasalahan dalam pelaksanaan 

standar isi mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu:  

1) masih banyak guru yang belum dapat melakukan pemetaan KD dari 

empat aspek bahasa (mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis); 

2) sebagian guru mengalami kesulitan dalam menentukan kegiatan 

belajar mengajar yang tepat untuk mencapai kompetensi dasar; 3) banyak 

guru mengalami kesulitan dalam merumuskan materi pokok 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik daerah/sekolah, 

perkembangan peserta didik, dan potensi daerah; 4) masih ada guru yang 

belum memahami cara menentukan instrumen penilaian yang tepat dari 

tiap-tiap KD; 5) masih banyak guru mengalami kesulitan dalam 

menentukan kriteria atau rubrik penilaian yang sesuai dengan indikator 

(tes dan non tes); 6) masih banyak guru yang belum menggunakan 

metode pembelajaran yang variatif dan belum menggunakan media 

pembelajaran; 7) belum semua guru dapat mengatur waktu sesuai dengan 

kompetensi yang diajarkan; 8) guru belum menguasai penilaian yang 

sesuai dengan karakteristik keterampilan berbahasa; 9) pada umumnya 

guru belum memahami cara penyusunan kisi-kisi soal; 10) guru belum 

menguasai pedoman bobot penskoran soal yang tepat; 11) guru 

mengalami kesulitan dalam merumuskan indikator pencapaian dari KD; 

12) belum semua mengatur waktu sesuai dengan kompetensi yang 

diajarkan; 13) guru mengalami kesulitan dalam merumuskan indikator 

pencapaian menjadi indikator soal.  

 

Berdasarkan refleksi bersama tim kolaborasi dan data temuan di lapangan 

melalui observasi, catatan lapangan serta dokumentasi, permasalahan penggunaan 

metode pembelajaran yang belum variatif dan belum menggunakan media 
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pembelajaran juga terjadi di SD Kebon Dalem 2 Tembalang Semarang.  

Khususnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia dalam aspek membaca 

permulaan di kelas I. Belum optimalnya pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya membaca permulaan dikarenakan guru kurang terampil dalam 

menggunakan variasi metode pembelajaran dan kurang optimal dalam 

penggunaan media pembelajaran dalam menyampaikan materi. Hal tersebut 

menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan 

sehingga siswa pasif, cepat merasa bosan, bermain di kelas, dan kurang berminat 

dalam kegiatan belajar. Karena pasif dan kurang berminat, siswa menjadi tidak 

terbiasa berlatih membaca, hal tersebut membuat keterampilan membaca siswa 

menjadi kurang lancar, belum bervariasi intonasinya, lafal kurang jelas dan 

bersuara pelan. Akibatnya siswa menjadi kurang berani dan kurang percaya diri 

saat membaca di depan kelas. Hal ini mengakibatkan hasil belajar siswa sulit 

mencapai KKM.  

Data tersebut didukung dengan hasil tes lisan membaca permulaan yaitu 

53 % siswa kelas I, pada mata pelajaran bahasa Indonesia kurang terampil 

membaca. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata yang diperoleh siswa dalam 

praktik membaca permulaan yaitu 66,3 dengan KKM 70. Dari praktik membaca 

permulaan yang dilakukan guru, nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 50 dan 

nilai tertinggi yaitu 78 sedangkan KKM yang ditentukan untuk mata pelajaran 

bahasa Indonesia khususnya kelas I yaitu 70. Berdasarkan data di atas, perbaikan 

pembelajaran perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan keterampilan 

membaca permulaan, mengingat membaca memiliki peran penting dalam 
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perkembangan intelektual dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti bersama kolaborator 

menggunakan metode card sort dan media kartu gambar dalam pembelajaran 

membaca permulaan. Metode card sort dipilih karena melalui metode ini dapat 

mengajarkan konsep baru atau mengulang konsep yang sudah diajarkan sekaligus 

mengandung unsur bermain yang disukai anak-anak sebab dunia anak-anak 

adalah dunia bermain sehingga suasana belajar jadi menyenangkan. Media kartu 

gambar dipilih karena melalui gambar, konsep yang diajarkan tidak abstrak.  

Menurut Sufanti, (2007:58) card sort merupakan salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk membelajarkan bahasa Indonesia khususnya untuk 

pelajaran membaca permulaan. Zaini, dkk (dalam Sufanti,2007:53) menyatakan 

bahwa metode ini merupakan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan 

konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek atau mereview informasi. 

Card sort atau mensortir kartu yaitu metode yang digunakan pendidik dengan 

maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui 

klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran (Fatah, 2008:185). Metode 

card sort akan membantu siswa dalam memahami pelajaran dan menumbuhkan 

motivasi siswa dalam pembelajaran, sebab dalam penerapan metode card sort, 

guru hanya berperan sebagai fasilitator, yang memfasilitasi siswanya dalam 

pembelajaran, sementara siswa belajar secara aktif dengan fasilitas dan arahan 

guru (Syaharuddin, 2008:1).  
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Pembelajaran aktif model card sort merupakan pembelajaran yang 

menekankan keaktifan siswa, dimana dalam pembelajaran ini setiap siswa diberi 

kartu indeks yang berisi informasi tentang materi yang akan dibahas, kemudian 

siswa mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi tentang materi dari 

kategori kelompoknya. Di sini guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan 

menjelaskan materi yang perlu dibahas atau materi yang belum dimengerti siswa 

setelah presentasi selesai. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat 

membantu mendinamisir kelas yang kelelahan (Zaini 2007:53).  

Sedangkan penggunakan kartu gambar membantu siswa untuk mendapat 

gambaran benda sehingga tidak terlalu abstrak. Menurut Tang (dalam Wardhani, 

2011: 16) kartu bergambar merupakan media yang mempunyai peranan penting 

untuk memperjelas pengertian dan dapat menghindarkan kesalahan pengertian 

antara apa yang dimaksud oleh guru dengan apa yang ditangkap oleh siswa. Jadi 

kartu merupakan alat media yang membantu menggunakan indra penglihatan 

dominan dan juga alat yang memperjelas pengertian dan gambar. Sedangkan 

gambar dan foto merupakan contoh alat bantu pandang yang berguna untuk 

membantu siswa memahami konsep tertentu yang ingin dkenalkan oleh guru, baik 

itu  gambar tiruan benda, kegiatan, tokoh-tokoh penting, maupun situasi. 

Kegunaan alat ini untuk membantu memudahkan siswa menjawab pertanyaan, 

maupun memahami isi wacan lisan maupun tulis menurut Mahmuda (dalam 

Wardhani,2011: 19). Jadi media kartu bergambar adalah media yang  mempunyai 

sifat universal, mudah dimengerti dan juga mempunyai peranan penting untuk 
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untuk memperjelas pengertian dan gambar. Media tersebut dapat di gunakan 

untuk menyampaikan pesan dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. 

Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca 

siswa khususnya membaca permulaan, siswa berminat pada pelajaran membaca, 

berani dan percaya diri untuk membaca di depan kelas, memberikan alternatif cara 

yang dapat ditempuh guru dalam membelajarkan membaca permulaan, 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menantang siswa 

untuk berperan aktif sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan 

pembelajaran serta meningkatkan mutu pembelajaran sehingga makin optimal.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan peneli-

tian tindakan kelas dengan mengambil judul ” Peningkatan Keterampilan Memba-

ca Permulaan dengan Metode Card Sort Menggunakan Media Kartu Gambar pada 

Siswa Kelas I SD Kebon Dalem 2 Tembalang  Semarang ” 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, secara umum dapat dirumuskan perma-

salahan adalah sebagai berikut: Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembela-

jaran bahasa Indonesia siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 Semarang? Dalam pene-

litian ini rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Apakah dengan metode card sort menggunakan media kartu gambar dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 Tembalang Semarang 

khususnya dalam pembelajaran membaca permulaan? 
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2) Apakah dengan metode card sort menggunakan media kartu gambar dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam mengajarkan membaca permulaan? 

3) Apakah dengan metode card sort menggunakan media kartu gambar dalam 

pembelajaran membaca permulaan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas I SD Kebon Dalem 2  Tembalang Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka solusinya adalah 

melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan fokus pada pembelajaran 

menggunakan metode card sort menurut Zaini (2007:53)  menggunakan  media 

kartu gambar menurut Tang  (dalam Wardhani, 2011:16). Adapun langkah-

langkah pembelajaran dengan metode card sort menggunakan kartu gambar 

adalah sebagai berikut: 

1) Guru menjelaskan cara bermain dengan metode card sort. 

2)  Guru membagi siswa  dalam kelompok, tiap kelompok 4 orang. 

3)  Guru memberi tiap kelompok 1 set kartu yang acak. 

4) Guru meminta tiap kelompok mencari kartu lain yang sama kategorinya di 

beberapa tempat dalam kelas yang disediakan. 

5) Guru meminta tiap anak dalam kelompok mempresentasikan (membacakan 

satu kategori) di depan kelas, setelah semua kelompok menemukan satu set 

kartu yang lengkap  

6) Guru memberikan reward kepada kelompok yang berhasil terlebih dahulu. 

Dengan metode card sort menggunakan media kartu bergambar 

diharapkan siswa dapat lebih termotivasi dan tertantang yang pada akhirnya dapat 
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meningkatkan keterampilan membaca mereka, begitu juga guru akan lebih kreatif 

dalam memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka  tujuan penelitian dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Meningkatkan keterampilan pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa 

kelas I SD Kebon Dalem 2 Tembalang Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 

Tembalang Semarang dalam pembelajaran membaca permulaan dengan 

metode card sort menggunakan media kartu gambar.  

2) Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengajarkan 

membaca permulaan dengan metode card sort menggunakan media kartu 

gambar.  

3) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 Tembalang  

Semarang dalam pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort 

menggunakan media kartu gambar. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya. Selain itu dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain yaitu: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

a) Mampu menambah pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai metode card 

sort. 

b) Mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa  

Dengan metode card sort dan media kartu gambar siswa menjadi lebih aktif, 

termotivasi, berani, dan  percaya diri dalam mengikuti pembelajaran, 

khususnya membaca permulaan. Dengan demikian kreativitas dan daya 

imajinasi siswa berkembang, serta kemampuan dan pemahaman siswa 

mengenai materi dapat tercapai secara maksimal sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. 

b) Bagi Guru  

Memberikan wawasan pengetahuan dan gambaran tentang bagaimana 

mengajar agar lebih efektif, efisien dan inovatif dengan menggunakan metode 

pembelajaran card sort, sehingga guru mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang dikelolanya terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

guru lebih percaya diri dan mampu menunjukkan kinerja yang profesional, 

serta mendapat kesempatan berperan aktif mengembangkan keterampilan diri 

dan pengetahuan. 
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c) Bagi Sekolah 

Dengan menerapkan metode card sort, diharapkan sekolah dapat lebih aktif 

dan kreatif dalam mengembangkan lingkungan sekolah untuk dijadikan sumber 

pengembangan pengetahuan siswa dan sekolah akan lebih mudah untuk 

memberikan pelatihan kepada guru-guru yang belum memahami strategi ini 

sebelumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori yang mendukung penelitian ini terdiri atas:1) pembelajaran 

yang meliputi pengertian pembelajaran dan komponen pembelajaran; 2) 

pembelajaran bahasa Indonesia yang meliputi hakikat membaca yang terdiri atas: 

pengertian membaca, tujuan membaca, faktor yang mempengaruhi membaca, 

jenis-jenis membaca; 3) metode pembelajaran; 4) metode pembelajaran membaca 

permulaan; 5) metode card sort yang terdiri dari pengertian, karakteristik, 

kelebihan dan langkah-langkah metode card sort; 6) media pembelajaran yang 

terdiri dari: pengertian media pembelajaran, jenis media pembelajaran; 7) 

pembelajaran membaca permulaan menggunakan kartu gambar; 8)aktivitas siswa; 

9) keterampilan mengajar guru yang terdiri dari keterampilan bertanya, 

keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan; 10) hasil belajar siswa; 

11) evaluasi pembelajaran membaca permulaan; 12) teori pembelajaran 

pendukung penggunaan metode card sort dan media kartu gambar.  
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2.1.1 Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang berarti 

self instruction dan external instruction. Pembelajaran yang bersifat eksternal 

antara lain datang dari guru yang disebut teaching atau pengajaran. Menurut 

Siddiq (2008:1-9) pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang 

untuk membelajarkan siswa yang belajar. Sedangkan Sugandi (2004:9) 

menyatakan bahwa beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran sebagai 

berikut: 

1) Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku 

si belajar. (Behavioristik); 

2) Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir agar 

memahami apa yang dipelajari. (Kognitif); 

3) Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan 

cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. (Humanistik). 

Menurut Winataputra (2008:1.18) pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan 

kualitas belajar pada diri peserta didik.  

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 

1, butir 20 terkandung 5 konsep, yakni interaksi, peserta didik, pendidik, sumber 

belajar, dan lingkungan belajar. Pengertian dari masing-masing konsep itu adalah 

sebagai berikut: 
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1) Interaksi 

Dalam kamus Ilmiah Populer kata interaksi mengandung arti pengaruh 

timbal balik, saling mempengaruhi satu sama lain. 

2) Peserta didik 

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menurut 

pasal 1, butir 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

3) Pendidik 

Dalam pasal 1, butir 6, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

4) Sumber belajar 

Sumber belajar menurut Winataputra (2008:1.20) secara umum dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta didik dan 

pendidik dalam proses belajar dan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa 

tertulis atau cetakan, terekam, tersiar, jaringan, dan lingkungan.  

5) Lingkungan belajar 

Menurut Winataputra (2008:1-20) bahwa lingkungan belajar adalah 

lingkungan yang menjadi latar terjadinya proses belajar seperti kelas, 
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perpustakaan, sekolah, tempat kursus, warnet, keluarga, masyarakat, dan alam 

semesta. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

usaha yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik sehingga terjadi 

interaksi yang baik antar peserta didik, pendidik, sumber belajar maupun 

lingkungan belajar, yang dapat mengubah / membentuk tingkah laku dan 

mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan 

kemampuan. Dan dalam proses pembelajaran tersebut dipengaruhi oleh sumber 

belajar dan lingkungan belajar. 

2.1.1.2  Komponen Pembelajaran 

Komponen pembelajaran menurut Sugandi (2008:28-30) terdiri dari tujuan 

pembelajaran, subyek belajar, materi pelajaran, strategi pembelajaran, media 

pembelajaran dan penunjang. Adapun komponen pembelajaran akan dijelaskan 

pada paparan berikut: 

1) Tujuan Pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran yang diupayakan pencapaiannya biasanya berupa 

pengetahuan, keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam 

indikator yang terdapat dalam RPP. Indikator yang telah dirumuskan akan 

mempermudah dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat.   

2) Subyek Belajar 

Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek karena siswa 

adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai obyek karena 
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kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri 

subyek belajar. 

3) Materi Pelajaran 

 Materi pelajaran juga komponen utama dalam proses pembelajaran, karena 

materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran. 

Materi pembelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis dan 

dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap intensitas proses 

pembelajaran. 

4)  Strategi Pembelajaran 

 Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat perlu mepertimbangkan 

tujuan, karakteristisk siswa dan materi pelajaran agar strategi pembelajaran dapat 

berfungsi maksimal. 

5) Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Media 

digunakan dalam kegiatan instruksional antara lain karena: 1) media dapat 

memperbesar benda yang sangat kecil; 2) dapat menyajikan benda yang jauh dati 

subyek belajar; 3) menyajikan peristiwa yang komplek, rumit dan berlansung 

cepat menjadi sistematik dan sederhana sehingga mudah disajikan. 

6) Penunjang 
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 Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan sebagainya. 

Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi dan mempermudah 

terjadinya proses pembelajaran. 

2.1.2 Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang paling 

utama, terutama di SD kelas rendah (I dan II). Dikatakan demikian karena dengan 

bahasalah siswa dapat menimba ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta informasi 

yang disampaikan oleh pendidik. Untuk mencapai kompetensi hasil belajar bahasa 

Indonesia, dalam KTSP SD yang telah dirumuskan secara nasional maka 

pembelajaran bahasa Indonesia dikembangkan melalui empat aspek keterampilan 

utama bahasa Indonesia, yang meliputi: menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. 

Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang 

langsung. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. 

Keterampilan ini sebagai implementasi dari hasil simakan. Membaca merupakan 

proses menerjemahkan simbol tulisan ke dalam bunyi. Menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif karena harus terampil 

menggunakan struktur bahasa dan  pengetahuan bahasa. 

2.1.2.1 Hakikat Membaca 

Menurut Crawley dan Mountain (dalam Rahim 2008:2) membaca pada 

hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya 
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sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berfikir, 

psikolinguistik dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan 

proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Sebagai 

suatu proses berfikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata-kata, 

pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Menurut 

Klein, dkk  membaca mencakup: (1) membaca merupakan suatu proses,             

(2) membaca adalah strategis, dan (3) membaca merupakan interaktif. Membaca 

sebagai proses visual merupakan proses menerjemahkan simbol tulis ke dalam 

bunyi. Sebagai suatu proses berfikir, membaca mencakup pengenalan kata, 

pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan membaca kreatif. Membaca 

sebagai proses linguistik, skemata pembaca membantunya membangun makna, 

sedangkan fonologis, semantik, dan fitur sintaksis membantunya 

mengkomunikasikan dan menginterpretasikan pesan-pesan. Proses metakognitif 

melibatkan perencanaan, pembetulan suatu strategi, pemonitoran dan 

pengevaluasian.  

2.1.2.2  Pengertian  Membaca 

Membaca merupakan suatu kegiatan yang terpadu yang mencakup 

beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkan dengan 

bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan 

(Akhadiah,dkk. 1993:22). Anderson dkk. memandang bahasa sebagai suatu proses 

untuk memahami tulisan. Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang 

komplek yang menuntut kerjasama antara sejumlah kemampuan. Untuk dapat 

membaca suatu bacaan, seseorang harus dapat menggunakan pengetahuan yang 
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dimilikinya. Pada waktu membaca mata mengenali kata, sementara pikiran 

menghubungkan dengan maknanya. Makna kata dihubungkan satu sama lain 

menjadi makna frase, klausa, kalimat dan akhirnya makna seluruh bacaan. 

Membaca merupakan proses berfikir. Untuk dapat memahami bacaan, pembaca 

terlebih dahulu harus memahami kata-kata dalam kalimat yang dihadapinya dalam 

proses asosiasi eksperimental. Kemudian membuat simpulan dengan 

menghubungkan isi yang terdapat dalam materi bacaan. Untuk itu ia harus dapat 

berfikir secara sistematis, logis, dan kreatif (Syafi’ie dalam Winarsih 2009:9). 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

membaca adalah proses aktif dari pikiran yang dilakukan melalui mata terhadap 

bacaan. Membaca merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, 

karena membaca tidak hanya untuk memperoleh informasi tetapi berfungsi 

sebagai alat untuk memperluas pengetahuan dan bahasa seseorang. Dalam 

membaca terjadi interaksi antara pembaca dan teks bacaan. Dan akhirnya 

pembaca dapat menyimpulkan yang dibaca setelah memahami bacaan tersebut. 

Dengan demikian, anak sejak kelas awal SD perlu memperoleh latihan membaca 

dengan baik khususnya membaca permulaan.  

2.1.2.3 Tujuan  Membaca 

Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca 

dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang 

tidak memiliki tujuan. Menurut Blanton dkk (dalam Rahim 2008:11) tujuan 

membaca mencakup: 

1) kesenangan;  
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2) menyempurnakan membaca nyaring; 

3) menggunakan strategi tertentu; 

4) memperbaharui pengetahuan dengan topik tertentu; 

5) mengkaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui; 

6) memperoleh informasi untuk laporan lisan maupun tertulis; 

7) mengkonfirmasikan atau menolak prediksi; 

8) menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diper-

oleh; 

9) menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik 

 

2.1.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Membaca 

Keterampilan membaca seperti halnya kegiatan membaca merupakan suatu 

keterampilan yang komplek. Banyak faktor yang mempengaruhi keterampilan 

membaca seseorang, baik faktor internal maupun eksternal. Beberapa ahli 

mempunyai pendapat yang hampir sama tentang faktor yang mempengaruhi 

keterampilan membaca seseorang. Menurut Akhadiah dkk. (1992:25) faktor-

faktor yang mempengaruhi kegiatan membaca adalah: 

1) Motivasi 

Membaca sangat membutuhkan motivasi. Motivasi merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap kegiatan membaca. Banyak kegiatan membaca gagal 

karena rendahnya motivasi. Motivasi membaca tersebut dibedakan berdasarkan 

sumbernya adalah motivasi yang bersifat intrinsik dan yang bersifat ekstrinsik.  

2) Lingkungan Keluarga 
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Keluarga yang memiliki kesadaran akan pentingnya kemampuan membaca 

akan mendorong anaknya untuk belajar membaca. Kebiasaan orang tua 

membacakan cerita untuk anak waktu masih kecil juga usaha untuk 

menumbuhkan minat baca anak. Pembicaraan orang tua serta anggota keluarga 

lain di rumah juga akan mempengaruhi kemampuan membaca anak. 

3) Bahan Bacaan  

Bahan bacaan akan mempengaruhi seseorang dalam minat atau 

keterampilan memahami bacaan tersebut. Bahan bacaan yang terlalu sulit untuk 

seseorang akhirnya akan mematahkan selera untuk membacanya. Dalam 

pemilihan bahan bacaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut 

adalah topik, keterbacaan bahan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca permulaan menurut Lamb 

dan Arnold dalam Rahim (2008:16-30) adalah: 

1) Faktor Fisiologis 

 Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, 

dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan 

bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Beberapa ahli 

mengemukakan bahwa keterbatasan neurologis (misalnya berbagai cacat otak) 

dan kekurangmatangan secara fisik merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 

mereka. Gangguan pada alat bicara, alat pendengaran, dan alat penglihatan bisa 

memperlambat kemajuan belajar membaca anak. Analisis bunyi misalnya, 

mungkin sukar bagi anak yang mempunyai masalah pada alat bicara dan 
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pendengaran. Dan sebaiknya anak-anak diperiksa matanya terlebih dahulu 

sebelum ia mulai membaca permulaan. Walaupun tidak mempunyai gangguan 

pada alat penglihatannya, beberapa anak mengalami kesukaran belajar membaca. 

Hal ini dapat terjadi karena belum berkembangnya kemampuan mereka dalam 

membedakan simbol-simbol cetakan, seperti huruf, angka, dan kata-kata, 

misalnya anak belum bisa membedakan cara membaca b, p dan d. Perbedaan 

pendengaran (auditory discrimination) adalah kemampuan mendengarkan 

kemiripan dan perbedaan bunyi bahasa sebagai faktor penting dalam menentukan 

kesiapan anak membaca. 

2) Faktor Intelektual 

 Menurut Heinz adalah  suatu kegiatan berfikir yang terdiri dari 

pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara 

tepat (Page dkk. 2008:17). Intelektual merupakan kemampuan global individu 

untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berfikir rasional, dan berbuat secara efektif 

terhadap lingkungan. Secara umum, intelegensi anak tidak sepenuhnya 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor 

metode mengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut mempengaruhi 

kemampuan membaca permulaan.  

3) Faktor Lingkungan 

 Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan membaca siswa. Faktor 

lingkungan mencakup: 

a) Latar Belakang dan Pengalaman Siswa di Rumah 
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Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai dan kemampuan bahasa 

anak. Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian anak adalah 

masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya dapat membantu anak dan dapat 

menghalangi anak belajar membaca (Rahim 2008:18). Rumah juga berpengaruh 

pada sikap anak terhadap buku dan membaca. Orang tua yang gemar membaca, 

memiliki koleksi buku, menghargai membaca, dan senang membacakan cerita 

anak-anak mereka pada umumnya menghasilkan anak yang senang membaca. 

 Kualitas dan luasnya pengalaman anak di rumah juga penting bagi 

kemampuan belajar membaca. Membaca seharusnya merupakan suatu kegiatan 

yang bermakna. Pengalaman masa lalu anak-anak memungkinkan mereka lebih 

memahami apa yang mereka baca.  

b) Sosial Ekonomi Keluarga Siswa  

  Ada kecenderungan orang tua kelas menengah ke atas merasa bahwa 

anak-anak mereka siap lebih awal dalam membaca permulaan. Namun usaha 

orang tua hendaknya tidak berhenti sampai pada membaca permulaan saja. Orang 

tua harus melanjutkan kegiatan membaca anak secara terus-menerus.  

4) Faktor Psikologis 

 Faktor lain yang mempengaruhi kemajuan keterampilan membaca anak 

adalah faktor psikologis. Faktor psikologis mencakup: konsep diri, penghargaan 

diri, motivasi, minat serta kematangan sosial, emosi dan penyesuaian diri. Konsep 

diri yang rendah menyebabkan semangat untuk belajar menjadi rendah dan 

kemungkinan untuk mengatasi kesulitan belajar menjadi kecil.  
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2.1.2.5 Jenis-jenis Membaca 

  Kegiatan membaca dapat dibeda-bedakan berdasarkan tujuan, jenis 

wacana yang dibaca, cara melakukan kegiatan, dan tempat kegiatan. 

Kegiatan membaca menurut tujuannya dibedakan menjadi dua kegiatan 

yaitu membaca permulaan dan pemahaman (Akhadiah dkk. 2001:29). Pengajaran 

membaca permulaan bertujuan agar siswa mengenal membaca terlebih dahulu. 

Membaca permulaan diberikan untuk siswa kelas I dan II sedangkan membaca 

pemahaman bertujuan agar siswa memahami apa yang dia baca. Membaca 

pemahaman ini biasa diberikan pada siswa kelas III sampai kelas VI.  

 Berikut ini merupakan jenis kegiatan membaca yang dilakukan di 

sekolah maupun di luar sekolah (Akhadiah dkk. 2001:29-31): 

1) Membaca Teknik 

 Kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa menyuarakan lambang-

lambang tertulis. Melalui kegiatan ini siswa dibiasakan membaca dengan intonasi 

yang wajar, tekanan yang baik, dan lafal yang benar. Membaca teknik dilakukan 

dengan suara keras atau disebut membaca nyaring. Kegiatan membaca ini sering 

dilakukan di kelas di kelas rendah yaitu kelas I, II dan III sekolah dasar.  

Membaca permulaan merupakan bagian dari membaca teknik. Membaca 

permulaan bertujuan mengenal membaca terlebih dahulu dengan menguasai 

teknik-teknik membaca yang benar dan menangkap isi bacaan dengan baik. 

Dengan demikian siswa tidak mengalami kesulitan untuk menangkap dan 

memahami informasi yang disajikan dalam berbagai buku pelajaran, buku bahan 

penunjang dan sumber-sumber belajar tertulis lain. 
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 Membaca permulaan adalah membaca yang diberikan di kelas I dan II. 

Tujuannya agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan 

dengan intonasi yang wajar, sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. 

(Akhadiah, dkk. 1992:31). 

 Keterampilan membaca yang diperoleh pada membaca permulaan akan 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca lanjut. Sebagai keterampilan 

yang mendasari kemampuan berikutnya maka kemampuan membaca permulaan 

benar-benar memerlukan perhatian guru. Jika dasarnya tidak kuat maka pada 

tahap selanjutnya siswa akan mengalami kesulitan untuk dapat memiliki 

keterampilan membaca yang memadai (Zuchdi dan Budiasih 2001:57). 

Membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan dan kognitif. 

Proses keterampilan menunjuk pada pengenalan dan penguasaan lambang-

lambang fonem, sedangkan proses kognitif menunjuk pada penggunaan lambang-

lambang fonem yang sudah dikenal untuk memahami makna suatu kata dan 

kalimat”. Pembelajaran membaca permulaan merupakan pengajaran yang 

menekankan pada pengenalan simbol bahasa (huruf) yaitu pengenalan kata. 

Pembelajaran membaca permulaan merupakan tingkatan proses pembelajaran 

membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. 

Tingkatan ini sering disebut dengan tingkatan belajar membaca ( learning to 

read)” 

Ciri-ciri terampil membaca permulaan antara lain (Haryanti 2010:22) : 

1) Membacanya lancar sesuai dengan kaidah kebahasaan, meliputi intonasi, jeda, 

tempo; 2) Membaca sesuai tanda baca; 3) Kejelasan dalam menyuarakan 
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lambang-lambang bunyi jelas; 4) Melafalkan huruf jelas; 5)  Pengucapan huruf 

harus jelas. 

Jadi siswa yang terampil membaca permulaan meliputi:  

1) Pelafalan yang tepat meliputi: mengucapkan huruf dengan jelas, mengucapkan 

kata dengan jelas, menyuarakan lambang-lambang bunyi dengan jelas. 

2) Intonasi yang tepat meliputi: sesuai jeda, sesuai tempo, sesuai tanda baca. 

Berdasarkan beberapa pengertian dan tujuan membaca di atas dapat 

disimpulkan bahwa membaca adalah proses melisankan dan/atau memahami 

bacaan atau sumber tertulis untuk memperoleh pesan atau gagasan yang ingin 

disampaikan penulisnya. 

Dalam penelitian ini indikator keterampilan membaca permulaan diantaranya 

meliputi : 1) pelafalan yang tepat  yang mencakup : mengucapkan huruf dan  kata 

dengan jelas, menyuarakan lambang-lambang bunyi dengan jelas; 2) intonasi yang 

tepat meliputi :  jeda, tempo dan tanda baca. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

permulaan adalah keterampilan membaca paling dasar yang harus dikuasai oleh 

siswa terutama di kelas I dan II sekolah dasar, agar siswa tidak mengalami 

kesulitan belajar.  Karena keterampilan membaca permulaan akan sangat 

mempengaruhi keterampilan membaca lanjut. Kemampuan membaca permulaan 

menjadi hal utama yang mendasari penguasaan berbagai penguasaan mata 

pelajaran lainnya sehingga permasalahan membaca pada anak seringkali juga 

berkaitan dengan rendahnya penguasaan mata pelajaran. 
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2) Membaca dalam Hati 

 Kegiatan membaca ini perlu dilatihkan setelah siswa menguasai semua 

huruf. Siswa dilatih membaca tanpa mengeluarkan suara atau gerakan bibir. 

Latihan membaca dalam hati dilakukan dengan menggunakan bahan bacaan yang 

mudah namun belum pernah diberikan. Namun sebelumnya guru harus 

menjelaskan kata atau kalimat yang diperkirakan belum dikuasai siswa. 

3) Membaca Indah 

 Pada hakikatnya membaca indah adalah membaca teknik juga. Tetapi 

bahan bacaan yang digunakan ialah karya sastra, seperti puisi dan prosa liris.  

4) Membaca Bahasa 

Kegiatan membaca ditekankan pada sisi kebahasaan, bukan isinya. Jadi 

dalam kegiatan ini berdasarkan bacaan yang diberikan siswa berlatih 

menggunakan kata, ungkapan serta kalimat. 

5) Membaca Cepat 

 Tujuan dari membaca cepat adalah agar siswa memahami dengan cepat 

isi bacaan. Untuk mencapai kecepatan membaca ini siswa harus berlatih 

mempercepat gerakan penglihatan dan memperluas pandangannya waktu 

membaca. Dalam hal ini harus dihindari membaca kata demi kata. Ini berarti 

sekali siswa dapat membaca beberapa kata. 

6) Membaca Pustaka 

 Dalam kegiatan ini diperhatikan bagaimana menumbuhkan minat baca 

anak, tidak saja terhadap bacaan hiburan, tetapi juga terhadap bacaan yang berisi 

pengetahuan. 
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2.1.3 Metode Pembelajaran  

 Menurut WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(199:767) metode adalah cara yang telah diatur dan terpikir baik-baik untuk 

mencapai suatu maksud. Menurut Sudjana (2005:76) metode pembelajaran adalah 

cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada 

saat berlangusngnya pengajaran. Sedangkan menurut M . Sobri Sutikno (2009:88) 

menyatakan,” Metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran 

yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa 

dalam upaya mencapai tujuan” 

 Penggunaan metode dalam pembelajaran perlu diperhatikan kesesuaian 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya, seperti yang 

dikemukakan Surakhmad dalam Djamarah dan Zain (2006:78-82) bahwa ada lima 

faktor yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar yaitu: a) anak didik 

dengan berbagai kematangan; b) tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya; c) 

situasi dengan berbagi keadaan; d) fasilitas dengan berbagai kualitas dan 

kuantitasnya;  e) pribadi guru serta kemampuan profesionalitas yang berbeda-

beda. 

 Dalam memilih metode pembelajaran, ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh seorang guru seperti yang dinyatakan oleh Ahmadi dan Prasetya 

(2005:52) yaitu: 

a)  dapat membangkitkan mitovasi, minat dan gairah belajar; 

b) dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa; 

c) dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya; 
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d) dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan 

eksplorasi dan inovasi; 

e) dapat mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh 

pengetahuan melalui usaha pribadi; 

f)  dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan 

pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan; 

g) dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap utama 

yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Berdasarkan definisi/pengertian metode pembelajaran yang 

dikemukakan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru agar terjadi proses belajar pada 

diri siswa untuk mencapai tujuan. 

2.1.4  Metode Pembelajaran Membaca Permulaan 

Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang 

dapat digunakan, antara lain (Akhadiah, dkk. 1992:32-36): 

1) Metode Abjad  

Metode ini merupakan metode yang sangat tua. Dengan metode ini 

pelajaran dimulai dengan pengenalan abjad ”a”, ”be”, ”ce” dan seterusnya. Guru 

sering mengajarkan melalui lagu ABC. Metode ini seringkali menimbulkan 

kecenderungan mengeja, yaitu membaca huruf demi huruf.  

2) Metode Bunyi 
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 Pelaksanaannya hampir sama dengan metode abjad. Tetapi huruf-huruf 

tidak disebut dengan nama abjadnya, melainkan dengan bunyinya misalnya”el”, 

”em”, ”en” , ”er” dan seterusnya. Metode ini mempunyai kelemahan yang sama 

dengan metode abjad yaitu kencenderungan untuk mengeja. 

3) Metode Kupas Rangkai Suku Kata  

 Metode ini dimulai dengan pengenalan beberapa suku kata. Setelah siswa 

mampu membacanya, suku-suku kata itu dirangkai menjadi kata-kata dengan 

menggunakan kata penghubung. 

4) Metode Kata Lembaga 

 Siswa belajar membaca melalui kata-kata. Kepada mereka diperkenalkan 

beberapa kata. Salah satu diantaranya merupakan kata lembaga, yaitu kata yang 

dikenal oleh siswa. 

5) Metode Global 

Mula-mula siswa diperkenalkan beberapa kalimat. Setelah mereka dapat 

membacanya salah satu kata diambil untuk diuraikan menjadi kata kemudian suku 

kata dan akhirnya menjadi huruf. Penerapan metode ini seringkali mengakibatkan 

kecenderungan menghapal kalimat, bukan membaca kalimat. 

6) Metode SAS 

Dalam metode ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tanpa buku dan dengan 

menggunakan buku.  

a)  Periode membaca permulaan tanpa buku terdiri atas: 

(1)  merekam bahasa anak yaitu merekam kalimat yang diucapkan siswa. Kalimat 

itulah yang akan digunakan sebagai pola dasar pengajaran. 
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(2)  bercerita dengan gambar yaitu cerita dengan menggunakan gambar. Pemilihan 

gambar harus seksama. Gambar tersebut harus menarik. Guru dapat 

menggunakan gambar tersebut untuk bercerita. Melalui pancingan dari guru, 

siswa dapat mengemukakan kalimat yang berhubungan dengan gambar. 

(3)  membaca gambar yaitu dengan cara menunjukkan gambar pada siswa dengan 

tulisan dibawahnya. Jadi siswa dapat membaca gambar. 

(4)  membaca gambar dengan kartu kalimat yaitu menggunakan kartu kalimat yang 

disertakan pada gambar akan menarik perhatian siswa. Jadi siswa dapat 

membaca secara keseluruhan tulisan yang berbeda untuk setiap gambar. 

(5)  proses struktural yaitu dengan menggunakan gambar-gambar yang memadu 

pada kartu kalimat dihilangkan. Siswa mulai membaca kalimat secara 

struktural atau global. 

(6) proses analitik yaitu dengan menggunakan kalimat diurai menjadi kata, suku 

kata dan huruf. Siswa mampu mengenali huruf. 

(7) proses sintetik dilakukan setelah mengenali huruf dalam kalimat, maka huruf 

digabungkan lagi menjadi kalimat. 

b) Periode membaca permulaan dengan buku 

Berdasarkan penjelasan berbagai metode yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran membaca permulaan, penulis memilih metode SAS tahap tanpa 

buku yaitu membaca gambar menggunakan kartu gambar dengan card sort (sortir 

kartu)  
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2.1.5  Metode Card Sort (Sortir Kartu) 

2.1.5.1  Pengertian Metode Card Sort 

Zaini,dkk (2007:53) menyatakan bahwa metode ini merupakan kolaboratif 

yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta 

tentang objek atau mereview informasi. Card sort (mensortir kartu) yaitu metode 

yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk 

menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam 

pembelajaran (Fatah,2008:185). Metode card sort, dengan menggunakan media 

kartu dalam praktek pembelajaran, akan membantu siswa dalam memahami 

pelajaran dan menumbuhkan motivasi siswa dalam pembelajaran, sebab dalam 

penerapan metode card cort, guru hanya berperan sebagai fasilitator, yang 

memfasilitasi siswanya dalam pembelajaran, sementara siswa belajar secara aktif 

dengan fasilitas dan arahan guru (Syaharuddin,2008:1).  

2.1.5.2  Karakteristik Metode Card Sort 

Salah satu ciri metode card sort yaitu pendidik lebih banyak bertindak 

sebagai fasilitator dan menjelaskan materi yang perlu dibahas atau materi yang 

belum dimengerti siswa setelah presentasi selesai. Sehingga materi yang telah 

dipelajari benar-benar dipahami dan dimengerti siswa. Ciri khas metode card sort 

adalah siswa mencari sendiri bahan atau materi yang sesuai dengan kategori 

kelompok yang diperolehnya dan siswa mengelompokan sesuai kartu indeks yang 

diperolehnya. Dengan demikian siswa menjadi aktif dan termotivasi dalam proses 

pembelajaran (Fadeh, 2009:38). 
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2.1.5.3  Langkah-langkah Metode Card Sort 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode card sort menurut 

Siberman (2006:169-170) adalah sebagai berikut : 

1) Guru memberikan pada setiap siswa  kartu indeks  yang berisi materi pelajaran. 

Kartu indeks dibuat berpasangan berdasarkan definisi, kategori/kelompok. 

Misalnya yang berisi aliran empiris dengan kartu pendidikan yang ditentukan 

oleh lingkungan dan lain-lain. Makin banyak siswa makin banyak pula 

pasangan kartunya. 

2) Guru menunjuk salah satu siswa yang memegang kartu, siswa yang lain 

diminta berpasangan dengan siswa tersebut bila kartu yang dipegangnya 

memiliki kesamaan definisi atau kategori. 

3) Guru dapat memberikan hukuman bagi siswa yang melakukan kesalahan. Jenis 

hukuman dibuat atas kesepakatan. 

4)  Guru dapat membuat catatan penting di papan tulis pada saat prosesi terjadi. 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode card sort menurut 

Fatah (2008:185) adalah sebagai berikut : 

1) Guru membagikan kertas yang bertuliskan informasi atau kategori tertentu secara 

acak. 

2) Guru menempelkan kategori utama di papan tulis atau kertas di dinding kelas. 

3) Guru meminta peserta didik untuk mencari temannya yang memiliki kertas/ 

kartu yang berisi sama untuk membentuk kelompok dan mendiskusikannya. 

4) Guru meminta mereka mempresentasikan 
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Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode card sort menurut 

Zaini dkk (2007:53) adalah: 

1) Guru memberikan pada setiap siswa potongan kertas yang berisi informasi atau contoh 

yang tercakup dalam satu atau lebih kategori 

2)  Guru meminta siswa untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk 

menemukan kartu dengan kategori yang sama. (Guru boleh mengumumkan 

kategori tersebut sebelumnya atau membiarkan siswa menemukan sendiri ) 

3) Guru meminta siswa mempresentasikan kategori masing-masing di depan 

kelas. 

4)  Guru memberikan poin-poin penting terkait dengan materi pembelajaran, 

seiring presentasi dari tiap-tiap kategori. 

 Pada awal kegiatan yaitu langkah (1) dan (2) bisa dimodifikasi dengan 

membentuk kelompok. Kelas dibentuk menjadi beberapa kelompok. Setiap 

kelompok diberi satu set kartu yang sudah diacak sehingga kategori yang tidak 

relevan tidak nampak. Setiap kelompok kemudian mensortir kartu-kartu tersebut. 

Setiap kelompok memperoleh nilai untuk setiap kartu yang disortir dengan benar. 

Kegiatan selanjutnya berdiskusi dan presentasi, tentang satu kategori yang sudah 

ditentukan. 

2.1.5.4  Kelebihan Metode Card Sort 

Kelebihan metode card sort menurut Wahyuni (2011:14) adalah: 1) guru 

mudah menguasai kelas; 2) mudah dilaksanakan; 3) mudah mengorganisir kelas; 

4) dapat diikuti oleh siswa yang jumlahnya banyak; 5) mudah menyiapkannya;   

6) guru mudah menerangkan dengan baik. Sedangkan kelemahan metode card 
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sort adalah adanya kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian siswa, terutama 

apabila terjadi jawaban-jawaban yang menarik perhatian. 

2.1.6 Media Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian 

Kata media berasal dari bahasa Latin yakni medius yang secara 

harafiahnya berarti tengah, pengantar, atau perantara (Munadi,2008:6). Menurut 

Bretz (dalam Anitah,2008:10) media adalah sesuatu yang terletak di tengah-

tengah, jadi suatu perantara. Berdasarkan pengertian tersebut maka media dapat 

dikatakan sebagai perantara pesan. Secara harafiah dapat dikatakan media adalah 

sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan kepada 

penerima pesan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menjadi 

perantara pesan dalam proses belajar mengajar dari sumber informasi kepada 

penerima informasi sehingga terjadi proses belajar yang kondusif.  

Munadi (2008:36) menyebutkan fungsi media pembelajaran yaitu:          

(1) sebagai sumber belajar; (2) fungsi semantik (untuk menambah perbendaharaan 

kata); (3) fungsi manipulatif (mengatasi batas ruang dan waktu serta mengatasi 

batas inderawi); (4) fungsi psikologis (fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi 

kognitif, fungsi imajinatif, fungsi motivasi); dan (5) fungsi sosio-kultural 

(mengatasi hambatan sosio-kultural antara peserta komunikasi dalam 

pembelajaran ) . 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat yang dapat menjadi perantara pesan/informasi maupun 
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sebagai  sumber belajar yang memiliki berbagai fungsi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2.1.6.2 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Menurut Siddiq (2008:2.17), media pembelajaran diklasifikasikan ke 

dalam beberapa bentuk, antara lain : 

a) Media Grafis, yaitu media yang menyajikan desain materi dalam bentuk 

simbol-simbol komunikasi visual. Media ini bersifat sederhana, mudah 

pembuatannya dan relatif murah. Yang termasuk media grafis, antara lain: 

gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau chart, grafik, kartun, poster, peta 

dan globe. 

Media kartu bergambar termasuk bagian dari media grafis karena 

menampilkan gambar-gambar yang berupa kartu. Menurut Tang (dalam 

Wardhani,2011:16) kartu bergambar merupakan media yang mempunyai 

peranan penting untuk memperjelas pengertian dan dapat menghindarkan 

kesalahan pengertian antara apa yang dimaksud oleh guru dengan apa yang 

ditangkap oleh siswa. Jadi kartu merupakan alat media yang membantu 

menggunakan indra penglihatan dominan dan juga alat yang memperjelas 

pengertian dan gambar. Sedangkan gambar dan foto merupakan contoh alat 

bantu pandang yang berguna untuk membantu siswa memahami konsep 

tertentu yang ingin dikenalkan oleh guru, baik itu  gambar tiruan benda, 

kegiatan, tokoh-tokoh penting, maupun situasi.  

Kartu gambar dibuat dari potongan kertas dengan ukuran panjang 9 cm 

dan lebar 6 cm. Dalam setiap potongan kertas terdapat gambar dari suatu benda 
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atau kegiatan. Setiap kategori/kelompok terdiri dari 4 kartu yang berbeda tetapi 

sama jenisnya. Pada tiap kartu gambar terdapat tulisan jenis kategori pada 

bagian atas gambar dan nama benda atau kegiatan yang tertera pada bagian 

bawah gambar. Setiap set kartu memuat beberapa kategori/kelompok misalnya 

1 kategori permainan 2 orang terdiri dari permainan congklak, catur, jungkat-

jungkit, ayunan. Kartu-kartu gambar yang dibuat sesuai dengan materi  yang 

akan diajarkan.  

 Kegunaan alat ini untuk membantu memudahkan siswa menjawab 

pertanyaan, maupun memahami isi wacan lisan maupun tulis menurut 

Mahmuda (dalam Wardhani, 2011: 19). Jadi media kartu bergambar adalah 

media yang  mempunyai sifat universal, mudah dimengerti dan juga 

mempunyai peranan penting untuk untuk memperjelas pengertian dan gambar. 

Media tersebut dapat di gunakan untuk menyampaikan pesan dengan tujuan 

pendidikan dan pembelajaran. 

b) Media Audio, yaitu media yang menyajikan desain materi dalam bentuk 

lambang-lambang auditif. Media ini terdiri dari: radio, rekaman, laboratorium 

bahasa. 

c) Media Audio Visual, yaitu media yang tidak hanya dapat dilihat saja tetapi juga 

dapat didengarkan, karena selain dapat menampilkan gambar juga dapat 

mengeluarkan suara, atau yang di sebut juga media tampak dengar. Yang 

termasuk media ini antara lain : video, film, televisi. 

d) Media Proyeksi diam, yaitu media yang menyajikan desain pesan atau materi 

layaknya media grafis, tetapi penyajiannya dengan teknik diproyeksikan 
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dengan peralatan yang disebut proyektor. Media ini terdiri dari : bingkai 

(slide), film rangkai (film strip), media transparansi (Overhead Projector). 

e) Media Proyeksi gerak, yaitu media yang menyajikan desain pesan atau materi 

bentuk objek yang bergerak. Yang termasuk media ini, antara lain : animasi, 

dan permainan simulasi. 

f) Media Cetak, yaitu media yang menyajikan desain pesan atau materi (verbal 

tulis dan gambar) dalam bentuk cetak. Yang termasuk media cetak adalah 

buku, modul, surat kabar, majalah, LKS. 

g) Media Nyata, yaitu media dalam bentuk benda aslinya, baik dalam bentuk 

keseluruhan atau utuh, maupun dalam bentuk bagian atau contoh bagian dari 

benda tertentu. Yang termasuk media nyata ini, seperti objek,  insektarium dsb. 

Berdasarkan uraian di atas tentang media pembelajaran, dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan pembelajaran 

sehingga mudah diterima oleh peserta didik. Pemilihan media disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa.  

2.1.7  Pembelajaran Membaca Permulaan Menggunakan Kartu Gambar 

Dalam pembelajaran, adakalanya siswa sulit menangkap hal-hal yang 

bersifat abstrak, karena memang karakteristik anak usia SD antara lain yaitu peka 

terhadap hal-hal yang berwarna dan nyata. Untuk itu perlu diberikan contoh atau 

gambaran agar siswa mudah memahami. Dengan kata lain pembelajaran bersifat 

konkret. Untuk menghindari semua itu dalam pengajaran bahasa diperlukan 

media, seperti yang disarankan pada rambu-rambu pembelajaran bahasa yaitu 
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perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengajaran, antara lain dari yang mudah ke 

yang sukar, dari hal-hal yang dekat ke hal-hal yang jauh, dari yang sederhana ke 

yang rumit, dari yang diketahui ke yang belum diketahui, dan dari yang konkret 

ke yang abstrak.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kartu bergambar. Teori 

pembelajaran sosial memandang bahwa sebagian besar belajar yang dialami 

manusia dibentuk melalui melihat. Dengan kata lain, seseorang dapat belajar 

melalui pengamatan. Jadi penggunaan kartu bergambar adalah salah satu alternatif 

dalam pembelajaran membaca permulaan. Dengan penggunaan kartu bergambar 

ini pembelajaran membaca permulaan diharapkan akan banyak menguntungkan 

siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

membaca permulaan dengan menggunakan kartu bergambar, setelah persiapan 

pembelajaran dilakukan, dilaksanakan pembelajaran membaca permulaan 

menggunakan metode card sort menurut Zaini dkk (2007:53) dengan beberapa 

langkah pembelajaran yaitu : 

1.Guru menjelaskan cara bermain dengan metode card sort. 

2. Guru membagi siswa  dalam kelompok, tiap kelompok 4 orang. 

3. Guru memberi tiap kelompok 1 set kartu yang acak. 

4. Guru meminta tiap kelompok mencari kartu lain yang sama kategorinya di 

beberapa tempat dalam kelas yang disediakan. 

5. Guru meminta mempresentasikan hasil kerja. Setelah semua kelompok 

menemukan satu set kartu yang lengkap, tiap anak dalam kelompok 

mempresentasikan (membacakan satu kategori) di depan kelas.  
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6. Guru memberikan reward kepada kelompok yang berhasil terlebih dahulu. 

2.1.8  Aktivitas Siswa 

Menurut Sriyono (2008), aktivitas adalah segala kegiatan yang 

dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk 

belajar. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang 

mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, 

mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama 

dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki 

aktivitas apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: sering bertanya kepada guru 

atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mampu 

menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. Semua 

ciri perilaku tersebut pada dasarnya dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi proses 

dan dari hasil. 

Hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah 

aktivitas siswa. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan 

interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa lain. Hal ini 

akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-

masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas 
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yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan hasil belajar. 

 Dierich (dalam Sardiman, 2004: 101) menggolongkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut:  

1)Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7). Mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional activities, seperti : menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.  

Hamalik (2001:172) mengklasifikasikan aktivitas belajar atas delapan 

kelompok, yaitu: 
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1) Kegiatan-kegiatan visual, misalnya: membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja dan bermain. 

2) Kegiatan-kegiatan lisan, sebagai contoh misalnya: mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi. 

3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan seperti: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio. 

4) Kegiatan-kegiatan menulis sebagai contoh misalnya: menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan 

mengisi angket. 

5) Kegiatan-kegiatan menggambar misalnya: menggambar, membuat grafik, 

diagram, chart, peta dan pola. 

6) Kegiatan-kegiatan metrik seperti: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, dan menyelenggarakan permainan 

7) Kegiatan-kegiatan mental misalnya: merenung, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, dan membuat keputusan. 

8) Kegiatan-kegiatan emosional seperti: minat, membedakan, berani, tenang dan 

lain-lain. 

Berdasarkan uraian tentang aktivitas siswa di atas, dapat disimpulkan 

bahwa dalam belajar sangat dituntut aktivitas siswa. Siswa yang lebih banyak 

melakukan kegiatan sedangkan guru lebih banyak membimbing dan 
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mengarahkan. Tujuan pembelajaran tidak mungkin tercapai tanpa adanya aktivitas 

siswa. 

Indikator dalam penelitian ini  adalah 1) visual activities yang terdiri atas: 

aktif membaca dan memperhatikan gambar; 2) oral activities antara lain: 

mengeluarkan pendapat; 3) listening activities antara lain: mendengarkan 

pendapat; 4) motor activities yaitu aktif bermain melalui metode card sort;          

5) mental activities yang terdiri atas: menghubungkan kartu gambar dengan kata/ 

kalimat, mengambil keputusan, refleksi, 6) emotional activeties antara lain: 

menaruh minat pada kegiatan, berani, percaya diri. 

2.1.9  Keterampilan Mengajar Guru 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Dalam pembelajaran, guru berhadapan 

dengan sejumlah siswa dengan berbagai macam latar belakang, sikap, dan potensi, 

yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap kebiasaannya dalam mengikuti 

pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut guru dituntut dapat membangkitkan 

motivasi belajar siswa. Karena motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang 

tinggi akan belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk membangkitkan motivasi 

belajar siswa, setiap guru sebaiknya mampu menciptakan pembelajaran yang 

kreatif dan menyenangkan. Untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan.  

Adapun keterampilan yang harus dimiliki guru menurut  Sumantri dan 

Permana (2001:228-252) terdiri atas: keterampilan bertanya, keterampilan 
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memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan 

menjelaskan, meketarmpilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 

2.1.9.1  Keterampilan Bertanya 

Menurut  Sumantri dan Permana (2001:233) keterampilan bertanya 

merupakan ucapan atau pernyataan verbal yang dilontarkan guru yang meminta 

respon dari siswal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai 

dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Bertanya merupakan 

stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Dalam proses belajar 

mengajar, bertanya memainkan peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun 

dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif. 

Pertanyaan yang baik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertanyaan menurut 

maksudnya dan pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Pertanyaan menurut 

maksudnya terdiri atas: pertanyaan permintaan, pertanyaan retoris, pertanyaan 

mengarahkan atau menuntun dan pertanyaan menggali. Sedangkan pertanyaan 

menurut taksonomi Bloom, yaitu: pertanyaan pengetahuan, pemahaman, 

pertanyaan penerapan, pertanyaan sintetis dan pertanyaan evaluasi. 

 Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, guru 

perlu menunjukkan sikap yang baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun 

ketika menerima jawaban siswa. Dan harus menghindari kebiasaan seperti : 

menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawaban siswa, mengulang pertanyaan 

sendiri, mengajukan pertanyaan dengan jawaban serentak, menentukan siswa 
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yang harus menjawab sebelum bertanya dan mengajukan pertanyaan ganda. 

Dalam proses belajar mengajar, baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang 

menuntut respons siswa sehingga dapat menambah pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa, termasuk dalam golongan pertanyaan.  

 Keterampilan bertanya dibedakan atas keterampilan bertanya dasar dan 

keterampilan bertanya lanjut. Komponen-komponen keterampilan dasar terdiri 

atas: a) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; b) pemberian acuan, 

pemusatan; c) pemindah giliran; d) penyebaran; e) pemberian waktu berpikir;      

f) pemberian tuntunan. Sedangkan keterampilan bertanya lanjut merupakan 

lanjutan dari keterampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan usaha 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar partisipasi dan 

mendorong siswa agar dapat berinisiatif sendiri.  

 Keterampilan bertanya lanjut dibentuk di atas landasan penguasaan 

komponen-komponen bertanya dasar. Karena itu, semua komponen bertanya 

dasar masih dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut. Adapun 

komponen-komponen bertanya lanjut terdiri atas: a) pengubahan susunan tingkat 

kognitif dalam menjawab pertanyaan; b) pengaturan urutan pertanyaan;               

c) penggunaan pertanyaan pelacak;  d) peningkatan terjadinya interaksi. 

2.1.9.2 Keterampilan Memberikan Penguatan 

Keterampilan dasar memberikan penguatan (Sanjaya 2011:37) adalah 

segala bentuk respons yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru 

terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun 

umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai 
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suatu dorongan atau koreksi. Penguatan yang dapat diberikan dibedakan menjadi 

penguatan verbal dan penguatan non verbal. Penguatan verbal adalah penguatan 

yang diungkapkan dengan kata-kata, baik kata-kata pujian, dan penghargaan atau 

kata-kata koreksi. Sedangkan penguatan non verbal adalah penguatan yang 

diungkapkan dengan bahasa isyarat. Misalnya anggukan, gelengan kepala, 

mengernyitkan dahi.Penguatan non verbal juga bisa dilakukan dengan melakukan 

sentuhan. Misalnya berjabat tangan, tepukan pada bahu dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Sumantri dan Permana (2001:238) penguatan adalah 

tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong 

munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. 

Penggunaan penguatan dalam kelas dapat mencapai atau mempunyai pengaruh 

sikap positif terhadap proses belajar siswa dan bertujuan untuk meningkatkan 

perhatian siswa terhadap pelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi 

belajar dan meningkatkan kegiatan belajar serta membina tingkah laku siswa yang 

produktif. Komponen-komponen keterampilan memberikan penguatan adalah:      

a) penguatan verbal, diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian, 

penghargaan, persetujuan dan sebagainya; b) penguatan gestural, terdiri atas: 

penguatan berupa mimik dan gerakan badan seperti: anggukan, senyuman, 

acungan jempol, tepuk tangan dsb; c) penguatan dengan cara mendekati;             

d) penguatan dengan cara sambutan seperti:sentuhan, menjabat tangan, mengusap 

rambut kepala, dsb; e) penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan;               

f) penguatan berupa simbol atau benda dan penguatan tak penuh. Penggunaan 
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penguatan secara efektif harus memperhatikan tiga hal, yaitu kehangatan dan 

efektifitas, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respons yang negatif. 

2.1.9.3  Keterampilan Mengadakan Variasi 

Pengertian penggunaan variasi merupakan keterampilan guru di dalam 

menggunakan bermacam kemampuan untuk mewujudkan tujuan belajar siswa 

sekaligus mengatasi kebosanan dan menimbulkan minat, gairah dan aktivitas 

belajar yang efektif (Sumantri dan Permana 2001:236). Berbagai variasi yang 

dapat digunakan guru dikelompokkan menjadi 4 yaitu: 

1) Variasi dalam cara mengajar guru, meliputi: penggunaan variasi suara, 

pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau kebisuan guru, mengadakan 

kontak pandang dan gerak, gerakan badan mimik: variasi dalam ekspresi wajah 

guru, dan pergantian posisi guru dalam kelas dan gerak guru.  

2) Variasi dalam penggunaan media. Media dan alat pengajaran bila ditunjau dari 

indera yang digunakan dapat digolongkan ke dalam tiga bagian, yakni dapat 

didengar, dilihat, dan diraba. Adapun variasi penggunaan alat antara lain 

adalah sebagai berikut: variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, variasi alat 

atau bahan yang dapat didengar, variasi alat atau bahan yang dapat diraba, dan 

variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat dan diraba.  

3) Variasi dalam penggunaan metode yaitu menyesuaikan bahan dan karakteristik 

siswa dengan metode pengajaran yang diolah guru dan penggunaan beberapa 

metode untuk menyampaikan pengajaran. 

4) Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi guru dengan murid 

dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam coraknya. Penggunaan 
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variasi pola interaksi dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, 

kejemuan, serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa 

dalam mencapai tujuan. 

2.1.9.4 Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang 

diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu 

dengan yang lainnya sehingga mudah dipahami siswa (Sumantri dan Permana 

2001:231). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan informasi/ 

menjelaskan materi adalah:  

1) sesuai dengan tujuan belajar; 2) sesuai dengankemampuan dan karakteristik 

siswa; 3) dikuasai guru; 4) bermanfaat dan bermakna bagi siswa; 5) disertai 

contoh konkrit dan dihubungkan dengan kehidupan; 6) dapat diberikan pada awal, 

tengah atau akhir; 7) dapat diselingi tanya jawab; 8) dapat berupa pertanyaan 

siswa atau rancangan guru; 9) disimpulkan; 10) mengadakan pengecekkan untuk 

mengetahui pemahaman siswa. 

 

2.1.9.5  Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Set induction atau membuka pelajaran menurut Sanjaya (2011:42) adalah 

usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan 

prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman 

belajar yang disajikan sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang 

diharapkan. Dengan kata lain, membuka pelajaran adalah mempresiapkan mental 

dan perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. 
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Menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk 

mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh 

tentang apa yang telah dipelajari siswa secara keterkaitannya dengan pengalaman 

sebelumnya, mengetahui keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

Sedangkan menurut Sumantri dan Permana (2001:242) membuka pelajaran 

ialah usaha guru untuk mengkondisikan mental siswa agar siap dalam menerima 

pelajaran. Sedangkan menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Komponen 

keterampilan membuka pelajaran meliputi: menarik perhatian siswa, memotivasi, 

memberikan acuan melalui berbagai usaha, dan membuat kaitan atau hubungan 

antara materi-materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari, 

menyampaikan tujuan yang akan dicapai, mendayagunakan media dan sumber 

belajar yang sesuai dengan materi yang akan disajikan, menyampaikan langkah-

langkah dan tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, mengajukan pertanyaan, baik untuk mengetahui pemahaman siswa 

terhadap pelajaran yang lalu maupun untuk menjajaki kemampuan awal berkaitan 

dengan bahan yang akan dipelajari. 

Komponen keterampilan menutup pelajaran meliputi: meninjau kembali 

penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat 

ringkasan, mengajukan pertanyaan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan 

keefektifan pembelajaran yang dilaksanakan, mengevaluasi baik secara lisan, 

tulisan maupun perbuatan dan menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang 
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harus dipelajari dan tugas-tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan materi yang 

telah dipelajari. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah: 1) hubungan pendahuluan, 

inti dengan tindak lanjut, jelas dan logis; 2) apersepsi dikaitkan dengan 

pengetahuan yang sudah dimiliki siswa; 3) menggunakan cara-cara yang relevan 

dengan tujuan dan bahan yang akan diajarkan. 

2.1.9.6  Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam 

kerjasama kelompok yang bertujuan, untuk pengambilan kesimpulan, atau 

pemecahan masalah (Sumantri dan Permana 2001:242). Diskusi kelompok 

merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau 

memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk 

berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Diskusi kelompok 

dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta membina kemampuan berkomunikasi 

termasuk di dalamnya ketrampilan berbahasa.  

Komponen-komponen yang perlu dipelajari guru dalam membimbing 

kelompok kecil adalah: 1) pemusatan perhatuan; 2) memperjelas permasalahan;   

3) menganalisis pandangan siswa; 4) meningkatkan urunan pikiran siswa;             

5) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; 6) menutup diskusi.   

Hal-hal yang perlu disiapkan guru agar diskusi kelompok kecil dapat 

digunakan secara efektif dalam pembelajaran adalah: pembentukan kelompok 
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secara tepat, memberikan topik yang sesuai, pengaturan tempat duduk yang 

memungkinkan semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif.  

Hal-hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi kelompok kecil 

adalah: 1) membiarkan siswa berpendapat yang tidak berkaitan dengan topik;       

2) membiarkan diskusi dikuasai siswa tertentu; 3) membiarkan siswa pasif;         

4) diskusi tidak sesuai dengan karakteristik siswa; 5) tidak memberi kesempatan 

siswa untuk berpikir; 6) tidak merumuskan hasil diskusi. 

2.1.9.7 Keterampilan Mengelola Kelas  

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar (Sanjaya 2011:44).  

Komponen keterampilan mengelola kelas yang perlu diperhatikan menurut 

Sumantri dan Permana (2001:24) terdiri atas:  

1) mengelola kelas yang bersifat preventif yang meliputi: 

    a) menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara seksama, 

mendekati, memberikan pernyataan dan memberikan reaksi terhadap gangguan 

di kelas; b) memberi petunjuk yang jelas; c) memberi teguran secara bijaksana; 

d) memberi penguatan ketika diperlukan; e) membagi perhatian;                      

f) memusatkan perhatian. 

2) Berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan 

mengendalikan pelajaran, dan bersifat represif keterampilan yang berkaitan 

dengan respons guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan 

maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan 
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kondisi belajar yang optimal. Cara yang bisa dilakukan guru dalam 

mengembangkan keterampilan mengelola kelas yang bersifat represif adalah 

modifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok dan menemukan serta 

memecahkan tingkah laku yang menumbuhkan masalah. 

2.1.9.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

     Secara fisik bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu 

berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan 

menurut Usman (dalam Sanjaya 2011:48). Keterampilan mengajar kelompok 

kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan siswa dalam belajar kelompok. 

Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorang atau individu adalah 

kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar prosedur, dan waktu yang 

digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan atau perbedaan 

individual siswa (Sumantri dan Permana 2001:243). Pengajaran kelompok kecil 

dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa 

serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. 

Komponen keterampilan yang digunakan adalah: keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar dan keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan 

diperlukan berbagai keterampilan, diantaranya keterampilan mengajar. 

Keterampilan mengajar sangat berperan dalam menentukan kualitas pembelajaran. 

Dengan memiliki beberapa keterampilan mengajar yang telah diuraikan di atas 
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guru dapat memberikan rasa nyaman kepada siswa jika berada dalam proses 

pembelajaran dan senantiasa akan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti 

pembelajaran. 

Adapun indikator penelitian ini terdiri dari 1) keterampilan membuka 

pelajaran; 2) keterampilan menjelaskan cara bermain dengan metode card sort;    

3) keterampilan memberikan penguatan; 4) keterampilan bertanya dasar;             

5) menggunakan media kartu gambar secara efektif dan efisien; 6) melibatkan 

siswa dalam pemanfaatan media kartu gambar; 7) mengadakan variasi (suara, 

pemusatan perhatian siswa, posisi guru, kontak pandang, gerak); 8) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok; (9) keterampilan mengelola kelas melalui metode 

card sort dan menutup pelajaran. Dengan menguasai keterampilan dasar mengajar 

dengan metode card sort dan media kartu gambar, guru dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan siswa 

semakin termitivasi mengikuti pembelajaran khusus membaca permulaan. 

2.1.10  Hasil Belajar Siswa 

Menurut Dimyati dan Mudjiono ( 1999: 250-251), hasil belajar merupakan 

hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu siswa dan  guru. Dari sisi siswa, hasil 

belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut 

terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari 

sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Menurut 

Oemar Hamalik hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi 
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tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Berdasarkan teori Taksonomi 

Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara 

lain kognitif, afektif, psikomotor. Perincian ketiga ranah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual 

seperti pengetahuan, pengertian dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif 

terdiri dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, meng-

evaluasi dan mencipta. 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan 

emosi, seperti minat, sikap, apresiasi dan cara penyesuaian diri. Ranah afektif 

meliputi penerimaan, kemauan menanggapi, berkeyakinan,  penerapan karya 

dan ketekunan / ketelitian. 

3) Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang dan 

mengoperasikan mesin. Ranah psikomotor terdiri dari perception (persepsi), set 

(kesiapan), guided respon ( respon terpimpin), mechanism (mekanisme) dan 

complex overt response (respon tampak yang kompleks) 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk 

dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini 
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dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. 

Kingsley (1998) membagi 3 macam hasil belajar yang terdiri atas: 

a) Keterampilan dan kebiasaan ; b) Pengetahuan dan pengertian; c) Sikap dan cita-

cita. Pendapat dari Horward Kingsley ini menunjukkan hasil perubahan dari 

semua proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus pada diri siswa karena 

sudah menjadi bagian dalam kehidupan dan menjadi milik siswa tersebut (Sudjana 

2006:22) 

         Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkankan bahwa hasil 

belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah 

dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau 

bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta dalam 

membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi 

sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih 

baik. 

Indikator dalam penelitian ini meliputi ketiga ranah yaitu ranah kognitif 

diantaranya adalah 1) mengingat urutan susunan suku kata/ kata/kalimat;             

2) menganalisis hubungan gambar dengan kata/kalimat. Indikator untuk ranah 

afektif  diantaranya adalah 1) bisa menerima pendapat, 2) memberikan 

reaksi/memberikan tanggapan pada perintah; 3) berani; 4) percaya diri;                

5) ketelitian. Indikator untuk ranah psikomotor diantaranya adalah 1) dapat 

menggunakan alat indera (mata dan telinga); 2) anggota tubuh (tangan dan kaki). 

2.1.11  Evaluasi Pembelajaran Membaca Permulaan 
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Evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral dari proses 

pembelajaran, artinya dalam pembelajaran akan melibatkan tiga aktivitas yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian. Tanpa kegiatan penelitian guru tidak 

akan tahu bagaimana proses belajar terjadi dan seberapa jauh tujuan pembelajaran 

itu dapat dicapai.  

Sugandi (2004:93) menyatakan tentang definisi evaluasi yaitu merupakan 

proses pengumpulan informasi dan memanfaatkannya sebagai penimbang dalam 

pengambilan keputusan. Dengan demikian evaluasi mengandung tiga unsur yaitu 

pengumpulan informasi, penimbangan dengan suatu kriteria, dan pengambilan 

keputusan. Menurut Santosa (2008:8.58) Evaluasi pembelajaran membaca 

permulaan  di SD merupakan indikator keberhasilan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Evaluasi pembelajaran membaca permulaan hendaknya mengandung 

tiga komponen dasar evaluasi, yaitu meliputi (1) kognisi artinya lebih 

mengutamakan pengetahuan bernalar dan pengembangan daya pikir sebagai 

kecerdasan otak; (2) afeksi artinya lebih mengutamakan unsur perasaan atau 

emosional; (3) keterampilan artinya lebih mengutamakan kemampuan siswa untuk 

menyelesaikan tugas.  

Dalam pembelajaran membaca permulaan, cara yang digunakan untuk 

mengevaluasi, misalnya dengan (a) tanya jawab yaitu dapat diajukan secara lisan 

ketika sedang berlangsung proses pembelajaran; (b) penugasan merupakan cara 

evaluasi untuk pengembangan kepribadian, perluasan daya pikir siswa dan 

kreativitas emosional serta memupuk keterampilan siswa; (c) esai tes diberikan 

kepada siswa untuk melatih menyusun kalimat secara baik dan benar, berpikir 
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secara teratur atau runtut, dan menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan;     

(d) pilihan ganda yaitu siswa dilatih untuk memilih salah satu dari beberapa 

jawaban yang tersedia. 

2.1.12 Teori Pembelajaran Pendukung Penggunaan Metode Card sort dan 

Media Kartu Gambar 

1) Teori Piaget 

Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2009:29) menyatakan bahwa anak usia 7-11 

tahun memasuki tahap operasional konkrit untuk perkembangan kognitif dan 

bahasanya. Pada tahap ini anak mampu mengoperasikan berbagai logika namun 

masih dalam bentuk benda konkrit. Penalaran logika menggantikan penalaran 

intuitif namun hanya pada situasi konkrit. Anak sudah mampu menggolong-

golongkan dan mengklasifikasikan namun belum bisa memecahkan masalah yang 

abstrak. Untuk perkembangan psikososial, anak usia 6-10 tahun mengetahui 

adanya aturan, namun mereka tidak secara konsisten mengikutinya. Anak-anak 

mengetahui adanya aturan apabila aturan itu disampaikan oleh orang-orang yang 

berkuasa dan aturan itu dianggap tidak berubah. 

Dalam metode card sort siswa melakukan kegiatan mengelompokkan 

kartu gambar yang berbeda tetapi masih sama kategorinya. Sedangkan kartu 

gambar membantu siswa agar materi pembelajaran tidak abstrak karena siswa 

terbantu oleh gambar benda yang dapat dilihat. Dengan demikian materi 

pembelajaran menjadi konkrit. Dalam metode card sort juga ada aturan 

permainan yang harus ditaati sehingga dapat dilihat perkembangan psikososial 

siswa dalam melakukan aturan. 
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2) Teori Bruner 

Menurut Bruner dalam Rifa’i dan Anni (2009:31) tahap perkembangan 

kognitif dilihat dari perilaku anak. Bruner memiliki keyakinan bahwa ada tiga 

tahap perkembangan kognitif yang meliputi tahap enaktif, tahap ekonik dan tahap 

simbolik. Tahap enaktif adalah tahap anak memahami lingkungannya. Tahap 

ikonik adalah tahap saat anak mendapat informasi melalui imageri. Sedangkan 

tahap simbolik tahap dimana tindakan anak tanpa pemikiran terlebih dahulu dan 

pemahaman perseptual sudah berkembang.Tahap simbolik ini memberikan 

peluang anak untuk menyusun gagasannya secara padat misalnya menggunakan 

gambar yang saling berhubungan. Implikasi dari teori Bruner tersebut adalah 

anak, terutama pada anak usia dini dan anak SD kelas rendah, akan belajar dengan 

baik bila mereka memanipulasi objek yang dipelajari, misalnya dengan melihat/ 

pengamatan, merasakan, mencium dsb. Bruner juga berpendapat bahwa 

pengalaman baru yang berinteraksi dengan struktur kognitif dapat menarik minat 

dan mengembangkan pemahaman anak.  

Dalam pembelajaran menggunakan metode card sort siswa melakukan 

pengamatan/melihat kartu-kartu gambar. Sedangkan kartu gambar yang 

digunakan sebagai media pembelajaran merupakan bentuk manipulasi dari benda-

benda di sekitar atau kegiatan yang pernah dilakukan oleh anak-anak. Karena 

pengalaman baru yang diajarkan dalam pembelajaran  berinteraksi dengan 

kognitif anak, maka minat anak jadi meningkat. 

3) Teori Skinner 
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Skinner mengembangkan teori operant conditioning yaitu teori yang 

memandang manusia sebagai mesin. Manusia bertindak secara teratur dan dapat 

diramalkan responnya terhadap stimulus yang datang dari luar. Dari hasil 

eksperimen yang dilakukan Skinner dalam Rifa’i dan Anni (2009:110) 

mengemukakan dua prinsip umum yang berkaitan dengan operant conditioning 

yaitu 1) setiap respon yang diikuti oleh penguatan cenderung akan diulang 

kembali; 2) Reward akan meningkatkan kecepatan terjadinya respon.  

Dalam pembelajaran menggunakan metode card sort guru juga 

memberikan reward pada kelompok yang anggotanya telah menyelesaikan 

tugasnya atau kepada tiap individu yang telah mencapai keberhasilan. Hal tersebut 

akan memotivasi anggota kelompok tersebut maupun tiap individu untuk 

mengulang kembali keberhasilan yang pernah dicapai. Dengan demikian akan 

mempercepat respon dari siswa lain untuk mencapai keberhasilan yang dicapai 

oleh kelompok tersebut. Siswa akan semakin bersemangat  dan tertantang untuk 

menyelesaikan tugasnya.  

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti lain terhadap penggunaan kartu kata/kartu gambar dalam 

meningkatkan keterampilan membaca permulaan. Adapun hasil penelitian 

tersebut yaitu : 

Wibowo (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Permulaan melalui Tehnik Membaca Gambar dengan 

Kartu Kalimat pada Siswa Kelas 1 SDN Wolo Penawangan Grobogan Tahun 
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2006/2007 menemukan bahwa (1) Tehnik membaca gambar dengan kartu kalimat 

dapat meningkatkan keterampilan membaca nyaring kalimat sederhana dan 

pemahaman terhadap isi kalimat sederhana. Hal ini ini terlihat dari tes awal, tes 

akhir siklus I dan tes akhir siklus II rata-rata 81, 38 %. (2) Perubahan tingkah laku 

atau sikap siswa juga tampak dalam membaca permulaan dengan tehnik membaca 

gambar dengan kartu kalimat.  

Penelitian oleh Utami (2012) dengan judul “ Upaya Meningkatkan Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak melalui Penerapan Metode Card Sort pada 

Siswa Kelas IV MI Khoiriyah Kalirejo Salaman Tahun 2011 / 2012 “ menyatakan 

bahwa terdapat peningkatan keterampilan siswa dalam pembelajaran akidah 

akhlak dari siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata pada pra siklus 50,83 termasuk 

kategori kurang. Pada siklus I nilai rata-rata kelas 57,50 meskipun mengalami 

peningkatan tetapi masih termasuk kategori kurang. Pada siklus II terjadi 

peningkatan dengan nilai rata-rata 84,64 merupakan nilai dalam kategori sangat 

baik dan telah mencapi ketuntasan yaitu 75,00.  Hasil yang dicapai pada siklus II 

merupakan bukti bahwa pembelajaran dengan metode card sort dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak pada 

siswa kelas IV MI Khoiriyah Kalirejo Salaman tahun  pelajaran 2011/2012. 

Astutik (2010) dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Metode ABA 

(Applied Behavior Analysis)  dengan Media Kartu Bergambar dan Benda Tiruan 

secara Simultan untuk Meningkatkan Pengenalan Angka pada Siswa Kelas II di 

SLB Autis Harmony Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010”  menyatakan bahwa 

terdapat peningkatan pengenalan angka pada anak autis dalam pembelajaran dari 
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siklus I dan siklus II. Pada siklus I diperoleh rata-rata nilai 57. Pada siklus II rata-

rata nilai meningkat menjadi 70. Seluruh siswa mendapat nilai 60 atau lebih 

dengan ketuntasan klasikal mencapai 100%. Ketuntasan belajar telah tercapai.  

Kajian empiris di atas bisa digunakan sebagai pendukung dalam penelitian 

tindakan kelas yang akan dilakukan oleh peneliti. 

2.3  Kerangka Berpikir 

 Kondisi awal yang menjadi latar belakang harus diadakan penelitian 

tindakan kelas pada siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 Tembalang Semarang 

adalah guru kurang terampil dalam menggunakan variasi metode pembelajaran 

dan kurang optimal dalam penggunaan media pembelajaran dalam menyampaikan 

materi. Sehingga berdampak pada keterampilan membaca siswa yang masih 

kurang. Keterampilan membaca siswa menjadi kurang lancar, belum bervariasi 

intonasinya, lafal kurang jelas dan bersuara pelan. Kurangnya keterampilan 

membaca yang dimiliki membuat siswa menjadi kesulitan dalam pembelajaran 

mata pelajaran lain. Melalui observasi dan kolaborasi dengan observer didapat 

penyebab masalah dari kesulitan membaca permulaan adalah guru yang kurang 

inovatif dan kurang optimal dalam menggunakan media yang menyebabkan 

pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik minat siswa 

Penerapan metode card sort dan media kartu gambar merupakan 

perwujudan dari upaya mengatasi permasalahan pembelajaran membaca 

permulaan, baik dari segi guru maupun segi siswa. Dari segi guru, cara mengajar 

guru yang kurang inovatif serta penggunaan media kurang optimal sehingga 

berdampak pada kurangnya minat, motivasi dan kemauan siswa pada pelajaran 
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bahasa Indonesia khususnya pembelajaran membaca permulaan yang berakibat 

pada rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia. Hal tersebut juga berdampak pada 

mata pelajaran lain.  

Melalui metode card sort dan media kartu gambar siswa dilibatkan secara 

langsung baik aspek fisik, emosional, dan intelektualnya. Dari aspek fisik karena 

siswa aktif bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kartu yang 

dibutuhkan guna melengkapi satu kategori kartu yang masih belum lengkap. Dari 

aspek emosional karena mereka harus bekerjasama dalam kelompok untuk 

menyelesaikan tugas melengkapi kartu gambar pada setiap kategori. Saling 

bertoleransi menghargai pendapat teman dalam kelompok serta melatih sikap 

pengendalian diri sehingga tidak memaksakan pendapat pada teman dalam 

kelompok.  Dari aspek intelektual karena mereka harus tepat memilih kartu yang 

sesuai dengan kategori yang dimaksud sehingga menjadi satu set kartu yang 

lengkap dan benar.  

Dengan terlibat secara langsung, aktivitas siswa dan keterampilan guru 

dalam pembelajaran akan meningkat. Dengan demikian diharapkan hasil belajar 

siswa pun meningkat karena siswa menjadi aktif, termotivasi dan bersemangat. 

Dengan mengaktifkan seluruh indera, pembelajaran akan semakin menarik 

sehingga meningkatkan minat belajar siswa. Minat belajar yang meningkat akan 

meningkatkan pula hasil belajar siswa. 

Dari uraian yang mendasari pemikiran tersebut, peneliti memperoleh alur 

berpikir dalam penelitian tindakan kelas ini, seperti pada bagan 2.1 
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   Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 
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KONDISI AWAL 

GURU 

1. Cara mengajar yang kurang inovatif terutama dalam pembelajaran 

membaca 

2. Kurang menggunakan media pembelajaran 

3. Dalam pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah dan 

penugasan saja 
SISWA 

1. Mudah bosan dan kurang berminat karena pembelajaran yang kurang 

menarik 

2. Cenderung pasif karena hanya mendengarkan saja 

3. Kurang terampil membaca sehingga tidak berani tampil  dan kurang 

percaya diri, akibatnya hasil belajar membaca rendah 
4. Keterampilan membaca permulaan siswa kelas I SD Kebon Dalem 2  rendah 

 

DAMPAK 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat 

2. Keterampilan membaca permulaan siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 

meningkat 

3. Aktivitas siswa kelas I dalam  pembelajaran membaca permulaan 

meningkat 
 

ALTERNATIF PEMECAHAN 

1.Guru menjelaskan cara bermain dengan metode card sort. 

2. Guru membagi siswa  dalam kelompok, tiap kelompok 4 orang. 

3. Guru memberi tiap kelompok 1 set kartu yang acak. 

4. Guru meminta tiap kelompok mencari lain kartu yang sama kategorinya di 

beberapa tempat dalam kelas yang disediakan. 

5. Guru meminta tiap anak dalam kelompok mempresentasikan 

(membacakan satu kategori ) di depan kelas, setelah semua anggota 

kelompok menemukan satu set kartu yang lengkap.   

6. Guru memberikan reward kepada kelompok yang berhasil terlebih dahulu. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ Dengan metode card 

sort menggunakan media kartu gambar, maka aktivitas siswa, keterampilan guru 

dan hasil belajar siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 Tembalang Semarang dalam 

pembelajaran membaca permulaan meningkat “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

65 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Rancangan Penelitian 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Menurut Arikunto (2009)  PTK adalah suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama. Pelaksanaan PTK ini melalui 4 tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pelaksanaan PTK ini 

dilaksanakan secara kolaboratif antara guru dengan pihak-pihak terkait sebagai 

upaya bersama untuk mewujudkan suatu perbaikan. Prosedur / langkah-langkah 

yang ditempuh dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto,2009). 

Menurut Arikunto (2009:75), perencanaan menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana tindakan itu dilaksanakan. 

Dalam tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan indikator membaca 

permulaan  bersama tim kolaborasi. 
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2) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dengan skenario metode 

card sort 

3) Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran berupa kartu gambar  sesuai 

dengan tema. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktifitas siswa dan 

keterampilan  guru dalam pembelajaran dengan metode card sort dan media 

kartu gambar 

6) Menyiapkan lembar wawancara 

 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan 

yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, 2009:76). Dalam 

Penelitian Tindakan Kelas, aktivitas dirancang dengan sistematis agar berdampak 

pada peningkatan atau perbaikan dalam proses dan hasil pembelajaran di kelas. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam tiga siklus.  

Siklus pertama dilaksanakan mengupas Standar Kompetensi 7. Memahami 

teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi. Dengan Kompetensi  

Dasar 7.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana; indikator 7.1.1 

Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 kata 

dengan intonasi yang tepat. Dengan materi menyusun suku kata menjadi kata. 

Siklus kedua dilaksanakan mengupas Standar Kompetensi 7. Memahami 

teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi. Dengan Kompetensi 

Dasar 7.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana; indikator 7.1.1 
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Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 kata 

dengan intonasi yang tepat . Dengan materi menyusun  kata menjadi kalimat. 

Siklus ketiga dilaksanakan mengupas Standar Kompetensi 7. Memahami 

teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi. Kompetensi Dasar 7.1 

Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana; indikator Membaca lancar 

beberapa kata/kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 kata dengan intonasi yang 

tepat. Dengan materi menyusun kalimat menjadi paragraf. 

3.1.3 Observasi 

Obsevasi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk mengenali, 

merekam, dan mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil yang 

dicapai (perubahan yang terjadi) baik yang ditimbulkan oleh tindakan terencana 

maupun akibat sampingnya. Observasi adalah kegiatran pengamatan yang 

dilakukan oleh pengamat (Arikunto,2009:78). Kegiatan observasi dalam 

penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru untuk 

mengamati aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

membaca permulaan yang menerapkan pembelajaran dengan  metode card sort 

dan media kartu gambar. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan analisis-sintesis, interpretasi, dan 

eksplanasi/penjelasan terhadap semua informasi yang diperoleh dari penelitian 

tindakan (Arikunto,2009:80). Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu 

aktivitas siswa keterampilan membaca siswa dan keterampilan mengajar guru, 
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serta pemahaman materi menyusun suku kata menjadi kata, apakah sudah efektif 

dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama, serta 

mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam 

pelaksanaan siklus pertama, kemudian bersama tim kolaborasi membuat 

perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dirncang untuk 3 (tiga) siklus penelitian. 

Rincian aktivitas tiap siklus sebagai berikut: 

3.2.1 Siklus Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam tiga siklus dengan 

berbagai kemungkinan perubahan yang dianggap penting. 

3.2.1.1  Siklus I 

3.2.1.1.1 Perencanaan 

1) Diskusi dengan kolaborator tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi 

membaca permulaan dengan tema lingkungan dan pembelajaran menggunakan 

kartu gambar dengan metode card sort. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran membaca permulaan. 

3) Menyiapkan materi tentang membaca permulaan dengan Standar Kompetensi 

7.Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi. Dengan 

Kompetensi  Dasar 7.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana; 

indikator 7.1.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana yang terdiri 
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atas 3-5 kata dengan intonasi yang tepat. Dengan materi menyusun suku kata 

menjadi kata berdasarkan gambar. 

4) Menyiapkan media pembelajaran kartu gambar. 

5) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan membaca permulaan siswa. 

6) Menyiapkan sumber belajar.  

7) Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

8) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes lisan. 

9) Menyiapkan lembar wawancara. 

3.2.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

A. Pra kegiatan (±10 menit)  

Salam, berdoa, presensi, dan pengkondisian kelas 

B. Kegiatan awal (±5 menit) 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa untuk menyanyikan 

lagu “ Lihat Kebunku “ 

2) Tanya jawab singkat isi lagu. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

C. Kegiatan inti  (± 45 menit) 

1) Menanyakan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah 

       Apa saja benda-benda yang ada di dalam kelas ? 

       Apa saja benda-benda yang kamu lihat di luar kelas ? 

2) Guru menanggapi pendapat siswa. 
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3) Guru menjelaskan cara bermain dengan metode card sort. 

4)  Guru membagi siswa  dalam kelompok, tiap kelompok 4 orang. 

5) Guru memberi tiap kelompok 1 set kartu yang acak. 

6)  Guru meminta tiap kelompok mencari kartu lain yang sama kategorinya di 

beberapa tempat dalam kelas yang disediakan. 

7)  Guru meminta tiap anak dalam kelompok mempresentasikan (membaca-

kan satu kategori) di depan kelas, setelah semua kelompok menemukan 

satu set kartu yang lengkap.  

8) Guru memberikan reward kepada kelompok yang berhasil terlebih dahulu. 

D. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1) Membuat kesimpulan bersama 

2) Evaluasi 

3.2.1.1.3 Observasi  

1) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca 

permulaan melalui metode card sort  menggunakan kartu gambar. 

2) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan membaca permulaan siswa 

dalam pembelajaran melalui metode card sort  menggunakan kartu gambar.  

3) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan mengajar guru dalam 

pembelajaran membaca permulaan melalui metode card sort  menggunakan 

kartu gambar. 

3.2.1.1.4 Refleksi 

1) Mengkaji proses pelaksanaan pembelajaran yaitu pada aktivitas siswa yang 

mengalami kebingungan karena jumlah kartu terlalu banyak, keterampilan 
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membaca siswa belum semuanya lancar  dan keterampilan mengajar guru 

kurang variasi dalam mengajar juga tidak menggunakan ilustrasi saat 

menjelaskan langkah-langkah metode card sort, siswa tidak dilibatkan dalam 

pembuatan media. 

2) Mengkaji kekurangan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

pembelajaran serta mendiskusikan cara melakukan perbaikan dengan 

kolabolator. Perbaikan yang akan dilakukan pada pengurangan jumlah kartu, 

penggunaan ilustrasi dalam menjelaskan langkah-langkah metode card sort, 

siswa dilibatkan dengan mewarnai kartu gambar. 

3) Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus II 

 

3.2.1.2  Siklus II 

3.2.1.2.1  Perencanaan 

1) Diskusi dengan kolaborator tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi 

membaca permulaan dengan materi menyusun kata menjadi kalimat dan 

pembelajaran menggunakan kartu gambar dengan metode card sort. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran membaca permulaan. 

3) Menyiapkan materi tentang membaca permulaan dengan Standar Kompetensi 

7.Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi. 

Dengan Kompetensi  Dasar 7.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat 

sederhana; indikator 7.1.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana 

yang terdiri atas 3-5 kata dengan intonasi yang tepat; materi menyusun  kata 

menjadi kalimat berdasarkan gambar. 
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4) Menyiapkan media pembelajaran kartu gambar dengan kategori sejumlah 

siswa. 

5) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan membaca permulaan siswa. 

6) Menyiapkan sumber belajar.  

7) Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

8) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes lisan. 

9) Menyiapkan lembar wawancara. 

3.2.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

A. Pra kegiatan (±10 menit)  

Salam, berdoa, presensi, dan pengkondisian kelas 

B. Kegiatan awal (±5 menit) 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa untuk menyanyikan lagu 

“ Bermain Layang-layang “ 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

C. Kegiatan inti  (± 45 menit) 

1) Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu” Bermain Layang-layang” 

2) Guru mengajak tanya jawab siswa tentang macam-macam mainan yang 

dimiliki  di rumah. 

3) Guru menanggapi pendapat siswa. 

4) Guru menjelaskan cara bermain dengan metode card sort. 

5)  Guru membagi siswa  dalam kelompok, tiap kelompok 4 orang. 
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6) Guru memberi tiap kelompok 1 set kartu yang acak. 

7)  Guru meminta tiap kelompok mencari kartu lain yang sama kategorinya 

di beberapa tempat dalam kelas yang disediakan. 

8)  Guru meminta tiap anak dalam kelompok mempresentasikan (membaca-

kan satu kategori) di depan kelas, setelah semua kelompok menemukan 

satu set kartu yang lengkap.  

9) Guru memberikan reward kepada kelompok yang berhasil terlebih dahulu. 

D. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1) Membuat kesimpulan bersama. 

2) Evaluasi 

3.2.1.2.3 Observasi  

1) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

membaca permulaan melalui metode card sort  dengan kartu gambar. 

2) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan membaca permulaan siswa 

dalam pembelajaran melalui metode card sort  dengan kartu gambar.  

3) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan mengajar guru dalam 

pembelajaran membaca permulaan melalui metode card sort  dengan kartu 

gambar 

3.2.1.2.4 Refleksi 

1) Mengkaji proses pelaksanaan pembelajaran yaitu pada aktivitas siswa 

kecepatan siswa dalam menyortir kartu tidak sama, dan keterampilan 

mengajar guru kurang memotivasi siswa, tidak memberikan umpan balik 

dan tidak memberikan tindak lanjut. 
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2) Mengkaji kekurangan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

pembelajaran serta mendiskusikan bagaimana cara melakukan perbaikan 

dengan kolabolator. Perbaikan yang akan dilakukan adalah siswa yang 

telah selesai mengelompokkan kartu diberi tugas sebagai tutor sebaya yang 

mendamping teman menyelesaikan tugas. Guru akan memberikan umpan 

balik dan tindak lanjut. 

3) Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus.  

3.2.1.3  Siklus III 

3.2.1.3.1  Perencanaan  

1)    Diskusi dengan kolaborator tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi 

membaca permulaan dengan materi menyusun  kalimat menjadi paragraf dan 

pembelajaran menggunakan kartu gambar dengan metode card sort. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran membaca permulaan dengan 

tema kegiatan 

3) Menyiapkan materi tentang membaca permulaan dengan Standar Kompetensi 

7.Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi. 

Dengan Kompetensi  Dasar 7.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat 

sederhana; indikator 7.1.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana 

yang terdiri atas 3-5 kata dengan intonasi yang tepat; materi menyusun  

kalimat menjadi paragraf berdasarkan gambar. 

4) Menyiapkan media pembelajaran kartu gambar sejumlah siswa. 

5) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan membaca permulaan siswa. 
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6) Menyiapkan sumber belajar.  

7) Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

8) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes lisan. 

9) Menyiapkan lembar wawancara 

3.2.1.3.2  Pelaksanaan Tindakan 

A. Pra kegiatan (±10 menit)  

Salam, berdoa, presensi, dan pengkondisian kelas 

B. Kegiatan awal (±5 menit) 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa untuk menyanyikan lagu 

“ Bangun Tidur “ 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

C. Kegiatan inti  (± 45 menit) 

1) Guru mengajak siswa tanya jawab tentang macam-macam kegiatan yang 

dilakukan  di rumah. 

2) Guru menanggapi pendapat siswa. 

3) Guru menjelaskan cara bermain dengan metode card sort.  

4)  Guru membagi siswa  dalam kelompok, tiap kelompok 4 orang. 

5) Guru memberi tiap kelompok 1 set kartu yang acak. 

6)  Guru meminta tiap kelompok mencari kartu lain yang sama kategorinya 

di beberapa tempat dalam kelas yang disediakan. 

7)  Guru meminta tiap anak dalam kelompok mempresentasikan (membaca-

kan satu kategori) di depan kelas, setelah semua kelompok menemukan 
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satu set kartu yang lengkap.  

8) Guru memberikan reward kepada kelompok yang berhasil terlebih dahulu. 

D. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1) Membuat kesimpulan bersama. 

2) Evaluasi 

3.2.1.3.3 Observasi 

1) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca 

permulaan melalui metode card sort  dengan kartu gambar. 

2) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan membaca permulaan siswa 

dalam pembelajaran melalui metode card sort  dengan kartu gambar.  

3) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan mengajar guru dalam 

pembelajaran membaca permulaan melalui metode card sort  dengan kartu 

gambar. 

3.2.1.3.4 Refleksi 

1) Menganalisis proses dan hasil pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan 

dengan metode card sort menggunakan kartu gambar yaitu pada aktivitas 

siswa, keterampilan membaca siswa, dan keterampilan mengajar guru. 

2) Menganalisis catatan keberhasilan dan kendala pada proses pembelajaran 

membaca permulaan dengan metode card sort pada siklus I dengan 

membandingkan kondisi pada siklus II dan dengan siklus III. 

3) Menarik kesimpulan dalam setiap siklus. Apabila hasil pembelajaran pada 

siklus III telah memenuhi indikator keberhasilan maka penelitian tidak 
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dilanjutkan, namun apabila belum memenuhi indikator keberhasilan maka 

penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

3.3  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas I SD Kebon Dalem 2 

Tembalang  Semarang. Dengan jumlah  31 siswa, terdiri dari  17 siswa laki-laki 

dan 14 siswa perempuan. 

 3.4  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Kebon Dalem 2 yang beralamat di Jalan 

Arumsari RT 11 RW 02 Sambiroto Kecamatan Tembalang Semarang. 

 3.5  Variabel/ Faktor yang Diselidiki 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1   Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca permulaan  melalui metode 

card sort dengan media kartu gambar. 

3.5.2   Keterampilan Mengajar Guru 

Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran membaca permulaan 

melalui metode card sort dengan media kartu gambar. 

3.5.3   Hasil Belajar  

Hasil belajar membaca permulaan yang dicapai siswa kelas I SD Kebon 

Dalem 2 Tembalang Semarang dalam pembelajaran membaca permulaan melalui 

metode card sort dengan media kartu gambar. 

 



78 

 

 

 

3.6  Data dan Teknik  Pengumpulan  Data 

3.6.1  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1.1  Guru 

Sumber data guru diperoleh dari hasil observasi keterampilan mengajar guru 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya membaca permulaan  dengan 

metode card sort dengan media kartu gambar. 

3.6.1.2  Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi secara sistematik selama 

pelaksanaan siklus pertama sampai dengan siklus ketiga dan hasil evaluasi baik 

secara tertulis maupun lisan dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

membaca permulaan dengan metode card sort dan media kartu gambar. 

3.6.1.3  Dokumen  

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, rekaman saat proses 

pembelajaran, nilai hasil tes tulis dan lisan siswa, catatan lapangan, hasil 

observasi /pengamatan dan wawancara. 

3.6.2  Jenis Data 

3.6.2.1  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari siswa yang berupa tes hasil belajar berupa 

tes tertulis dan lisan dalam proses pembelajaran membaca permulaan 

menggunakan kartu gambar dengan metode Card Sort. Tes tertulis dilaksanakan 

pada awal pembelajaran (pretes) dan  pada akhir pembelajaran (post tes). Dalam 

penelitian ini ada 3 siklus berarti ada 3 kali tes lisan. Tes ini digunakan untuk 
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mengukur sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang 

diajarkan. 

3.6.2.2  Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa hasil observasi. Lembar observasi digunakan untuk 

mengetahui keaktifan siswa selama proses pembelajaran, keterampilan membaca 

secara lisan, dan keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran dengan 

metode card sort menggunakan kartu gambar. Tes lisan dilakukan pada akhir 

pembelajaran dan membaca satu persatu di depan kelas. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah: 

 3.6.3.1  Teknik Tes  

Tes adalah serentetan pernyataan atau latihan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2006:138). Metode tes 

dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa yang 

berupa tes lisan. 

 3.6.3.2  Teknik Nontes 

3.6.3.2.1 Teknik Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara 
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spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya 

(Subagyo, 2004:63). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

aktivitas siswa, keterampilan membaca siswa dan keterampilan mengajar guru 

dalam pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode Card 

Sort. 

 3.6.3.2.2  Teknik Catatan lapangan  

Catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, 

dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi 

terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan merupakan catatan 

yang berisikan hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dari 

awal sampai akhir. Catatan lapangan tersebut bertujuan untuk membantu peneliti 

apabila menemui kesulitan dan sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan 

agar guru dapat melakukan refleksi. 

3.6.3.2.3  Teknik Dokumen  

Tehnik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:206). Dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperkuat sumber data yang lain, untuk memperoleh data dan 

gambaran tentang situasi dan proses pembelajaran di kelas. Dokumentasi yang 

digunakan adalah berupa foto dan hasil rekaman juga kumpulan hasil kerja siswa. 
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6.6.3.2.4 Teknik Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui respon siswa ketika 

diterapkannya metode Card sort menggunakan kartu gambar. Wawancara 

dilakukan oleh guru dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan 

respon siswa terhadap pembelajaran. Wawancara dilakukan secara pribadi dan 

kelompok di luar jam pelajaran pada hari itu. Sasaran bersifat individu atau 

kelompok. Peneliti bertanya secara lisan dan subyek juga menjawab lisan. 

Selanjutnya jawaban lisan ini ditranskrip ke dalam tulisan untuk diambil 

kesimpulan (Suparno,2007:50). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu secara 

kuantitatif dan kualitatif. 

3.7.1  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa diukur dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif dengan menentukan rerata atau mean, median, modus serta ketuntasan 

belajar siswa dan dipaparkan dalam bentuk persentase. Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

3.7.1.1  Menentukan Nilai Berdasarkan Proporsi  

     Menentukan mean/rata-rata nilai hasil belajar 

      Nilai rata-rata  =
������ 	
��
 ��	� 
������� ������� �
���

������ �
��� 
  

(Aqip, 2010: 40) 



82 

 

 

 

1) Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, peneliti menggunakan rumus 

sebagai berikut menurut Aqib (2009:41) 

  � =
∑ ������ ����� �� ! "� "�� #$��%�&

∑�����������
' ())% 

 Keterangan: 

 p = persentase ketuntasan belajar 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang ditentukan oleh sekolah yang dikategorikan kedalam dua kategori tuntas dan 

tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Minimal Hasil Belajar Siswa 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
Kategori 

Individual Klasikal 

≥ 70 ≥ 75 Tuntas 

≤ 70 ≤ 75 Tidak Tuntas 

 

3.7.2  Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan keterampilan guru 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya membaca permulaan yang 

menerapkan metode card sort dan media kartu gambar, serta hasil catatan 

lapangan, angket dan rekaman yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Data 

kualitatif dianalisis dengan cara diklasifikasi yang difokuskan pada komponen 

yang dianalisis. 

Dalam Poerwanti, dkk:6-9 menerangkan cara untuk mengolah data skor 

untuk aktivitas siswa dan ketrampilan guru sebagai berikut: 
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1) Menentukan skor terendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Mencari median 

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori ( sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Jika:  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
+

,
( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
-

, 
( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

-

, 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
.

,
 (n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

.

, 
 ( n +1 ) untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T 

Maka akan didapat :     

Tabel 3.2  Kategori Penilaian Data Kualitatif 

Kriteria Kentututasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

                                                                            

 (Poerwanti, dkk:6-9) 
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Tabel klasifikasi tingkatan nilai untuk keterampilan mengajar guru adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kategori Penilaian untuk Keterampilan Mengajar  Guru 

skor kategori kriteria 

33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) Sangat terampil 

27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) Terampil 

18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) cukup terampil 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D ) tidak terampil 

 

Tabel klasifikasi tingkatan nilai  untuk aktivitas siswa adalah sebagai berikut :                     

Tabel 3.4 Kategori Penilaian Untuk Aktivitas Siswa 

Skor kategori kriteria 

33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) Sangat aktif 

27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) Aktif 

18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) cukup aktif 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D ) tidak aktif 

 

Tabel klasifikasi tingkatan nilai untuk keterampilan membaca siswa adalah 

sebagai berikut :                                   

Tabel 3.5 Kategori Penilaian Hasil Belajar Membaca Permulaan Siswa 

Skor 

 

Interval nilai Klasifikasi 

 

3,7-4,0 91-100 Tuntas 

3,3-36 81-90 Tuntas 

2,9-3,2 71-80 Tuntas 

2,5-2,8 61-70 Tuntas 

21-2,4 51- 60 Tidak tuntas 

≤ 20 ≤ 50 Tidak tuntas 
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3.8  Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran bahasa Indonesia yang menerapkan metode card sort dan 

media kartu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran membaca permulaan 

siswa kelas I SD Dalem 2 Semarang dengan indikator keberhasilan sebagai 

berikut:  

a. Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca permulaan 

menggunakan kartu gambar dengan metode card sort, aktivitas siswa minimal 

mendapat kriteria baik. 

b. Meningkatnya keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran membaca 

permulaan menggunakan kartu gambar dengan metode card sort, keterampilan 

guru minimal mendapat kriteria baik. 

c. Minimal 75% siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 Kecamatan Tembalang  

Semarang mengalami ketuntasan belajar individual ≥ 70 dalam pembelajaran 

membaca permulaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas data  

observasi keterampilan guru, data observasi aktivitas siswa dan data hasil belajar 

membaca siswa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan metode card 

sort menggunakan media kartu gambar. Data-data tersebut diperoleh melalui 

siklus I, siklus II dan siklus III. Hasil penelitian ini secara terinci dalam tiap siklus 

akan menjelaskan tentang deskripsi pelaksanaan tindakan yang terdiri atas: 

deskripsi observasi pembelajaran, paparan hasil belajar siswa, refleksi dan revisi. 

Sedangkan deskripsi observasi pembelajaran terdiri atas hasil observasi 

keterampilan guru dan observasi aktivitas siswa. 

4.1.1 Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran  

4.1.1.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Tabel 4.1 adalah data observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui metode card sort dan media kartu gambar pada siklus I. 

Dari hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

melalui metode card sort dan media kartu gambar pada siklus I, diperoleh jumlah 

skor dari semua indikator yaitu 35 dan rata-rata 3,5 dengan kategori A/sangat 

baik. 
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Secara rinci dalam tabel 4.1 dapat dilihat untuk tiap indikator diuraikan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1    Data Observasi Keterampilan Guru Siklus I  

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan skor Kategori

1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran    √ 4 A 

2 Terampil menjelaskan   √  3 B 

3 Terampil memberikan penguatan    √ 4 A 

4 Terampil bertanya    √ 4 A 

5 Menggunakan media kartu gambar secara 

efektif dan efisien 

 
  √ 4 A 

6 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 

kartu gambar 

 
 √ 

 
3 B 

7 Terampil mengadakan variasi   √  3 B 

8 Terampil membimbing diskusi kelompok kecil    √ 4 A 

9 Terampil mengelola kelas melalui metode card 

sort 

 
 √ 

 
3 B 

10 Menutup pelajaran   √ 
 3 B 

Jumlah Skor 35 
 

Rata-rata 3,5 

Kategori A  

 

Indikator membuka pelajaran, guru memperoleh skor 4 dengan kriteria 

A/sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan guru  menarik perhatian siswa, 

menimbulkan motivasi, memberi apersepsi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Apersepsi dilakukan dengan menyanyikan lagu “Lihat Kebunku” 

dan pertanyaan tentang syair lagu tersebut secara lisan pada siswa yang meliputi: 
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”Di kebun penuh dengan apa? Apa saja warna bunga di kebun? Kapan tanaman di 

kebun disiram? Apa warna bunga yang ada di kebun? Apa nama bunganya?” 

Beberapa siswa ada yang hanya diam saja,  dan ada juga yang mengiringi 

nyanyian dengan menabuh meja. Tetapi lebih dari 70% menjawab pertanyaan 

guru secara antusias. Tujuan pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan yaitu belajar membaca dengan menggunakan kartu 

gambar dengan cara memilih/menyortir kartu dengan tema lingkungan. 

Indikator terampil menjelaskan, guru memperoleh skor 3 dengan kategori 

B/baik, hal ini ditunjukan dengan kejelasan menyampaikan materi, penekanan 

terhadap materi ajar yaitu tentang membaca dengan tema lingkungan. Guru juga 

memberikan umpan balik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa 

tentang lingkungan. Tetapi guru tidak menggunakan contoh dan ilustrasi sehingga 

siswa kurang mempunyai gambaran yang konkrit.  

Untuk indikator terampil memberikan penguatan, guru memperoleh skor 4 

dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukkan guru dengan menggunakan 

pujian kata hebat untuk siswa yang berhasil menyusun kartu gambar, memberikan 

penghargaan dengan mengajak siswa untuk tepuk tangan terhadap keberhasilan 

temannya, menggunakan sentuhan pada bahu atau kepala pada siswa yang 

berhasil melakukan tugasnya dan menggunakan mimik gembira dan gerakan 

menggunakan ibu jari sebagai tanda hebat dan pintar .  

Dalam indikator terampil bertanya, guru mendapatkan skor 4 dengan 

kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukkan guru dengan memberikan pertanyaan 

yang jelas dan singkat, memberi waktu berpikir sehingga siswa mempunyai 
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kesempatan untuk menemukan jawaban, memberi tuntunan tata cara menjawab 

yang benar yaitu tunjuk jari lalu menjawab setelah diberi kesempatan bicara dan 

pemindahan giliran yang merata kepada siswa baik yang duduk di depan maupun 

di belakang dari kanan, kiri maupun tengah kelas serta memberi kesempatan 

menjawab bagi siswa yang pandai maupun yang kurang pandai.  

Indikator menggunakan media kartu gambar secara efektif dan efisien guru 

mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

guru menggunakan media kartu gambar selama proses pembelajaran, media yang 

digunakan sesuai dengan materi yaitu gambar benda-benda yang ada di 

lingkungan. Media menarik perhatian siswa karena berupa gambar-gambar 

berwarna. Media digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu menyusun suku kata 

sesuai gambar. 

Pada indikator melibatkan siswa dalam pemanfaatan media kartu gambar 

guru mendapat skor 3 dengan kategori B/baik. Hal ini ditunjukkan guru dengan 

cara memberi kesempatan pada tiap siswa untuk menggunakan media, siswa 

memanfaatkan media dengan benar yaitu mencari kelompok untuk kartu yang 

sesuai dengan kategori dan setiap siswa mampu menggunakan media karena 

medianya memang mudah digunakan. Tetapi guru belum melibatkan siswa dalam 

pembuatan media karena siswa hanya menggunakan saja. 

Dalam indikator terampil mengadakan variasi guru mendapatkan skor 3 

dengan kategori B/baik. Hal itu ditunjukkan guru dengan pemusatan perhatian 

siswa, pergantian posisi guru dalam kelas yang berpindah dari depan, tengah 

maupun belakang juga ke kiri dan ke kanan juga ke pojok kelas serta mengadakan 



90 

 

 

 

kontak pandang dengan siswa dan gerak yaitu gerakan tangan. Tetapi guru masih 

kurang dalam menggunakan variasi suara sehingga terdengar  monoton. 

Indikator terampil membimbing diskusi  kelompok kecil guru 

mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukan dengan 

pembentukkan kelompok yang tepat yaitu kelompok terdiri dari laki-laki dan 

perempuan dan dengan kemampuan dan jumlah yang merata. Guru juga membagi 

tugas untuk tiap anggota kelompok dengan merata sehingga semua anak dalam 

kelompok aktif dan terlibat. Guru memberi dorongan pada tiap siswa dalam 

kelompok untuk  berpendapat serta memberi kesempatan berpartisipasi. 

Indikator terampil mengelola kelas melalui metode card sort guru 

mendapatkan skor 3 dengan kategori B/baik. Dalam hal ini ditunjukkan guru 

dengan sikap tanggap terhadap situasi dan kondisi baik suasana kelas maupun 

siswa. Dalam memberikan teguran guru bersikap bijaksana dan halus dalam 

bertutur kata sehingga siswa mau mendengarkan teguran. Guru juga memberikan 

penguatan jika siswa kurang percaya diri dan ragu-ragu. Tetapi Guru kurang jelas 

memberi petunjuk permainan sehingga siswa  masih mengalami kebingungan 

dengan metode card sort akibatnya guru perlu mengulang petunjuknya.  

Pada indikator menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3 dengan 

kategori B/baik. Hal tersebut ditunjukkan guru dengan membuat kesimpulan dari 

materi yang dipelajari. Guru juga memberikan evaluasi berupa tes lisan untuk tiap 

siswa dengan menyusun suku kata menjadi kata yang diawali dengan menuliskan 

jawaban kemudian membaca dengan nyaring. Guru juga memberi tindak lanjut 

pada anak-anak dengan memberi tugas pada siswa untuk membuat gambar sendiri 



 

 

atau menggunting gambar dari majalah tentang benda

lingkungannya kemudian menuliskan nama benda tersebut di bawah gambar. 

Tetapi guru belum merangkum materi yang diajarkan.

Hasil observasi keterampilan mengajar 

diagram 4.1 

Gambar 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Mengajar Guru Siklus I

Keterangan  

Indikator keterampilan guru
1) Membuka pelajaran;

2) Terampil menjelaskan;

3) Terampil memberikan penguatan;

4) Terampil bertanya; 

5) Menggunakan media kartu gambar secara efektif dan efisien;

6) Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media kartu gambar;

7) Terampil mengadakan variasi;

8) Terampil membimbing diskusi kelompok kecil;

9) Terampil mengelola kelas dengan metode 

10) Menutup pelajaran.

4.1.1.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa

Tabel 4.2 merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas 

siswa dalam pembelajaran membaca permulaan melalui metode 

media kartu gambar pada siklus I. Pada tabel 4.2

0

1

2

3

4

1

s

k

o

r 

 

atau menggunting gambar dari majalah tentang benda-benda di sekitar 

lingkungannya kemudian menuliskan nama benda tersebut di bawah gambar. 

Tetapi guru belum merangkum materi yang diajarkan. 

Hasil observasi keterampilan mengajar guru secara rinci dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Mengajar Guru Siklus I

Indikator keterampilan guru 
Membuka pelajaran; 

Terampil menjelaskan; 

Terampil memberikan penguatan; 

 

Menggunakan media kartu gambar secara efektif dan efisien; 

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media kartu gambar; 

Terampil mengadakan variasi; 

Terampil membimbing diskusi kelompok kecil; 

Terampil mengelola kelas dengan metode card sort; 

Menutup pelajaran. 

4.1.1.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Tabel 4.2 merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas 

siswa dalam pembelajaran membaca permulaan melalui metode card sort

media kartu gambar pada siklus I. Pada tabel 4.2 diperoleh jumlah skor 

2 3 4 5 6 7 8 9

Siklus I

indikator 

91 

benda di sekitar 

lingkungannya kemudian menuliskan nama benda tersebut di bawah gambar. 

guru secara rinci dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Mengajar Guru Siklus I 

 

Tabel 4.2 merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas 

card sort  dengan 

diperoleh jumlah skor 

9 10
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keseluruhan yaitu 829 dengan rata-rata 26,74 dan presentase 66,85% dengan 

kategori C/cukup. 

Tabel 4.2 Data Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

indikator Tingkat kemampuan Jml 

skor 

Rata

-rata 

 Persen 

tase 

Kate-

gori 1 2 3 4 

1. Aktif membaca 3 26 2  61 1,97 49,19% C 

2. Memperhatikan kartu 

gambar 

 14 7 10 89 2,87 71,77% B 

3. Mengeluarkan pendapat 5 18 8  65 2,1 52,42% C 

4. Mendengarkan pendapat 5 15 6 5 73 2,35 58,87% C 

5. Aktif bermain melalui 

metode card sort 

1 6 12 12 97 3,13 78,23% B 

6. Menghubungkan kartu 

gambar dengan 

kata/kalimat 

 

1 

 

3 

 

27 

 

 

 

88 

 

2,84 

 

70,97% 

 

B 

7. Mengambil keputusan  31   62 2 50,00% C 

8. Menaruh minat pada 

kegiatan 

2 3 2 24 110 3,55 88,71% A 

9. Berani, tenang 9 14 6 2 63 2,03 50,81% C 

10.  Refleksi   1 30 121 3,90 97,58% A 

Jumlah 829 

Rata-rata 26,74 

Persentase 66,85% 

Kategori C 

 

Adapun penjelasan secara rinci dari tiap indikator menurut tabel di atas 

adalah sebagai berikut:  

Pada aspek aktif membaca dalam pembelajaran, diperoleh jumlah skor 61, 

rata-rata skor 1,97 dan persentase 49,19% dengan kategori C/cukup. Hal ini 

ditunjukkan dengan 3 siswa yang melakukan 1 deskriptor dalam indikator pertama 

yaitu memperhatikan tulisan, namun kurang semangat, membaca kurang keras 

dan kurang jelas sehingga mendapatkan skor 1 dengan kategori D/kurang. Siswa 

yang mendapat skor 2 ada 26 dengan kategori C/cukup. Deskriptor yang tampak 

ada 2  yaitu semangat dan memperhatikan tulisan. Sedangkan siswa yang 
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mendapat skor 3 ada 2 orang. Deskriptor yang tampak adalah semangat, 

memperhatikan tulisan dan membaca dengan keras. 

Pada indikator memperhatikan kartu gambar, diperoleh jumlah skor 89, rata-

rata skor 2,87 dan persentase 71,77% dengan kategori B/baik. Siswa yang 

mendapat skor 2 ada 14 siswa dengan kategori C/cukup. Hal ini ditunjukkan 

dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu serius memperhatikan gambar dan tertarik 

melihat gambar. Siswa yang mendapat skor 3 dengan kategori B/baik ada 7 siswa, 

ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu serius memperhatikan 

gambar, tertarik melihat gambar dan benar melihat gambar. Siswa yang mendapat 

skor 4 dengan kategori A/sangat baik ada 10 siswa. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 4 deskriptor yang tampak, yaitu serius memperhatikan gambar, 

teliti melihat gambar, tertarik melihat gambar dan benar melihat gambar  

Dalam indikator mengeluarkan pendapat diperoleh jumlah skor 65, rata-

rata skor 2,1 dengan kategori C/cukup dan persentase 52,4%. Hal ini ditunjukkan 

dengan 5 siswa yang mendapatkan skor 1 dengan kategori D/kurang. Hal ini 

ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak yaitu tidak memaksakan pendapat. 

Ada 18  siswa yang mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup, ditunjukkan 

dengan berpendapat tanpa ragu dan berpendapat dengan benar.  Sedangkan siswa 

yang mendapat skor 3 dengan kategori B/baik ada 8 siswa. Hal ini ditunjukkan 

dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu bicara dengan jelas, berpendapat tanpa 

ragu dan berpendapat dengan benar.   

Untuk indikator mendengarkan pendapat diperoleh jumlah skor 73, rata-

rata skor 2,35 dengan kategori C/cukup dan persentase 58,87%. Hal ini 
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ditunjukkan dengan 5 siswa  yang mendapatkan skor 1 dengan kategori D/kurang. 

Karena ada 1 deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan pendapat teman.  Ada 

15 siswa  mendapatkan skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal tersebut dapat dilihat 

dari 2 deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan pendapat teman dan 

menghargai pendapat teman. Sedangkan  siswa  mendapatkan skor 3 dengan 

kategori B/baik ada 6 orang, karena  menunjukkan 3 deskriptor yang tampak yaitu 

memperhatikan pendapat teman, menghargai pendapat teman dan tidak memotong 

pembicaraan teman. Ada 5 siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat 

baik. Hal itu ditunjukkan dengan memperhatikan pendapat teman, menghargai 

pendapat teman, tidak memotong pembicaraan teman dan tidak bicara sendiri.  

Dalam indikator  aktif bermain melalui metode card sort diperoleh jumlah 

skor 97, rata-rata skor 3,13 dengan kriteria B/baik dan persentase78,23%. Hal ini 

ditunjukkan dengan 1 siswa yang melakukan 1 deskriptor yaitu aktif mencari 

kartu yang sesuai, maka mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang. Ada 6 siswa 

yang bermain sesuai aturan dan aktif mencari kartu yang sesuai, maka mendapat 

skor 2 dengan kategori C/cukup, karena melakukan 2 deskriptor. Ada 12 siswa 

mendapat skor 3 dengan kategori B/baik, karena melakukan 3 deskriptor yaitu 

memperhatikan petunjuk permainan, bermain sesuai aturan dan aktif mencari 

kartu yang sesuai. Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori 

A/sangat baik ada 12 orang, ditunjukkan dengan  melakukan 4 deskriptor yaitu 

memperhatikan petunjuk permainan, bermain sesuai aturan aktif mencari kartu 

yang sesuai dan memberi kesempatan teman.  
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Pada indikator menghubungkan kartu gambar dengan kata/kalimat 

diperoleh jumlah skor 88, rata-rata skor 2,84 dengan kategori B/baik dan 

persentase 70,97%. Siswa yang mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang ada 1 

orang, karena hanya melakukan 1 deskriptor yaitu benar mengelompokkan kartu 

gambar. Siswa mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup ada 3 siswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu benar menghubungkan kartu 

gambar dengan kalimat dan benar mengelompokkan kartu gambar. Ada 27 siswa  

mendapat skor 3 dengan kategori B/baik, karena ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak yaitu benar menghubungkan kartu gambar dengan kalimat, benar 

mengelompokkan kartu gambar dan benar menyusun kartu gambar.  

Untuk indikator mengambil keputusan diperoleh jumlah skor 62, rata-rata 

skor 2 dan masuk dalam kategori C/cukup dan persentase 50%. Semua siswa 

mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal ini disebabkan karena materi 

pembelajaran pada siklus 1 hanya bisa dinilai dengan 2 deskriptor saja yaitu 

memilih kartu dengan tepat dan menyusun suku kata dengan benar.  

Pada indikator menaruh minat pada kegiatan, diperoleh jumlah skor 78 

dengan rata-rata skor 3,55  dan masuk dalam kategori A/sangat baik dengan 

persentase 88,71%. Ada 2 siswa  mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang, 

karena 1 deskriptor yang tampak yaitu tertarik pada kegiatan. Ada 3 siswa yang 

mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal ini ditunjukkan dengan 2 

deskriptor yang tampak yaitu tertarik pada kegiatan dan melakukan kegiatan 

dengan antusias. Ada 2 siswa yang mendapat skor 3 dengan kategori B/baik. Hal 

tersebut berarti tampak 3 deskriptor yaitu tertarik pada kegiatan, melakukan 
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kegiatan dengan antusias dan tidak mudah bosan. Ada 24 siswa mendapat skor 4 

dengan kategori A/sangat baik, ditunjukkkan dengan siswa sudah dapat 

melaksanakan semua deskriptor yaitu tertarik pada kegiatan, melakukan kegiatan 

dengan antusias, tidak mudah bosan dan terus berusaha menyelesaikan tugas. 

Untuk indikator berani dan tenang, diperoleh jumlah skor 63, rata-rata skor 

2,03 dengan kategori C/cukup dan persentase 50,81%. Ada 9 siswa yang 

mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang, karena 1 deskriptor yang tampak 

yaitu berani berpendapat. Sedangkan  siswa yang mendapat skor 2 dengan 

kategori C/ cukup ada 14 siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang 

tampak yaitu berani berpendapat dan tidak ragu-ragu. Ada 6 siswa yang mendapat 

skor 3 dengan kategori B/baik. Hal ini berarti tampak 3 deskriptor yaitu berani 

berpendapat, presentasi dengan percaya diri dan tidak ragu-ragu. Ada siswa 2 

siswa yang mendapat skor 4, dengan kategori A/sangat baik, ditunjukkan dengan 

4 deskriptor yang tampak yaitu berani berpendapat, presentasi dengan percaya 

diri, tidak ragu-ragu dan bicara dengan jelas dan lancar. 

Dalam indikator refleksi, diperoleh jumlah skor 121, rata-rata skor 3,9 

dengan kategori A/sangat baik dan persentase 97,58%. Ada 1 siswa yang 

mendapat skor 3 dengan kategori B/baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang tampak yaitu suka cara guru mengajar, suka belajar dengan kartu 

gambar dan mudah belajar membaca dengan kartu. Sedangkan siswa yang 

mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik, ada 30 siswa. Hal ini ditunjukkan 

dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu  suka cara guru mengajar, suka belajar 



 

 

dengan kartu gambar, bisa membaca den

dengan kartu. 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus I dapat 

dilihat pada diagram 4.2 

Gambar 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus

 

Keterangan  

Indikator aktivitas siswa
1) Aktif membaca; 

2) Memperhatikan kartu gambar

3) Mengeluarkan pendapat

4) Mendengarkan pendapat

5) Aktif bermain melalui metode 

6) Menghubungkan kartu gambar dengan kata/kalimat

7) Mengambil keputusan

8) Menaruh minat pada kegiatan

9) Berani, tenang; 

10) Refleksi. 

4.1.1.2 Paparan Hasil 

Tabel 4.3 menjelaskan hasil belajar dalam pembelajaran pada siklus I. 

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa siswa yang memperoleh  nilai 81

4 orang, dengan persentase 12,9% dan dinyatakan tuntas. Siswa yang memperoleh  

0

1

2

3

4

1

s

k

o

r

 

dengan kartu gambar, bisa membaca dengan cepat dan mudah belajar membaca 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus I dapat 

dilihat pada diagram 4.2  

Gambar 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

aktivitas siswa 

emperhatikan kartu gambar; 

Mengeluarkan pendapat; 

Mendengarkan pendapat; 

Aktif bermain melalui metode card sort; 

Menghubungkan kartu gambar dengan kata/kalimat; 

Mengambil keputusan; 

Menaruh minat pada kegiatan; 

Paparan Hasil Belajar Siswa 

Tabel 4.3 menjelaskan hasil belajar dalam pembelajaran pada siklus I. 

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa siswa yang memperoleh  nilai 81

4 orang, dengan persentase 12,9% dan dinyatakan tuntas. Siswa yang memperoleh  
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Siklus I

indikator 

97 

gan cepat dan mudah belajar membaca 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus I dapat 

 

Tabel 4.3 menjelaskan hasil belajar dalam pembelajaran pada siklus I. 

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa siswa yang memperoleh  nilai 81-90 sejumlah 

4 orang, dengan persentase 12,9% dan dinyatakan tuntas. Siswa yang memperoleh  
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nilai 71-80 sejumlah 8 orang, dengan persentase 25,8% dan dinyatakan tuntas. 

Siswa yang memperoleh  nilai 61-70 sejumlah 7 orang, dengan persentase 22,6% 

dan dinyatakan tidak tuntas. Siswa yang mendapat nilai antara 50-60 sejumlah 12 

orang, dengan persentase 38,7% dan dinyatakan tidak tuntas. 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Membaca Permulaan Siklus I 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi relative 

Jumlah 

persentase 

ketuntasan 

Kualifikasi 

91-100    

61,3% 

 

81-90 4 12,9% Tuntas 

71-80 8 25,8% Tuntas 

61-70 7 22,6% Tuntas 

≤ 60 12 38,7% 38,7% Tidak tuntas 

Jumlah 2160 100%   

Mean 69,68    

Median 70    

Modus 80    

Nilai Tertinggi 90    

Nilai Terendah 50    

 

Data tersebut menunjukkan bahwa pada siklus I diperoleh hasil 19 dari 31 

orang siswa atau 61,3% mengalami ketuntasan dan 12 dari 31 orang siswa atau 

38,7% dinyatakan tidak tuntas. Pencapaian persentase ketuntasan klasikal 61,3% 

atau 19 dari 31 siswa. Nilai rata-rata kelas sebesar 69,68 dengan nilai terendah 50, 

nilai tengah 70 dan nilai tertinggi 90.  

Gambar 4.3 menjelaskan pencapaian hasil belajar siswa pada pembelajaran 

membaca permulaan melalui metode card sort  dengan media kartu gambar, 

ketuntasan klasikal baru mencapai 61,3% sedangkan siswa yang belum mencapai 



 

 

ketuntasan klasikal masih 38,7% sehingga belum mencapai indikator keberhasilan 

yaitu sekurang-kurangnya 75% dan ketuntasan belajar individual 

Adapun data hasil belajar siswa siklus I dapat d

berikut: 

Gambar 4.3 Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus I

 

4.1.1.3 Refleksi 

Refleksi pembelajaran membaca permulaan melalui metode 

dengan media kartu gambar dilaksanakan untuk menganalisis 

siklus I, data tersebut meliputi deskripsi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa. 

Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus I yang akan dilakukan pada siklus beri

hasil refleksi tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.1.3.1 Keterampilan Mengajar Guru

Pada siklus I, keterampilan guru dalam pembelajaran membaca permulaan 

dengan metode card sort 

38,7

 

ketuntasan klasikal masih 38,7% sehingga belum mencapai indikator keberhasilan 

kurangnya 75% dan ketuntasan belajar individual ≥

Adapun data hasil belajar siswa siklus I dapat dilihat pada diagram sebagai 

Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus I

 

Refleksi pembelajaran membaca permulaan melalui metode 

dengan media kartu gambar dilaksanakan untuk menganalisis pembelajaran pada 

siklus I, data tersebut meliputi deskripsi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus I yang akan dilakukan pada siklus beri

hasil refleksi tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.1.3.1 Keterampilan Mengajar Guru 

Pada siklus I, keterampilan guru dalam pembelajaran membaca permulaan 

card sort menggunakan kartu gambar, secara keseluruhan sudah 

61,3%

38,7%

siswa tuntas

siswa tidak tuntas
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ketuntasan klasikal masih 38,7% sehingga belum mencapai indikator keberhasilan 

≥70. 

ilihat pada diagram sebagai 

Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

Refleksi pembelajaran membaca permulaan melalui metode card sort 

pembelajaran pada 

siklus I, data tersebut meliputi deskripsi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus I yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Adapun 

Pada siklus I, keterampilan guru dalam pembelajaran membaca permulaan 

menggunakan kartu gambar, secara keseluruhan sudah 

siswa tuntas

siswa tidak tuntas
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masuk dalam kategori sangat baik/A, tetapi masih ada beberapa kekurangan yang 

harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

a. Dalam menjelaskan guru belum menggunakan contoh dan ilustrasi sehingga 

siswa masih kebingungan; 

b. Guru belum melibatkan siswa dalam pembuatan media pembelajaran sehingga 

siswa hanya menggunakan saja; 

c. Dalam memberikan variasi suara masih belum tampak jelas, masih terdengar 

monoton; 

d. Untuk pengelolaan kelas dengan metode card sort petunjuk permainan kurang 

jelas; sehingga guru masih mengulang-ulang petunjuk; 

e. Dalam hal menutup pelajaran guru belum merangkum materi. 

 

4.1.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Pada siklus 1, aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca permulaan 

dengan metode card sort menggunakan kartu gambar secara keseluruhan masuk 

dalam kategori baik/B, tetapi ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. 

Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

a) Siswa bingung kartu gambar yang disediakan terlalu banyak kategorinya dan 

kurang kerjasama dalam kelompok; 

b) Siswa kurang fokus sehingga belum paham betul aturan permainan akibatnya 

harus dijelaskan beberapa kali. 

 

4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa 
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Hasil tes pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort  dengan 

media kartu gambar pada siklus I secara keseluruhan siswa belum mengalami 

ketuntasan dalam belajar, dengan rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 69,68 . Jika 

dilihat secara individu nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 50 dan nilai 

tertinggi yaitu 90. Siswa yang mengalami ketuntasan belajar sebesar 61,3 %, dan 

siswa yang belum tuntas belajar 38,7%. Dari data hasil evaluasi tersebut 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I belum  memenuhi indikator 

keberhasilan, oleh karena itu peneliti melanjutkan penelitian pada siklus II. 

4.1.1.4 Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran membaca permulaan melalui metode card sort  dengan 

media kartu gambar siklus I, maka yang perlu diadakan perbaikan agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran membaca permulaan. Hal-hal yang 

diperbaiki yaitu: 

4.1.1.4.1 Keterampilan Mengajar Guru 

1) Guru harus menggunakan contoh dan ilustrasi; 

2) Guru juga perlu melibatkan siswa dalam pembuatan media pembelajaran;   

3) Guru perlu memberikan variasi terutama variasi suara; 

4) Guru wajib memberikan petunjuk yang jelas agar siswa tidak  kebingungan; 

5) Guru harus membuat rangkuman materi yang dipelajari; 

6) Kategori kartu gambar yang digunakan sebaiknya sesuai jumlah siswa; 

4.1.1.4.2 Aktivitas Siswa 
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1) Siswa harus belajar bekerjasama dengan kelompok dengan memilih satu orang 

menjadi pemimpin kelompok; 

2) Siswa harus dilatih untuk lebih fokus dalam mengerjakan tugas dengan diberi 

batasan waktu. 

 

4.1.2 Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Pada tabel 4.4 akan ditampilkan data hasil observasi keterampilan guru 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode card sort dan media kartu 

gambar pada siklus II.  Dari hasil observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode card sort dan media kartu gambar 

pada siklus II, diperoleh jumlah skor dari semua indikator yaitu 37 dan rata-rata 

3,7 dengan kategori A/sangat baik. 

Tabel 4.4 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan skor Kategori 

1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran   √  3 B 

2 Terampil menjelaskan   √  3 B 

3 Terampil memberikan penguatan    √ 4 A 

4 Terampil bertanya    √ 4 A 

5 Menggunakan media kartu gambar secara 

efektif dan efisien 

 
  √ 4 A 

6 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media kartu gambar 

 
  

√ 
4 A 

7 Terampil mengadakan variasi    √  A 

8 Terampil membimbing diskusi kelompok 

kecil 

 
 

 √ 
4 A 

9 Terampil mengelola kelas melalui metode 

card sort 

 
  √ 4 A 
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10 Menutup pelajaran   √  3 B 

Jumlah Skor 37 
 

Rata-rata 3,7 

Kategori A  

 

Indikator membuka pelajaran, guru memperoleh skor 3 dengan kategori 

B/baik, hal ini ditunjukkan dengan guru  menarik perhatian siswa, memberi 

apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tetapi guru kurang  motivasi 

para siswa untuk belajar yang baik. Apersepsi dilakukan dengan menyanyikan 

lagu “Bermain Layang-layang” dan pertanyaan tentang mainan apa saja yang 

dimiliki siswa di rumah. 70% siswa menjawab pertanyaan guru secara antusias. 

Tujuan pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan materi yang akan diajarkan 

yaitu belajar membaca dengan menggunakan kartu gambar dengan cara 

memilih/menyortir kartu dengan tema permainan.  

Indikator terampil menjelaskan, guru memperoleh skor 3 dengan kategori 

B/baik, hal ini ditunjukan dengan kejelasan menyampaikan materi, penekanan 

terhadap materi ajar, menggunakan contoh dan ilustrasi sehingga siswa 

mempunyai gambaran yang konkrit, tetapi guru tidak memberikan umpan balik.  

Dalam indikator terampil memberikan penguatan, guru memperoleh skor 4 

dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukan guru dengan menggunakan 

pujian hebat dan pintar untuk siswa yang berhasil menyusun kartu, memberikan 

sentuhan/mengelus kepala kepada siswa yang berhasil melakukan tugasnya dan 

menggunakan mimik gembira/senyum dan gerakan menggunakan ibu jari sebagai 

tanda hebat .  
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Pada indikator terampil bertanya, guru mendapatkan skor 4 dengan 

kategori  A/sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberikan pertanyaan 

yang jelas dan singkat. Misalnya Siapa yang punya mainan di rumah? Mainan apa 

yang kamu miliki? Guru juga  memberi waktu berpikir sehingga siswa 

mempunyai kesempatan untuk memikirkan jawaban, memberi tuntunan 

bagaimana cara menjawab dengan benar yaitu dengan tunjuk jari terlebih dahulu.  

Guru juga melakukan pemindahan giliran yang merata kepada siswa baik yang 

duduk di depan maupun di belakang dari kanan, kiri maupun tengah kelas.  

Indikator menggunakan media kartu secara efektif dan efisien guru 

mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukkan guru 

dengan menggunakan media kartu gambar selama proses pembelajaran, media 

yang digunakan sesuai dengan materi yaitu gambar permainan atau gambar alat 

permainan yang biasa dilakukan anak-anak. Media menarik perhatian siswa 

karena berupa gambar-gambar permainan atau alat permainan, baik yang sudah 

dikenal siswa maupun yang belum dikenal.  Media digunakan sesuai dengan 

fungsinya yaitu menyusun kata menjadi kalimat. 

Untuk indikator melibatkan siswa dalam pemanfaatan media kartu gambar 

guru mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini karena guru memberi 

kesempatan pada tiap siswa untuk menggunakan media, siswa memanfaatkan 

media dengan benar yaitu mencari kelompok untuk kartu yang sesuai dengan 

kategori. Setiap siswa mampu menggunakan media karena mudah digunakan. 

Guru juga  melibatkan siswa dalam pembuatan media dengan cara mewarnai kartu 

gambar yang belum berwarna.  
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Indikator terampil mengadakan variasi guru mendapatkan skor 4 dengan 

kategori A/sangat baik. Hal itu ditunjukkan guru dengan penggunaan variasi suara 

yang keras maupun lembut, intonasi yang bervariasi naik turun. Guru juga 

melakukan pemusatan perhatian siswa misalnya dengan mengajak siswa untuk 

bernyanyi sambil bertepuk, pergantian posisi guru dalam kelas yang berpindah 

posisi serta mengadakan kontak pandang dengan siswa dan dengan gerak yaitu 

gerakan tangan.  

Pada indikator terampil membimbing diskusi  kelompok kecil guru 

mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukan dengan 

pembentukkan kelompok yang tepat yaitu kelompok terdiri dari laki-laki dan 

perempuan dan dengan kemampuan dan jumlah yang merata. Guru membagi 

tugas untuk tiap anggota kelompok dengan merata sehingga semua anak dalam 

kelompok aktif dan terlibat. Guru mendorong tiap siswa dalam kelompok untuk 

berpendapat serta memberi kesempatan berpartisipasi untuk setiap siswa. 

Indikator terampil mengelola kelas melalui metode card sort guru 

mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Dalam hal ini ditunjukkan 

guru dengan menunjukkan sikap tanggap terhadap situasi dan kondisi baik 

suasana kelas maupun siswa. Dalam memberikan teguran guru berusaha bersikap 

bijaksana dan tegas dalam berbicara sehingga siswa mau mendengarkan. Guru 

juga memberikan penguatan jika siswa kurang percaya diri dan ragu-ragu ketika 

membaca di depan kelas. Guru mengulang pentunjuk permainan dengan jelas 

yaitu mengelompokkan kartu gambar yang sama kategorinya. Kemudian 



 

 

melengkapi kartu gambar yang bel

mengalami kebingungan dengan metode 

Pada indikator menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3 dengan 

kategori B/baik. Hal tersebut ditunjukan dengan merangkum materi dan membuat 

kesimpulan dari materi yang dipelajari yaitu menyusun kata menjadi kalimat yang 

benar. Guru juga memberikan evaluasi berupa tes lisan yang diawali dengan 

menuliskan jawaban lalu membaca satu persatu. Tetapi dalam menutup pelajaran 

guru tidak  memberikan tind

Secara rinci di bawah ini akan disajikan hasil observasi keterampilan 

mengajar guru dalam pembelajaran membaca permulaan dengan metode 

menggunakan kartu gambar pada siklus II dalam bentuk diagram.

Gambar 4.4 Hasil 

Keterangan  

Indikator keterampilan guru
1) Membuka pelajaran;

2) Terampil menjelaskan;

3) Terampil memberikan penguatan;

4) Terampil bertanya; 
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melengkapi kartu gambar yang belum ada. Hal tersebut membuat siswa tidak 

mengalami kebingungan dengan metode card sort menggunakan kartu gambar.

Pada indikator menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3 dengan 

B/baik. Hal tersebut ditunjukan dengan merangkum materi dan membuat 

simpulan dari materi yang dipelajari yaitu menyusun kata menjadi kalimat yang 

Guru juga memberikan evaluasi berupa tes lisan yang diawali dengan 

menuliskan jawaban lalu membaca satu persatu. Tetapi dalam menutup pelajaran 

guru tidak  memberikan tindak lanjut pada anak-anak. 

Secara rinci di bawah ini akan disajikan hasil observasi keterampilan 

mengajar guru dalam pembelajaran membaca permulaan dengan metode 

menggunakan kartu gambar pada siklus II dalam bentuk diagram. 

Gambar 4.4 Hasil Observasi Keterampilan Mengajar Guru Siklus II

Indikator keterampilan guru 
Membuka pelajaran; 

Terampil menjelaskan; 

Terampil memberikan penguatan; 
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Siklus II

indikator 
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um ada. Hal tersebut membuat siswa tidak 

menggunakan kartu gambar. 

Pada indikator menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3 dengan 

B/baik. Hal tersebut ditunjukan dengan merangkum materi dan membuat 

simpulan dari materi yang dipelajari yaitu menyusun kata menjadi kalimat yang 

Guru juga memberikan evaluasi berupa tes lisan yang diawali dengan 

menuliskan jawaban lalu membaca satu persatu. Tetapi dalam menutup pelajaran 

Secara rinci di bawah ini akan disajikan hasil observasi keterampilan 

mengajar guru dalam pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort 

 

Observasi Keterampilan Mengajar Guru Siklus II 

 

9 10
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5) Menggunakan media kartu gambar secara efektif dan efisien; 

6) Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media kartu gambar; 

7) Terampil mengadakan variasi; 

8) Terampil membimbing diskusi kelompok kecil; 

9) Terampil mengelola kelas dengan metode card sort; 

10) Menutup pelajaran 

4.1.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca permulaan 

melalui metode card sort  dengan media kartu huruf pada siklus II, diperoleh 

jumlah keseluruhan yaitu 878 dengan rata-rata 28,32 dengan kategori B/ baik dan 

persentase 70,81%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5 Data Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Indikator Tingkat kemampuan Jml 

skor 

Rata

-rata 

persen

tase 

Kate-

gori 1 2 3 4 

1. Aktif membaca 2 26 3  63 2,0 50,81% C 

2. Memperhatikan kartu 

gambar 

 11 10 10 92 2,97 74,19% B 

3. Mengeluarkan pendapat 3 15 13  72 2,32 58,06% C 

4. Mendengarkan pendapat 3 15 8 5 77 2,48 62,10% C 

5. Aktif bermain melalui 

metode card sort 

 6 12 13 94 3,03 75,81% B 

6. Menghubungkan kartu 

gambar dengan 

kata/kalimat 

 

 

 

4 

 

27 

 

 

 

93 

 

 

3,00 

 

75% 

 

B 

7. Mengambil keputusan 3  28  87 2,81 70% B 

8. Menaruh minat pada 

kegiatan 

 4 3 24 113 3,65 91,12%     A 

9. Berani, tenang 6 16 8 1 66 2,13 53,23% C 

10.  Refleksi   1 30 121 3,9 97,58% A 

Jumlah 878 

Rata-rata 28,32 

Persentase 70,81% 

Kategori B 

 

Pada indikator aktif membaca dalam pembelajaran, diperoleh jumlah skor 

63, rata-rata skor 2,0 dengan kategori C/cukup dan persentase50,81%. Hal 
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tersebut dapat dilihat dari 2 siswa yang mendapat skor 1 dengan kategori 

D/kurang karena melakukan 1 deskriptor yaitu memperhatikan tulisan. Siswa 

yang mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup ada 26 orang. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang nampak, yaitu semangat dan 

memperhatikan tulisan. Ada 3 siswa mendapat skor 3 dengan kategori B/baik 

karena 3 deskriptor tampak yaitu semangat, memperhatikan tulisan dan membaca 

dengan jelas. 

Untuk indikator memperhatikan kartu gambar, diperoleh jumlah skor 92, 

rata-rata skor 2,97 dengan kategori B/baik dan persentase 74,19%. Hal ini dilihat 

dari 11 siswa mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal ini ditunjukan 

dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu: serius memperhatikan gambar dan tertarik 

melihat gambar. Ada 10 siswa mendapat skor 3 dengan kategori B/baik, 

ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu serius memperhatikan 

gambar, tertarik melihat gambar dan benar melihat gambar. Sedangkan siswa 

yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat ada 10 orang. Hal tersebut dapat 

dilihat dari 4 deskriptor yang tampak, yaitu serius memperhatikan gambar, teliti 

melihat gambar, tertarik melihat gambar dan benar melihat gambar  

Dalam indikator mengeluarkan pendapat diperoleh jumlah skor 72, rata-

rata skor 2,32 dengan kategori C/cukup dan persentase 58,06%. Hal tersebut dapat 

dilihat dengan adanya 3  siswa yang mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang 

karena melakukan 1 deskriptor saja. Ada 15 siswa yang mendapat skor 2 dengan 

kategori C/cukup, ditunjukkan dengan 2 deskriptor yaitu berpendapat tanpa ragu 

dan berpendapat dengan benar.  Siswa yang mendapat skor 3 dengan kategori B/ 
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baik ada 13 orang. Hal ini ditunjukkan dengan  3 deskriptor yang tampak yaitu 

bicara dengan jelas, berpendapat tanpa ragu dan berpendapat dengan benar.   

Untuk indikator mendengarkan pendapat diperoleh jumlah skor 77, rata-

rata skor 2,48 dengan kategori C/cukup dan persentase 62,10%. Hal ini 

ditunjukkan dengan 3 siswa  mendapatkan skor 1 dengan kategori D/kurang, 

karena  menunjukkan 1deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan teman. Ada 

15 siswa yang mendapat skor 2, karena melakukan 2 deskriptor yaitu 

memperhatikan pendapat teman dan menghargai pendapat teman. Sedangkan 

siswa yang mendapat skor 3 dengan kategori B/baik ada 8 orang, karena  

menunjukkan 3 deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan pendapat teman, 

menghargai pendapat teman dan tidak memotong pembicaraan teman. Ada 5 

siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal itu ditunjukkan 

dengan memperhatikan pendapat teman, menghargai pendapat teman, tidak 

memotong pembicaraan teman dan tidak bicara sendiri.  

Untuk indikator  aktif bermain melalui metode card sort diperoleh jumlah 

skor 94, rata-rata skor 3,03 dengan kriteria A/sangat baik dan persentase 75,81%. 

Hal ini ditunjukkan dengan 6 siswa mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup, 

ditunjukkan dengan siswa memperhatikan petunjuk permainan, dan aktif mencari 

kartu yang sesuai. Ada 12 siswa yang mendapat skor 3, karena melakukan 3 

deskriptor yaitu memperhatikan petunjuk permainan, bermain sesuai aturan, dan 

aktif mencari kartu yang sesuai. Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 dengan 

kategori A/sangat baik ada 13 orang, ditunjukkan dengan memperhatikan 
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petunjuk permainan, bermain sesuai aturan, memberi kesempatan teman dan aktif 

mencari kartu yang sesuai.  

Pada indikator menghubungkan kartu gambar dengan kata/kalimat 

diperoleh jumlah skor 93, rata-rata skor 3,00 dengan kategori B/baik dan 

persentase 75%. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 siswa mendapat skor 2 dengan 

kategori C/cukup. Hal ini ditunjukkan dengan 2 indikator yang tampak yaitu benar 

menghubungkan kartu gambar dengan kalimat dan benar mengelompokkan kartu 

gambar. Ada 27 siswa  mendapat skor 3 dengan kategori B/baik, karena 

melakukan 3 deskriptor yaitu benar menghubungkan kartu gambar dengan 

kalimat, benar mengelompokkan kartu gambar dan benar menyusun kartu gambar.  

Untuk indikator mengambil keputusan diperoleh jumlah skor 87, rata-rata 

skor 2,87 dengan kategori B/baik dan persentase 70%. Hal ini dapat dilihat dari 3  

siswa yang mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang, karena melakukan 

1deskriptor yaitu memilih kartu dengan tepat. Sedangkan siswa yang mendapat 

skor 3 dengan kategori B/baik ada 28 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari 3 

deskriptor yang tampak yaitu memilih kartu dengan tepat, menyusun suku kata 

dengan benar dan menyusun kata dengan benar. 

Pada indikator menaruh minat pada kegiatan, diperoleh jumlah skor 113 

dengan rata-rata skor 3,65  masuk dalam kategori A/sangat baik dan persentase 

91,12%. Hal ini ditunjukkan dengan 4 siswa mendapat skor skor 2 dengan kriteria 

C/cukup, karena melakukan 2 deskriptor yaitu tertarik pada kegiatan dan 

melakukan kegiatan dengan antusias Sedangkan siswa yang mendapat skor 3 

dengan kriteria B/baik ada 3 orang. Berarti deskriptor yang tampak ada 3 yaitu 
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tertarik pada kegiatan, melakukan kegiatan dengan antusias dan tidak mudah 

bosan. Banyak siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik ada 24 

orang, ditunjukkkan dengan siswa sudah dapat melaksanakan semua deskriptor 

yang ada dalam indikator yaitu tertarik pada kegiatan, melakukan kegiatan dengan 

antusias, tidak mudah bosan dan terus berusaha menyelesaikan tugas. 

Untuk indikator berani dan tenang, diperoleh jumlah skor 66, rata-rata skor 

2,13 dengan kategori C/cukup dan persentase 53,23%. Hal tersebut dapat dilihat 

dari 6 siswa yang mendapat mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang, karena 

melakukan 1 deskriptor yaitu berani berpendapat. Ada 16 siswa yang mendapat 

skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang 

tampak yaitu berani berpendapat dan tidak ragu-ragu. Ada 8 siswa yang mendapat 

skor 3 dengan kategori B/baik. Berarti tampak 3 deskriptor yaitu berani 

berpendapat, presentasi dengan percaya diri dan tidak ragu-ragu. Sedangkan siswa 

yang mendapat skor 4 ada 1 orang, karena melakukan 4 deskriptor yaitu berani 

berpendapat, presentasi dengan percaya diri, tidak ragu-ragu dan bicara dengan 

jelas dan lancar. 

Dalam indikator refleksi, diperoleh jumlah skor 121, rata-rata skor 3,9 

dengan kategori A/sangat baik dan persentase 97,58%. Hal tersebut dilihat dari 1 

siswa yang mendapat skor 3 dengan melakukan 3 deskriptor yaitu suka cara guru 

mengajar, suka belajar dengan kartu gambar, dan mudah belajar membaca dengan 

kartu. Siswa mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik ada 30 orang. Hal ini 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu  suka cara guru mengajar, 



 

 

suka belajar dengan kartu gambar, bisa membaca dengan cepat dan mudah belajar 

membaca dengan kartu.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas,  berikut ini kami sajikan hasil 

observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan meto

de card sort menggunakan kartu gambar pada siklus II dalam bentuk diagram. 

Secara rinci pada diagram 4.5 dapat dilihat adanya peningkatan  aktivitas siswa 

dari siklus sebelumnya. 

Gambar 4.5 Hasil Observ

Keterangan  

Indikator aktivitas siswa
1) Aktif membaca; 

2) Memperhatikan kartu gambar;

3) Mengeluarkan pendapat

4) Mendengarkan pendapat

5) Aktif bermain melalui metode 

6) Menghubungkan kartu gambar dengan kata/kalimat

7) Mengambil keputusan

8) Menaruh minat pada kegiatan

9) Berani, tenang; 

10) Refleksi. 
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suka belajar dengan kartu gambar, bisa membaca dengan cepat dan mudah belajar 

membaca dengan kartu. 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas,  berikut ini kami sajikan hasil 

swa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan meto

menggunakan kartu gambar pada siklus II dalam bentuk diagram. 

Secara rinci pada diagram 4.5 dapat dilihat adanya peningkatan  aktivitas siswa 

dari siklus sebelumnya.  

Gambar 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus

aktivitas siswa 

Memperhatikan kartu gambar; 

Mengeluarkan pendapat; 

Mendengarkan pendapat; 

Aktif bermain melalui metode card sort; 

Menghubungkan kartu gambar dengan kata/kalimat; 

keputusan; 

Menaruh minat pada kegiatan; 
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Siklus II

indikator 
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suka belajar dengan kartu gambar, bisa membaca dengan cepat dan mudah belajar 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas,  berikut ini kami sajikan hasil 

swa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan meto-

menggunakan kartu gambar pada siklus II dalam bentuk diagram. 

Secara rinci pada diagram 4.5 dapat dilihat adanya peningkatan  aktivitas siswa 

asi Aktivitas Siswa Siklus II 
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4.1.2.2 Paparan Hasil Belajar Siswa 

Pada tabel 4.7 dijelaskan bahwa siswa yang memperoleh nilai antara  nilai 

81-90 sejumlah 5 orang, dengan persentase 16,1% dan dinyatakan tuntas. Siswa 

yang memperoleh  nilai 71-80 sejumlah 11 orang, dengan persentase 35,5% dan 

dinyatakan tuntas. Siswa yang memperoleh  nilai 61-70 sejumlah 7 orang, dengan 

persentase 22,6% dan dinyatakan  tuntas. Siswa yang mendapat nilai 50-60 

sejumlah 8 orang dengan persentase 25,8%. 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Membaca Permulaan Siklus II 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi relative 

Jumlah 

persentase 

ketuntasan 

Kualifikasi 

91-100    

 

74,2% 

 

81-90 5 16,1% Tuntas 

71-80 11 35,5% Tuntas 

61-70 7 22,6%  Tuntas 

≤ 60 8 25,8% 25,8% Tidak tuntas 

Jumlah 2450 100%   

Mean 75,03    

Median 70    

Modus 80    

Nilai Tertinggi 90    

Nilai Terendah 50    

 

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada siklus II diperoleh hasil 

yaitu 23 dari 31 orang siswa atau 74,2% mengalami ketuntasan dan 8 orang siswa 

atau 25,8% dinyatakan tidak tuntas. Pencapaian presentase ketuntasan klasikal 

74,2 % Nilai rata-rata kelas sebesar 75,03 dengan nilai terendah 50, nilai tengah 

70  dan nilai tertinggi 90.  



 

 

Gambar diagram 4.6 menyajikan hasil pencapaian hasil belajar siswa pada 

pembelajaran membaca permulaan melalui metode 

gambar. Pada diagram ters

walaupun baru mencapai 74,2% namun belum mencapai indikator keberhasilan 

yaitu sekurang-kurangnya 75% dan ketuntasan belajar individual 70.

Gambar 4.6 Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus 

 

4.1.2.3 Refleksi 

Refleksi pembelajaran membaca permulaan melalui metode 

dengan media kartu gambar dilaksanakan untuk menganalisis pembelajaran pada 

siklus II, data tersebut meliputi deskripsi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa. 

Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus II. Adapun hasil refleksi tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.1.3.1 Keterampilan Mengajar Guru

Pada siklus II, keterampilan guru dalam pembelaja

dengan metode card sort 

25

 

Gambar diagram 4.6 menyajikan hasil pencapaian hasil belajar siswa pada 

pembelajaran membaca permulaan melalui metode card sort  dengan media kartu 

gambar. Pada diagram tersebut hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

walaupun baru mencapai 74,2% namun belum mencapai indikator keberhasilan 

kurangnya 75% dan ketuntasan belajar individual 70.

Gambar 4.6 Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus 

Refleksi pembelajaran membaca permulaan melalui metode 

dengan media kartu gambar dilaksanakan untuk menganalisis pembelajaran pada 

siklus II, data tersebut meliputi deskripsi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus II. Adapun hasil refleksi tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.1.3.1 Keterampilan Mengajar Guru 

Pada siklus II, keterampilan guru dalam pembelajaran membaca permulaan 

card sort menggunakan media kartu gambar, secara keseluruhan 

74,2%

25,8%

siswa tuntas

siswa tidak tuntas
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Gambar diagram 4.6 menyajikan hasil pencapaian hasil belajar siswa pada 

dengan media kartu 

ebut hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

walaupun baru mencapai 74,2% namun belum mencapai indikator keberhasilan 

kurangnya 75% dan ketuntasan belajar individual 70. 

Gambar 4.6 Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

Refleksi pembelajaran membaca permulaan melalui metode card sort 

dengan media kartu gambar dilaksanakan untuk menganalisis pembelajaran pada 

siklus II, data tersebut meliputi deskripsi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus II. Adapun hasil refleksi tersebut adalah sebagai berikut: 

ran membaca permulaan 

menggunakan media kartu gambar, secara keseluruhan 

siswa tuntas

siswa tidak tuntas
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sudah masuk dalam kategori sangat baik/A. Tetapi masih ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

a) Guru kurang memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran; 

b) Guru kurang memberi umpan balik pada siswa setelah selesai menjelaskan; 

c) Guru tidak memberikan tindak lanjut setelah pembelajaran selesai. 

4.1.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi pada siklus II, aktivitas siswa secara keseluruhan sudah 

masuk kategori B/baik. Tetapi ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan 

dan perlu diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

a) Ada beberapa siswa yang sangat cepat menyelesaikan pekerjaannya sehingga 

harus menunggu teman yang lain; 

b) Ada beberapa siswa yang terlalu asyik mewarnai gambar sehingga pekerjaan 

tidak cepat selesai. 

4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort  dengan 

media kartu gambar pada siklus II secara keseluruhan siswa belum mengalami 

ketuntasan dalam belajar, dengan rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 75,03. Jika 

dilihat secara individu nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 60 dan nilai 

tertinggi yaitu 90. Siswa yang mengalami ketuntasan belajar sebesar 74,2%, dan 

siswa yang belum tuntas belajar 25,8%. Dari data hasil evaluasi tersebut 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus II belum  memenuhi indikator 

keberhasilan yaitu 75%, oleh karena itu peneliti melanjutkan penelitian pada 

siklus III. 
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4.1.2.4 Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran membaca permulaan melalui metode card sort  dengan 

media kartu gambar pada siklus II, maka perlu diadakan perbaikan agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran membaca permulaan. Perbaikan-perbaikan 

tersebut antara lain: 

4.1.2.4.1 Keterampilan Mengajar Guru 

1) Guru perlu memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran 

sehingga hasil pembelajaran optimal; 

2) Guru harus memberi umpan balik untuk mengetahui pemahaman siswa; 

3) Guru perlu memberikan tindak lanjut agar siswa bisa berlatih di rumah; 

4.1.2.4.2 Aktivitas Siswa 

1) Siswa yang lebih cepat bekerja bisa dijadikan tutor sebaya bagi temannya yang 

lebih lambat mengerjakan tugas sehingga menumbuhkan sikap solider; 

2) Siswa yang sudah selesai mewarnai diberi kesempatan membantu teman untuk 

mewarnai kartu gambar milik teman. 

 

4.1.3 Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.3.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Tabel 4.7 menunjukkan data hasil observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode card sort dan media kartu gambar 

pada siklus III.  Dari hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui metode card sort dan media kartu gambar pada siklus 
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III, diperoleh jumlah skor dari semua indikator yaitu 38 dan rata-rata 3,8 dengan 

kategori A/sangat baik. 

Tabel 4.7 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan skor Kategori 

1 2 3 4 

1 Membuka pelajaran    √ 4 A 

2 Terampil menjelaskan   √  3 B 

3 Terampil memberikan penguatan    √ 4 A 

4 Terampil bertanya    √ 4 A 

5 Menggunakan media kartu gambar secara 

efektif dan efisien 

 
  √ 4 A 

6 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media kartu gambar 

 
 

 √ 
4 A 

7 Terampil mengadakan variasi    √ 4 A 

8 Terampil membimbing diskusi kelompok 

kecil 

 
 

 √ 
4 A 

9 Terampil mengelola kelas melalui metode 

card sort 

 
  √ 4 A 

10 Menutup pelajaran   √  3 B 

Jumlah Skor 38 
 

Rata-rata 3,8 

Kategori A  

 

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

Indikator membuka pelajaran, guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

A/sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan guru  menarik perhatian siswa, 

memberi apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menimbulkan 

motivasi pada para siswa. Guru memotivasi siswa dengan menyemangati bahwa 

mereka pasti bisa melakukan pembelajaran membaca dengan metode card sort 

karena sudah pernah melakukan sebelumnya. Guru menasehati siswa untuk 

menjaga kesehatan. Apersepsi dilakukan dengan menyanyikan lagu “Bangun 
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Tidur” dan mengerjakan pretes secara tertulis yaitu menyusun kata menjadi 

kalimat. Setelah selesai membahas bersama jawaban kalimat tersebut. Kemudian 

tanya jawab tentang kegiatan apa saja yang dilakukan dalam syair lagu yang 

dinyanyikan. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan semangat. Sampai guru 

berkali-kali mengingatkan cara menjawab yang benar. Tujuan pembelajaran yang 

disampaikan sesuai dengan materi yang akan diajarkan yaitu belajar membaca 

dengan menggunakan kartu gambar dengan cara memilih/menyortir kartu dengan 

tema kegiatan sehari-hari. 

Pada indikator terampil menjelaskan, guru memperoleh skor 3 dengan 

kategori B/baik, hal ini ditunjukan dengan kejelasan menyampaikan materi yaitu 

kegiatan yang dilakukan sehari-hari, penekanan terhadap materi ajar, 

menggunakan contoh dan ilustrasi sehingga siswa mempunyai gambaran yang 

konkrit, tetapi guru tidak memberikan umpan balik sehingga sulit mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa.  

Indikator terampil memberikan penguatan, guru memperoleh skor 4 dengan 

kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukan guru dengan menggunakan pujian 

hebat untuk siswa yang berhasil menyusun kartu, memberikan penghargaan 

dengan tepuk tangan, menggunakan sentuhan pada bahu atau kepala siswa yang 

berhasil melakukan tugasnya dan menggunakan mimik gembira/senyum dan 

gerakan menggunakan ibu jari sebagai tanda hebat  karena berhasil melakukan 

tugas dengan benar. 

Dalam indikator terampil bertanya, guru mendapatkan skor 4 dengan 

kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberikan pertanyaan 
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yang jelas dan singkat. Misalnya apa yang dilakukan setelah bangun tidur? Apa 

yang dilakukan setelah mandi? Membantu ibu  apa? Guru juga  memberi waktu 

berpikir sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk memikirkan jawaban, 

memberi tuntunan bagaimana cara menjawab dengan benar yaitu dengan tunjuk 

jari terlebih dahulu baru menjawab setelah diberi kesempatan.  Guru juga 

melakukan pemindahan giliran yang merata kepada siswa baik yang duduk di 

depan maupun di belakang dari kanan, kiri maupun tengah kelas.  

Indikator menggunakan media kartu secara efektif dan efisien guru 

mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukkan guru 

dengan menggunakan media kartu gambar selama proses pembelajaran, media 

yang digunakan sesuai dengan materi yaitu gambar kegiatan sehari-hari yang 

biasa dilakukan anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Media menarik 

perhatian siswa karena berupa gambar-gambar kegiatan sehari-hari yang sudah 

biasa dilakukan siswa. Media digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu menyusun 

kalimat menjadi paragraf sesuai gambar. 

Untuk indikator melibatkan siswa dalam pemanfaatan media kartu gambar 

guru mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini karena guru 

memberi kesempatan pada tiap siswa untuk menggunakan media, siswa 

memanfaatkan media dengan benar yaitu mencari kelompok untuk kartu yang 

sesuai dengan kategori. Setiap siswa mampu menggunakan media karena memang 

mudah digunakan. Guru juga  melibatkan siswa dalam pembuatan media dengan 

cara mewarnai kartu gambar yang belum berwarna.  
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Indikator terampil mengadakan variasi guru mendapatkan skor 4 dengan 

kategori A/sangat baik. Hal itu ditunjukkan guru dengan penggunaan variasi suara 

yang keras maupun lembut, nada yang bervariasi naik turun. Guru juga 

melakukan pemusatan perhatian siswa, pergantian posisi guru dalam kelas yang 

berpindah dari depan, tengah maupun belakang juga ke kiri dan ke kanan juga ke 

pojok kelas serta mengadakan kontak pandang dengan siswa dan dengan gerak 

yaitu gerakan tangan. . 

Dalam indikator terampil membimbing diskusi  kelompok kecil guru 

mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukan dengan 

pembentukkan kelompok yang tepat yaitu kelompok terdiri dari laki-laki dan 

perempuan dan dengan kemampuan dan jumlah yang merata. Guru melakukan 

perubahan pada beberapa kelompok karena ada 2 siswa yang tidak masuk sekolah. 

Guru juga membagi tugas untuk tiap anggota kelompok dengan merata sehingga 

semua anak dalam kelompok aktif dan terlibat. Guru mendorong tiap siswa dalam 

kelompok untuk berpendapat serta memberi kesempatan berpartisipasi untuk 

setiap siswa. 

Indikator terampil mengelola kelas melalui metode card sort guru 

mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Dalam hal ini ditunjukkan 

guru dengan menunjukkan sikap tanggap terhadap situasi dan kondisi baik 

suasana kelas maupun siswa. Dalam memberikan teguran guru berusaha bersikap 

bijaksana dan tegas dalam bertutur kata sehingga siswa mau mendengarkan 

teguran. Guru juga memberikan penguatan jika siswa kurang percaya diri dan 

ragu-ragu ketika membaca di depan kelas. Guru cukup jelas memberi petunjuk 



 

 

permainan menggunakan metode 

membuat siswa tidak mengalami kebingungan dengan metode 

guru tidak perlu mengulang petunjuk. 

Pada indikator menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3 dengan 

kategori B/baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan merangkum materi dan 

membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari yaitu menyusun kalimat menjadi 

paragraf yang benar. 

siswa yang diawali dengan menuliskan terlebih dahulu jawaban yaitu menyusun 

kalimat menjadi paragraf sesuai dengan gambar lalu membaca satu persatu di 

depan kelas kalimat yang telah disusun menjadi paragraf. Tetapi guru terlewatkan 

memberikan tindak lanjut pada anak

Di bawah ini disajikan hasil observasi keterampilan mengajar guru pada 

siklus III dalam bentuk diagram.

Gambar 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Mengajar Guru Siklus III

Keterangan  

Indikator keterampilan guru

1) Membuka pelajaran;

2) Terampil menjelaskan;
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permainan menggunakan metode card sort dengan kartu gambar. Hal tersebut 

membuat siswa tidak mengalami kebingungan dengan metode card sort

guru tidak perlu mengulang petunjuk.  

tor menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3 dengan 

kategori B/baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan merangkum materi dan 

membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari yaitu menyusun kalimat menjadi 

 Guru juga memberikan evaluasi berupa tes lisan untuk tiap 

siswa yang diawali dengan menuliskan terlebih dahulu jawaban yaitu menyusun 

kalimat menjadi paragraf sesuai dengan gambar lalu membaca satu persatu di 

depan kelas kalimat yang telah disusun menjadi paragraf. Tetapi guru terlewatkan 

memberikan tindak lanjut pada anak-anak untuk belajar di rumah. 

Di bawah ini disajikan hasil observasi keterampilan mengajar guru pada 

siklus III dalam bentuk diagram. 

Gambar 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Mengajar Guru Siklus III

Indikator keterampilan guru 

Membuka pelajaran; 

Terampil menjelaskan; 

2 3 4 5 6 7 8 9

Siklus III

indikator 
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dengan kartu gambar. Hal tersebut 

card sort sehingga 

tor menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3 dengan 

kategori B/baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan merangkum materi dan 

membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari yaitu menyusun kalimat menjadi 

pa tes lisan untuk tiap 

siswa yang diawali dengan menuliskan terlebih dahulu jawaban yaitu menyusun 

kalimat menjadi paragraf sesuai dengan gambar lalu membaca satu persatu di 

depan kelas kalimat yang telah disusun menjadi paragraf. Tetapi guru terlewatkan 

 

Di bawah ini disajikan hasil observasi keterampilan mengajar guru pada 

Gambar 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Mengajar Guru Siklus III 
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3) Terampil memberikan penguatan; 

4) Terampil bertanya; 

5) Menggunakan media kartu gambar secara efektif dan efisien; 

6) Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media kartu gambar; 

7) Terampil mengadakan variasi; 

8) Terampil membimbing diskusi kelompok kecil; 

9) Terampil mengelola kelas dengan metode card sort; 

10) Menutup pelajaran 

4.1.3.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Tabel 4.8 Data Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

Indikator Tingkat kemampuan Jml 

skor 

Rata

-rata 

persen

tase 

Kate-

gori 1 2 3 4 

1. Aktif membaca  11 14 4 80 2,8 68,97% B 

2.Memperhatikan kartu 

gambar 

 8 10 11 90 3,10 77,58% B 

3. Mengeluarkan pendapat  12 12 5 80 2,8 68,97% B 

4.Mendengarkan pendapat  12 13 4 79 2,72 68,10% B 

5.Aktif bermain melalui 

metode card sort 

 4 14 11 94 3,24 81,03% B 

6.Menghubungkan kartu 

gambar dengan 

kata/kalimat 

  10 19 106 

 

3,66 91,37%  A 

7.Mengambil keputusan   10 19 106 3,66 91,37% A 

8.Menaruh minat pada 

kegiatan 

 5 6 18 95 3,28 81,90%   B 

9.Berani, tenang 2 12 12 3 74 2,65 63,79% C 

10.  Refleksi   2 27 114 3,93  98,28% A 

Jumlah 918 

Rata-rata 31,66 

Persentase 79,14% 

Kategori B 

 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca permulaan 

melalui metode card sort  dengan media kartu huruf pada siklus III, diperoleh 

jumlah keseluruhan yaitu 918 dengan rata-rata 31,66 dengan kategori B/ baik dan 

persentase 79,14%. Pada siklus III jumlah siswa ada 29 orang karena 2 siswa 

tidak masuk sekolah. 
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Pada indikator aktif membaca dalam pembelajaran, diperoleh jumlah skor 

80, rata-rata skor 2,8 dengan kategori B/baik dengan persentase 68,97%. Hal ini 

ditunjukkan dengan 11 siswa  mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup, dengan 

2 deskriptor yang nampak, yaitu semangat dan memperhatikan tulisan. 14 siswa 

mendapat skor 3 dengan kategori B/baik karena ada 3 deskriptor tampak yaitu 

semangat, memperhatikan tulisan dan membaca dengan jelas. Siswa yang 

mendapat skor 4 ada 4 orang. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya 4 

deskriptor yang tampak yaitu semangat, memperhatikan tulisan, membaca dengan 

jelas dan membaca dengan keras. 

Untuk indikator memperhatikan kartu gambar, diperoleh jumlah skor 90, 

ra-ta-rata skor 3,1 dengan kategori B/baik dengan persentase 77,58%. Hal ini 

dapat dilihat dari 8 siswa yang mendapat skor 2 dengan kategori C /cukup. Hal ini 

ditunjukkan dengan serius memperhatikan gambar dan tertarik melihat gambar. 

Ada 10 siswa yang mendapat skor 3 dengan kategori B/baik, ditunjukkan dengan 

serius memperhatikan gambar, tertarik melihat gambar dan benar melihat gambar. 

Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik ada 11 

orang. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 4 deskriptor yang tampak, yaitu 

serius memperhatikan gambar, teliti melihat gambar, tertarik melihat gambar dan 

benar melihat gambar.  

Dalam indikator mengeluarkan pendapat diperoleh jumlah skor 80, rata-

rata skor 2,8 dengan kategori B/baik dan persentase mencapai 68,97%. Ada 12  

siswa mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup, ditunjukkan dengan berpendapat 

tanpa ragu dan berpendapat dengan benar.  Siswa yang mendapat skor 3 dengan 
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kategori B/baik ada 12 orang. Hal ini ditunjukkan oleh 3 deskriptor yang tampak 

yaitu bicara dengan jelas, berpendapat tanpa ragu dan berpendapat dengan benar. 

Siswa yang mendapat skor 4 ada 5 orang, ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang 

tampak yaitu bicara dengan jelas, berpendapat tanpa ragu, berpendapat dengan 

benar dan tidak memaksakan pendapat. 

Untuk indikator mendengarkan pendapat diperoleh jumlah skor 79, rata-

rata skor 2,72 dengan kategori C/cukup dan persentase 68,10%. Hal ini 

ditunjukkan dengan 12 siswa yang mendapatkan skor 2 dengan kategori C/cukup, 

karena  ditunjukkan oleh 2 deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan pendapat 

teman dan menghargai pendapat teman. Ada 13 siswa  mendapatkan skor 3 

dengan kategori B/baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 deskriptor yang tampak yaitu 

memperhatikan pendapat teman, menghargai pendapat teman dan tidak memotong 

pembicaraan teman. Sedangkan 4 orang siswa mendapat skor 4 dengan kategori 

A/sangat baik. Hal itu ditunjukkan dengan 4 deskriptor yaitu memperhatikan 

pendapat teman, menghargai pendapat teman, tidak memotong pembicaraan 

teman dan tidak bicara sendiri.  

Untuk indikator  aktif bermain melalui metode card sort diperoleh jumlah 

skor 94, rata-rata skor 3,24 dengan kriteria B/baik dan persentase mencapai 

81,03%. Hal ini ditunjukkan dengan 4 siswa mendapat skor 2 dengan kategori 

C/cukup karena ada 2 deskriptor yang tampak yaitu siswa memperhatikan 

petunjuk permainan dan aktif mencari kartu yang sesuai tetapi kurang fokus 

dalam melakukan tugas. Siswa yang mendapat skor 3 dengan kategori B/baik ada 

14 orang, ditunjukkan dengan siswa memperhatikan petunjuk permainan, bermain 
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sesuai aturan dan aktif mencari kartu yang sesuai. Sedangkan siswa yang 

mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik ada 11 orang, ditunjukkan dengan 

memperhatikan petunjuk permainan, bermain sesuai aturan, memberi kesempatan 

teman dan aktif mencari kartu yang sesuai.  

Pada indikator menghubungkan kartu gambar dengan kata/kalimat 

diperoleh jumlah skor 106, rata-rata skor 3,66 dengan kategori A/sangat baik dan 

persentase 91,37%. Ada 10 siswa mendapat skor 3 dengan kategori B/baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu benar menghubungkan 

kartu gambar dengan kalimat, benar mengelompokkan kartu gambar dan benar 

menyusun kartu gambar. Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori 

A/sangat baik ada 19 orang, karena ada 3 deskriptor yang tampak yaitu benar 

menghubungkan kartu gambar dengan kalimat, benar mengelompokkan kartu 

gambar, benar menyusun kartu gambar dan benar menyusun kartu gambar 

menjadi paragraf.  

Untuk indikator mengambil keputusan diperoleh jumlah skor 106, rata-rata 

skor 3,66 dengan kategori A/sangat baik dan persentase 91,37%. Ada 10 siswa 

yang mendapat skor 3 dengan kategori B/baik, karena ada 3 deskriptor yang 

tampak yaitu memilih kartu dengan tepat, menyusun suku kata dengan benar dan 

menyusun kata dengan benar. Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 ada 19 

orang. Hal ini dapat dilihat dari 4 deskriptor yang tampak yaitu memilih kartu 

dengan tepat, menyusun suku kata dengan benar dan menyusun kata dengan benar 

dan menyusun kalimat menjadi paragraf. 
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Pada indikator menaruh minat pada kegiatan, diperoleh jumlah skor 95 

dengan rata-rata skor 3,28  masuk dalam kategori B/baik dengan persentase 

81,90%. Hal ini ditunjukkan dengan 5 siswa yang mendapar skor 2 karena 

melakukan 2 deskriptor yaitu tertarik pada kegiatan dan melakukan kegiatan 

dengan antusias tetapi cepat puas pada pekerjaannya meskipun belum benar. Ada 

6 siswa yang mendapat skor 3 dengan kriteria B/baik. Berarti deskriptor yang 

tampak ada 3 yaitu tertarik pada kegiatan, melakukan kegiatan dengan antusias 

dan tidak mudah bosan. Ada 18 siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori 

A/sangat baik, ditunjukkkan dengan siswa sudah dapat melaksanakan semua 

deskriptor yang ada dalam indikator yaitu tertarik pada kegiatan, melakukan 

kegiatan dengan antusias, tidak mudah bosan dan terus berusaha menyelesaikan 

tugas. 

Untuk indikator berani dan tenang, diperoleh jumlah skor 74, rata-rata skor 

2,65 dengan kategori C/cukup dan persentase 63,79%. Hal ini ditunjukkan dengan 

2 siswa yang mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang karena 1 deskriptor yang 

tampak yaitu berani berpendapat karena belum cukup umur sehingga belum bisa 

bekerja dengan tenang. Ada 12 siswa mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup. 

Hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu berani berpendapat 

dan tidak ragu-ragu. Siswa yang mendapat skor 3 ada 12 orang dengan kategori 

B/baik. Berarti tampak 3 deskriptor yaitu berani berpendapat, presentasi dengan 

percaya diri dan tidak ragu-ragu. Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 ada 3 

orang. Hal tersebut dapat dilihat dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu berani 



 

 

berpendapat, presentasi dengan percaya diri, t

jelas dan lancar. 

Dalam indikator refleksi

dengan kategori A/sangat baik dan persentase 98,28%. Hal tersebut dapat dilihat 

dari 2 siswa yang mendapar skor 3, karena melakukan 

guru mengajar, suka belajar dengan kartu gambar, dan mudah belajar membaca 

dengan kartu. Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat 

baik ada 27 orang. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu

suka cara guru mengajar, suka belajar dengan kartu gambar, bisa membaca 

dengan cepat dan mudah belajar membaca dengan kartu.

Secara rinci pada diagram 4.8 dapat dilihat adanya peningkatan  aktivitas 

siswa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan metod

menggunakan kartu gambar jika dibandingkan dengan siklus II. 

Gambar 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus
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berpendapat, presentasi dengan percaya diri, tidak ragu-ragu dan bicara dengan 

Dalam indikator refleksi, diperoleh jumlah skor 114, rata

dengan kategori A/sangat baik dan persentase 98,28%. Hal tersebut dapat dilihat 

dari 2 siswa yang mendapar skor 3, karena melakukan 3 deskriptor yaitu suka cara 

guru mengajar, suka belajar dengan kartu gambar, dan mudah belajar membaca 

dengan kartu. Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat 

baik ada 27 orang. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu

suka cara guru mengajar, suka belajar dengan kartu gambar, bisa membaca 

dengan cepat dan mudah belajar membaca dengan kartu. 

Secara rinci pada diagram 4.8 dapat dilihat adanya peningkatan  aktivitas 

siswa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan metod

menggunakan kartu gambar jika dibandingkan dengan siklus II.  

Gambar 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus

2 3 4 5 6 7 8

Siklus III

indikator 
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ragu dan bicara dengan 

r 114, rata-rata skor 3,93 

dengan kategori A/sangat baik dan persentase 98,28%. Hal tersebut dapat dilihat 

3 deskriptor yaitu suka cara 

guru mengajar, suka belajar dengan kartu gambar, dan mudah belajar membaca 

dengan kartu. Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat 

baik ada 27 orang. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu  

suka cara guru mengajar, suka belajar dengan kartu gambar, bisa membaca 

Secara rinci pada diagram 4.8 dapat dilihat adanya peningkatan  aktivitas 

siswa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort 

Gambar 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

 

9 10
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Keterangan  

Indikator aktivitas siswa 

1) Aktif membaca; 

2) Memperhatikan kartu gambar; 

3) Mengeluarkan pendapat; 

4) Mendengarkan pendapat; 

5) Aktif bermain melalui metode card sort; 

6) Menghubungkan kartu gambar dengan kata/kalimat; 

7) Mengambil keputusan; 

8) Menaruh minat pada kegiatan; 

9) Berani, tenang; 

10) Refleksi 

4.1.3.2 Paparan Hasil Belajar Siswa 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Membaca Permulaan Siklus III 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi relative 

Jumlah 

persentase 

ketuntasan 

Kualifikasi 

91-100    

 

86,2% 

 

81-90 7 24,1% Tuntas 

71-80 8 27,6% Tuntas 

61-70 10 34,5%  Tuntas 

≤ 60 4 13,8% 13,8% Tidak tuntas 

Jumlah 2210 100%   

Mean 76,21    

Median 75    

Modus 70    

Nilai Tertinggi 90    

Nilai Terendah 60    

 

Dari tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa siswa yang memperoleh nilai antara  

nilai 81-90 sejumlah 7 orang, dengan persentase 24,1% dan dinyatakan tuntas. 

Siswa yang memperoleh  nilai 71-80 sejumlah 8 orang, dengan persentase 27,6% 

dan dinyatakan tuntas. Siswa yang memperoleh  nilai 61-70 sejumlah 10 orang, 

dengan persentase 34,5% dan dinyatakan  tuntas. Siswa yang mendapat nilai 50-

60 sejumlah 4 orang dengan persentase 13,8% dan dinyatakan tidak tuntas. 



 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II diperoleh hasil yaitu 25 

dari 29 orang siswa atau 86,2% mengalami ketuntasan dan 4 orang siswa atau 

13,8% dinyatakan tidak tuntas. Pencapaian presentase ketuntasan klasikal

Nilai rata-rata kelas sebesar 76,21 dengan nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 90. 

Adapun data hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca permulaan 

dengan metode card sort 

diagram 4.9 

Gambar 4.9 Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus III

 

Berdasarkan gambar 4.9 pencapaian hasil belajar siswa pada pembelajaran 

membaca permulaan melalui metode 

mencapai 86,2% berarti telah mencapa

kurangnya 75% dan ketuntasan belajar individual 70.

 

4.1.1.3 Refleksi 

Berdasarkan uraian data tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran membaca permulaan dengan metode 

gambar pada siklus III sudah berjalan dengan baik karena sudah mencapai target 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II diperoleh hasil yaitu 25 

dari 29 orang siswa atau 86,2% mengalami ketuntasan dan 4 orang siswa atau 

13,8% dinyatakan tidak tuntas. Pencapaian presentase ketuntasan klasikal

rata kelas sebesar 76,21 dengan nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 90. 

Adapun data hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca permulaan 

card sort menggunakan kartu gambar siklus III dapat dilihat pada 

Gambar 4.9 Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus III

 

Berdasarkan gambar 4.9 pencapaian hasil belajar siswa pada pembelajaran 

membaca permulaan melalui metode card sort  dengan media kartu gambar  

mencapai 86,2% berarti telah mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang

kurangnya 75% dan ketuntasan belajar individual 70. 

Berdasarkan uraian data tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort menggunakan kartu 

da siklus III sudah berjalan dengan baik karena sudah mencapai target 

86,2%

13,8%

siswa tuntas

siswa tidak tuntas
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Data tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II diperoleh hasil yaitu 25 

dari 29 orang siswa atau 86,2% mengalami ketuntasan dan 4 orang siswa atau 

13,8% dinyatakan tidak tuntas. Pencapaian presentase ketuntasan klasikal 86,2 % 

rata kelas sebesar 76,21 dengan nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 90.  

Adapun data hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca permulaan 

menggunakan kartu gambar siklus III dapat dilihat pada 

Gambar 4.9 Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 

Berdasarkan gambar 4.9 pencapaian hasil belajar siswa pada pembelajaran 

dengan media kartu gambar  

i indikator keberhasilan yaitu sekurang-

Berdasarkan uraian data tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

menggunakan kartu 

da siklus III sudah berjalan dengan baik karena sudah mencapai target 

siswa tuntas

siswa tidak tuntas
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indikator. Pencapaian hasil belajar membaca permulaan mencapai 86,2% sudah 

men-capai target yang ditetapkan yaitu minimal 75% siswa kelas I SD Kebon 

Dalem 2  Semarang mengalami ketuntasan belajar individual sebesar  ≥ 70. 

Meskipun masih ada 4 siswa yang belum mengalami ketuntasan belajar individual 

karena membutuhkan bimbingan secara individu dan lebih intensif .  

Berdasarkan beberapa masukan dari tim kolaborasi pembelajaran sudah 

berjalan dengan baik, akan tetapi proses perbaikan dalam pembelajaran akan tetap 

dilanjutkan untuk menjaga mutu pembelajaran. Adapun perbaikan untuk 

pembelajaran selanjutnya adalah:  

4.1.1.3.1 Keterampilan Mengajar Guru 

Pada siklus III, keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan 

sudah masuk dalam kategori sangat baik/A. Tetapi masih ada beberapa kekurang-

an yang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

a)  Guru kurang memberi umpan balik pada siswa setelah selesai menjelaskan; 

b) Guru tidak memberikan tindak lanjut. 

4.1.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Pada siklus III, aktivitas siswa secara keseluruhan sudah masuk kategori 

B/baik. Tetapi ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Kekurangan-

kekurangan tersebut yaitu: 

a) Ada 17% atau 5 dari 29 siswa yang cepat puas dengan hasil pekerjaannya 

walaupun belum benar; 

b) Ada 13,79% atau 4 dari 29 siswa yang harus selalu diingatkan agar fokus 

dalam menyelesaikan tugasnya; 
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c) Sebanyak 2 dari 29 siswa atau 6,7% termasuk siswa yang belum cukup usia  

sehingga kurang bisa bekerja dengan tenang. 

4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort  

dengan media kartu gambar pada siklus III siswa belum 100% mengalami 

ketuntasan belajar secara individual. Tetapi siswa telah mengalami ketuntasan 

belajar secara klasikal sebesar 86,2%  dan sudah mencapai target yang ditetapkan 

yaitu minimal 75% siswa SD Kebon Dalem 2 mengalami ketuntasan klasikal. 

Oleh karena itu penelitian dinyatakan berhasil. Meskipun masih ada 4 dari 29 

siswa atau 13,8% yang belum mengalami ketuntasan belajar individual karena 

memiliki kesulitan dalam belajar dan perlu pendampingan secara individu, lebih 

intensif serta membutuhkan waktu yang lebih lama dalam belajar dibandingkan 

siswa yang lain. Sehingga memerlukan penanganan yang berbeda untuk mencapai 

ketuntasan individual. 

4.1.1.4 Revisi 

Melihat hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort 

menggunakan kartu gambar pada siklus III, proses perbaikan akan tetap 

dilanjutkan untuk menjaga mutu pembelajaran. Perbaikan tersebut antara lain: 

4.1.1.4.1 Keterampilan guru 

a) Guru harus memberi umpan balik yang bentuknya bisa lebih bervariasi 

misalnya dalam bentuk lagu; 
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b) Guru perlu memberikan tindak lanjut agar siswa bisa berlatih di rumah dan 

hasilnya dikumpulkan kembali serta mendapat reward. 

4.1.1.4.2 Aktivitas siswa 

a)  Siswa perlu pendampingan secara individu dan diajak memeriksa kembali 

hasil pekerjaannya; 

b) Siswa perlu dilatih untuk fokus pada tugasnya dengan diberi batasan waktu;  

c) Duduk siswa ditempatkan yang dekat dengan jangkauan guru agar lebih 

terawasi. 

Tabel 4.10 adalah data yang menyajikan tentang keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort 

menggunakan kartu gambar  pada siklus I, II dan III. 

Tabel 4.10 Data Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa siklus I, II dan III 

No Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Rata-rata skor keterampilan guru 3,5 3,7 3,8 

2 Rata-rata skor aktivitas siswa 26,74 28,32 31,66 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor keteram-

pilan guru pada siklus I sebesar 3,5, siklus II menjadi 3,7 dan siklus III meningkat 

menjadi 3,8. Sedangkan rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus I sebesar 26,74, 

pada siklus II menjadi 28,32 dan siklus III  menjadi 31,66. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan pada keterampilan guru dan aktivitas belajar siswa. 

Adapun peningkatan keterampilan guru pada siklus I, II dan III dapat 

dilihat pada diagram batang pada gambar 4.10 

 



 

 

Gambar 4.10  Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, II dan  III

Adapun peningkatan aktivitas siswa pada siklus I, II dan III dapat dilihat 

pada diagram batang pada gambar 4.5 di

Gambar 4.11  Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus 

 

Secara keseluruhan, hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca 

permulaan dengan metode 

akan diuraikan dalam tabel 4.11
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Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, II dan  III

 

Adapun peningkatan aktivitas siswa pada siklus I, II dan III dapat dilihat 

pada diagram batang pada gambar 4.5 di bawah ini: 

Gambar 4.11  Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, II dan

Secara keseluruhan, hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca 

permulaan dengan metode card sort  dengan media kartu gambar pada tiap siklus, 

akan diuraikan dalam tabel 4.11 

siklus II siklus III

3,7

3,8

siklus I siklus II siklus III

26,74

28,32

31,66
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Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, II dan  III 

 

Adapun peningkatan aktivitas siswa pada siklus I, II dan III dapat dilihat 

dan III 

 

Secara keseluruhan, hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca 

dengan media kartu gambar pada tiap siklus, 

31,66
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   Tabel 4.11 Data Hasil Belajar Siswa siklus I, II dan III 

No Pencapaian Data siklus I Data siklus II Siklus III 

1 Rata-rata 69,68 75,03 76,21 

2 Nilai tertinggi 90 90 90 

3 Nilai Tengah 70 70 75 

3 Nilai terendah 50 50 60 

4 Tuntas 61,3% 74,2% 86,2% 

5 Belum tuntas 38,7% 25,8% 13,8% 

 

Dari tabel 4.11, dapat disimpulkan bahwa setelah dilaksanakan 

pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort menggunakan kartu 

gambar pada siklus I rata-rata nilai siswa mengalami kenaikan menjadi 69,68 

dengan nilai terendah 50, nilai tengah 70 dan nilai tertinggi 90, dan persentase 

ketuntasan belajar mencapai 61,3%, siswa yang belum tuntas 38,7%.  Namun 

hasil tersebut belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

yaitu 75% sehingga harus dilaksanakan tindakan siklus II. 

 Pada siklus II terjadi peningkatan nilai rata-rata menjadi 75,03 dengan 

nilai terendah 50, nilai tengah 70 dan nilai tertinggi 90, siswa yang tuntas belajar 

mencapai 74,2%, dan siswa yang belum tuntas 25,8%. Hasil masih belum 

mencapai indikator keberhasilan yaitu 75% sehingga harus dilaksanakan tindakan 

siklus III. 

Pada siklus III terjadi peningkatan nilai rata-rata menjadi 76,21 dengan 

nilai terendah 60, nilai tengah 75 dan nilai tertinggi 90, siswa yang tuntas belajar 

mencapai 86,2%, dan siswa yang belum tuntas 23,8%. Ketuntasan belajar yang 

dicapai pada siklus III sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan yaitu 75% siswa mengalami ketuntasan belajar. 



 

 

Gambar 4.12 Diagram Hasil Belajar Siswa

 

Gambar 4.13 Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal Siswa

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan 

metode card sort  menggunakan media kartu gambar  d

klasikal dijabarkan dalam diagram 4.12 dan 4.13

Berdasarkan gambar 4.12 dan gambar 4.13 penelitian pembelajaran membaca 

permulaan dengan metode 

dan telah sesuai dengan indikator
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Gambar 4.12 Diagram Hasil Belajar Siswa 

Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal Siswa

 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan 

menggunakan media kartu gambar  dan ketuntasan hasil belajar 

klasikal dijabarkan dalam diagram 4.12 dan 4.13 

Berdasarkan gambar 4.12 dan gambar 4.13 penelitian pembelajaran membaca 

permulaan dengan metode card sort menggunakan media kartu gambar meningkat 

dan telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan. 
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Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal Siswa 

 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan 

an ketuntasan hasil belajar 

Berdasarkan gambar 4.12 dan gambar 4.13 penelitian pembelajaran membaca 

menggunakan media kartu gambar meningkat 

Nilai tertinggi

Nilai terendah

Rata-rata

persentase ketuntasan 

hasil belajar klasikal



 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian

Pembahasan 

pada siklus I, siklus II dan siklus III dilihat dari hasil observasi keterampilan guru, 

hasil observasi aktivitas siswa 

pembelajaran membaca permulaan dengan metode

kartu gambar pada siswa kelas 

Semarang adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan

Peningkatan keterampilan mengajar guru pada siklus I, siklus II dan siklus 

III dapat dilihat pada gambar 4.14 diagram batang di bawah ini:

 

Indikator keterampilan guru

1) Membuka pelajaran;

2) Terampil menjelaskan;

3) Terampil memberikan penguatan;

4) Terampil bertanya;

5) Menggunakan media kartu gambar secara efektif dan efisien;
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4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan penelitian didasarkan pada hasil pengamatan dan refleksi 

pada siklus I, siklus II dan siklus III dilihat dari hasil observasi keterampilan guru, 

hasil observasi aktivitas siswa maupun hasil belajar siswa. Adapun k

pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort  menggunakan

pada siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 Kecamatan Tembalang 

Semarang adalah sebagai berikut: 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Mengajar Guru 

Peningkatan keterampilan mengajar guru pada siklus I, siklus II dan siklus 

III dapat dilihat pada gambar 4.14 diagram batang di bawah ini: 

Indikator keterampilan guru 

Membuka pelajaran; 

Terampil menjelaskan; 

Terampil memberikan penguatan; 

Terampil bertanya; 

Menggunakan media kartu gambar secara efektif dan efisien; 
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matan dan refleksi 

pada siklus I, siklus II dan siklus III dilihat dari hasil observasi keterampilan guru, 

Adapun kegiatan 

menggunakan media 

I SD Kebon Dalem 2 Kecamatan Tembalang 

Peningkatan keterampilan mengajar guru pada siklus I, siklus II dan siklus 

 

Siklus 1

Siklus 2

Siklus 3
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6) Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media kartu gambar; 

7) Terampil mengadakan variasi; 

8) Terampil membimbing diskusi kelompok kecil; 

9) Terampil mengelola kelas dengan metode card sort; 

10) Menutup pelajaran. 

Berdasarkan gambar diagram 4.14 peningkatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort menggunakan kartu 

gambar pada siklus I, siklus II  dan siklus III mengalami peningkatan. 

Peningkatan tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

4.2.1.1.1 Membuka Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru pada indikator membuka 

pembelajaran siklus I diperoleh  skor  4 dengan kategori A/sangat baik. Tetapi 

pada siklus II  terjadi penurunan skor masih 3 dengan kategori B/baik karena 

hanya  3 deskriptor yang tampak, sedangkan deskriptor menarik perhatian siswa 

tidak tampak . Pada siklus III skor menjadi 4 dengan kategori A/ sangat baik. 

Siklus I mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik.  Hal ini ditunjukkan 

dengan guru  menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi apersepsi 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada siklus II guru memperoleh skor 3 

dengan kriteria B/ baik, hal ini ditunjukkan dengan guru  menarik perhatian siswa, 

memberi apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tetapi guru kurang  

motivasi para siswa untuk belajar yang baik. Pada siklus III guru memperoleh 

skor 4 dengan kriteria A/baik sekali, hal ini ditunjukkan dengan guru  menarik 

perhatian siswa, menimbulkan motivasi,  memberi apersepsi dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  
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Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru yaitu keterampilan membuka pelajaran. Membuka 

pelajaran menurut Sanjaya (2011:42) adalah usaha yang dilakukan oleh guru 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar 

mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan 

sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Komponen 

keterampilan membuka pelajaran menurut Sumantri dan Permana (2001:242) 

meliputi: menarik perhatian siswa, memotivasi dan membuat kaitan atau 

hubungan antara materi-materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan 

dipelajari, menyampaikan tujuan yang akan dicapai, mendayagunakan media dan 

sumber belajar yang sesuai dengan materi yang akan disajikan, menyampaikan 

langkah-langkah dan tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, mengajukan pertanyaan, baik untuk mengetahui pemahaman siswa 

terhadap pelajaran yang lalu maupun untuk menjajaki kemampuan awal berkaitan 

dengan bahan yang akan dipelajari. 

4.2.1.1.2 Terampil menjelaskan 

Keterampilan guru dalam menjelaskan pada siklus I mendapatkan skor 3 

dengan kategori B/baik.  hal ini ditunjukan dengan kejelasan menyampaikan 

materi, penekanan terhadap materi ajar yaitu tentang membaca dengan tema 

lingkungan. Guru juga memberikan umpan balik untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan siswa tentang lingkungan. Tetapi guru tidak menggunakan contoh 

dan ilustrasi sehingga siswa kurang mempunyai gambaran yang konkrit.  
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Sedangkan pada siklus II pada keterampilan menjelaskan, guru 

mendapatkan skor 3 dengan kategori B/baik.  hal ini ditunjukan dengan kejelasan 

menyampaikan materi, penekanan terhadap materi ajar yaitu tentang membaca 

dengan tema permainan yang biasa dilakukan siswa maupun yang belum pernah 

dilakukan. Guru sudah menggunakan contoh dan ilustrasi sehingga siswa 

mempunyai gambaran yang konkrit. Tetapi Guru tidak memberikan umpan balik. 

Sehingga tidak mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. 

Pada siklus III guru mendapatkan skor 3 dengan kategori B/baik.  hal ini 

ditunjukan dengan kejelasan menyampaikan materi, penekanan terhadap materi 

ajar yaitu tentang membaca dengan tema kegiatan sehari-hari. Guru  

menggunakan contoh dan ilustrasi sehingga siswa mempunyai gambaran yang 

konkrit dan tidak mengalami kebingungan. Tetapi guru terlewatkan untuk 

memberikan umpan balik sehingga kurang mengetahui sejauh mana pengetahuan 

siswa tentang materi kegiatan sehari-hari. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan 

menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara 

sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya 

sehingga mudah dipahami siswa (Sumantri dan Permana 2001:23) Indikator 

menjelaskan materi antara lain: 1) sesuai dengan tujuan belajar; 2) sesuai dengan 

kemampuan dan karakteristik siswa; 3) bermanfaat dan bermakna bagi siswa;      

4) disertai contoh konkrit dan dihubungkan dengan kehidupan; 5) mengadakan 

pengecekkan untuk mengetahui pemahaman siswa. 
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4.2.1.1.3 Terampil memberikan Penguatan 

Pada siklus I indikator terampil memberikan penguatan, guru memperoleh 

skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukkan guru dengan 

menggunakan pujian kata hebat untuk siswa yang berhasil menyusun kartu 

gambar, memberikan penghargaan dengan mengajak siswa untuk tepuk tangan 

terhadap keberhasilan temannya, menggunakan sentuhan pada bahu atau kepala 

pada siswa yang berhasil melakukan tugasnya dan menggunakan mimik gembira 

dan gerakan menggunakan ibu jari sebagai tanda hebat dan pintar . 

Siklus II indikator terampil memberikan penguatan, guru memperoleh skor 

4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukan guru dengan mengucapkan 

pujian hebat dan pintar untuk siswa yang berhasil menyusun kartu, memberikan 

sentuhan dengan mengelus kepala kepada siswa yang berhasil dan menggunakan 

mimik gembira/senyum  dan gerakan menggunakan ibu jari sebagai tanda hebat .  

Siklus II untuk indikator terampil memberikan penguatan, guru memperoleh 

skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukan guru dengan selalu 

memuji siswa yang berhasil, memberikan penghargaan dengan tepuk tangan, 

menggunakan sentuhan pada bahu atau mengelus kepala siswa yang berhasil 

melakukan tugasnya dan gerakan menggunakan ibu jari sebagai tanda hebat 

sambil tersenyum dengan  wajah senang.  

Kegiatan yang dilakukan guru di atas sesuai dengan salah satu keterampilan 

mengajar yaitu keterampilan memberikan penguatan. Menurut Sanjaya ( 2011:37) 

keterampilan dasar memberikan penguatan adalah segala bentuk respons yang 

merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, 
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yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun umpan balik bagi siswa atas 

perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. 

Penguatan yang dapat diberikan dibedakan menjadi penguatan verbal dan 

penguatan non verbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang diungkapkan 

dengan kata-kata, baik kata-kata pujian, dan penghargaan atau kata-kata koreksi. 

Sedangkan penguatan non verbal adalah penguatan yang diungkapkan dengan 

bahasa isyarat. Misalnya anggukan, gelengan kepala, mengernyitkan dahi. 

Penguatan non verbal juga bisa dilakukan dengan melakukan sentuhan. Misalnya 

berjabat tangan, tepukan pada bahu dan sebagainya. 

4.2.1.1.4 Terampil bertanya 

Dalam siklus I untuk indikator terampil bertanya, guru mendapatkan skor 4 

dengan kategori A/sangat baik. Hal ini ditunjukkan guru dengan memberikan 

pertanyaan yang jelas dan singkat, memberi waktu berpikir sehingga siswa 

mempunyai kesempatan untuk menemukan jawaban, memberi tuntunan tata cara 

menjawab yang benar yaitu tunjuk jari lalu menjawab setelah diberi kesempatan 

bicara dan pemindahan giliran yang merata kepada siswa baik yang duduk di 

depan maupun di belakang dari kanan, kiri maupun tengah kelas serta memberi 

kesempatan menjawab bagi siswa yang pandai maupun yang kurang pandai. 

Pada siklus II guru mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan guru memberikan pertanyaan yang jelas dan singkat. 

Misalnya Siapa yang punya mainan di rumah? Mainan apa yang kamu miliki? 

Guru juga  memberi waktu berpikir sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk 

memikirkan jawaban, memberi tuntunan bagaimana cara menjawab dengan benar 
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yaitu dengan tunjuk jari terlebih dahulu.  Guru juga melakukan pemindahan 

giliran yang merata kepada siswa baik yang duduk di depan maupun di belakang 

dari kanan, kiri maupun tengah kelas.  

Siklus III guru mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan guru memberikan pertanyaan yang jelas dan singkat. 

Misalnya apa yang dilakukan setelah bangun tidur? Apa yang dilakukan setelah 

mandi? Membantu ibu  apa? Guru juga  memberi waktu berpikir sehingga siswa 

mem-punyai kesempatan untuk memikirkan jawaban, memberi tuntunan 

bagaimana cara menjawab dengan benar yaitu dengan tunjuk jari terlebih dahulu.  

Guru juga melakukan pemindahan giliran yang merata kepada siswa baik yang 

duduk di depan maupun di belakang dari kanan, kiri maupun tengah kelas.  

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru yaitu keterampilan bertanya. Menurut  Sumantri dan 

Permana (2001:233) keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pernyataan 

verbal yang dilontarkan guru yang meminta respon dari siswa. Keterampilan 

bertanya dasar mempunyai beberapa komponen dasar yang perlu diterapkan 

dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Komponen-komponen keterampilan 

dasar terdiri atas: a) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat;               

b) pemberian acuan, pemusatan; c) pemindah giliran; d) penyebaran; e) pemberian 

waktu berpikir; f) pemberian tuntunan.  

4.2.1.1.5 Menggunakan Media Kartu Gambar secara Efektif dan Efisien 

Pada siklus I Indikator menggunakan media kartu gambar secara efektif 

dan efisien guru mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini 
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ditunjukkan dengan guru menggunakan media kartu gambar selama proses 

pembelajaran, media yang digunakan sesuai dengan materi yaitu gambar benda-

benda yang ada di lingkungan. Media digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu 

menyusun suku kata menjadi kata. 

Siklus II  guru mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan guru dengan menggunakan media kartu gambar selama proses 

pembelajaran, media yang digunakan sesuai dengan materi yaitu gambar 

permainan atau gambar alat permainan yang biasa dilakukan anak-anak.  Media 

digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu menyusun kata menjadi kalimat. 

Pada siklus III guru mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. 

Hal ini ditunjukkan guru dengan menggunakan media kartu gambar selama proses 

pembelajaran, media yang digunakan sesuai dengan materi yaitu gambar kegiatan 

sehari-hari yang biasa dilakukan anak-anak baik di rumah maupun di sekolah.  

Media digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu menyusun kalimat menjadi 

paragraf sesuai gambar. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian termasuk salah satu 

keterampilan dasar guru yaitu  keterampilan menggunakan variasi yaitu variasi 

menggunakan media pembelajaran. Menurut Sumantri dan Permana (2001:236) 

Variasi dalam penggunaan media bila ditinjau dari indera yang digunakan dapat 

digolongkan ke dalam tiga bagian, yakni dapat didengar, dilihat, dan diraba. 

Adapun variasi penggunaan alat antara lain adalah sebagai berikut: variasi alat 

atau bahan yang dapat dilihat.  

4.2.1.1.6 Melibatkan Siswa dalam Pemanfaatan Media Kartu Gambar 
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Indikator melibatkan siswa dalam pemanfaatan media kartu gambar, pada 

siklus I guru mendapat skor 3 dengan kategori B/baik. Hal ini ditunjukkan guru 

dengan cara memberi kesempatan pada tiap siswa untuk menggunakan media, 

siswa memanfaatkan media dengan benar yaitu mencari kelompok untuk kartu 

yang sesuai dengan kategori. Tetapi guru belum melibatkan siswa dalam 

pembuatan media karena siswa hanya menggunakan saja. 

Pada siklus II guru mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini 

karena guru memberi kesempatan pada tiap siswa untuk menggunakan media, 

siswa memanfaatkan media dengan benar yaitu mencari kelompok untuk kartu 

yang sesuai dengan kategori. Guru juga  melibatkan siswa dalam pembuatan 

media dengan cara mewarnai kartu gambar yang belum berwarna.  

Siklus III guru mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini 

karena guru memberi kesempatan pada tiap siswa untuk menggunakan media, 

siswa memanfaatkan media dengan benar yaitu mencari kelompok untuk kartu 

yang sesuai dengan kategori. Guru juga  melibatkan siswa dalam pembuatan 

media dengan cara mewarnai kartu gambar yang belum berwarna.  

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian termasuk salah satu keterampilan 

dasar guru yaitu  keterampilan menggunakan variasi yaitu variasi pola interaksi 

dan kegiatan siswa. Menurut Sumantri dan Permana (2001:236) Variasi pola 

interaksi dan kegiatan siswa adalah pola interaksi guru dengan murid dalam 

kegiatan belajar mengajar yang sangat beraneka ragam coraknya. Penggunaan 

variasi pola interaksi dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejemuan, 

serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa dalam 
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mencapai tujuan. Dalam pembelajaran ini melibatkan siswa dalam penggunaan 

media kartu gambar bertujuan untuk menghilangkan kebosanan dan kejemuan 

serta menghidupkan suasana kelas. 

4.2.1.1.7 Terampil Mengadakan Variasi 

Pada siklus I untuk indikator terampil mengadakan variasi guru 

mendapatkan skor 3 dengan kategori B/baik. Hal itu ditunjukkan guru dengan 

pemusatan perhatian siswa, pergantian posisi guru dalam kelas yang berpindah 

dari depan, tengah maupun belakang juga ke kiri dan ke kanan juga ke pojok kelas 

serta mengadakan kontak pandang dengan siswa dan gerak yaitu gerakan tangan. 

Tetapi guru masih kurang dalam menggunakan variasi suara sehingga terdengar  

monoton. 

Siklus II guru mendapatkan skor 4 dengan kategroi A/sangat baik. Hal itu 

ditunjukkan guru dengan penggunaan variasi suara yang keras maupun lembut, 

intonasi yang bervariasi naik turun. Guru juga melakukan pemusatan perhatian 

siswa misalnya dengan mengajak siswa untuk bernyanyi sambil bertepuk, 

pergantian posisi guru dalam kelas yang berpindah dari depan, tengah maupun 

belakang juga ke kiri dan ke kanan juga ke pojok kelas serta mengadakan kontak 

pandang dengan siswa dan dengan gerak yaitu gerakan tangan. 

Pada siklus III guru mendapatkan skor 4 dengan kategroi A/sangat baik. Hal 

itu ditunjukkan guru dengan penggunaan variasi suara yang keras maupun lembut, 

nada yang bervariasi naik turun. Guru juga melakukan pemusatan perhatian siswa, 

pergantian posisi guru dalam kelas yang berpindah dari depan, tengah maupun 
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belakang juga ke kiri dan ke kanan juga ke pojok kelas serta mengadakan kontak 

pandang dengan siswa dan dengan gerak yaitu gerakan tangan.  

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru yaitu keterampilan mengadakan  variasi. Menurut 

Sumantri dan Permana (2001:236) ada berbagai variasi yang dapat digunakan 

guru yang dikelompokkan menjadi 4 diantaranya adalah variasi dalam cara 

mengajar guru, meliputi: penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, 

kesenyapan atau kebisuan guru, mengadakan kontak pandang dan gerak, gerakan 

badan mimik: variasi dalam ekspresi wajah guru, dan pergantian posisi guru 

dalam kelas dan gerak guru. 

4.2.1.1.8 Terampil Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Siklus I untuk indikator terampil membimbing diskusi  kelompok kecil 

guru mendapat skor 4 dengan kategroi A/sangat baik. Hal ini ditunjukan dengan 

pembentukkan kelompok yang tepat yaitu kelompok terdiri dari laki-laki dan 

perempuan dan dengan kemampuan yang merata. Guru juga membagi tugas 

dengan merata sehingga semua anak dalam kelompok aktif dan terlibat. Guru 

memberi dorongan pada tiap siswa dalam kelompok untuk berpendapat dan 

memberi kesempatan berpartisipasi. 

Pada siklus II guru mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal 

ini ditunjukan dengan pembentukkan kelompok yang tepat yaitu kelompok terdiri 

dari laki-laki dan perempuan dan dengan kemampuan. Mengubah kelompok 

sesuai kebutuhan. Guru membagi tugas untuk tiap anggota kelompok dengan 

merata sehingga semua anak dalam kelompok aktif dan terlibat.  
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Siklus III  guru mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal ini 

ditunjukan dengan pembentukkan kelompok yang tepat yaitu kelompok terdiri 

dari laki-laki dan perempuan dan dengan kemampuan dan jumlah yang merata. 

Guru melakukan perubahan pada beberapa kelompok karena ada 2 siswa yang 

tidak masuk sekolah. Guru juga membagi tugas untuk tiap anggota kelompok 

dengan merata sehingga semua anak dalam kelompok aktif dan terlibat. Guru 

memotivasi tiap siswa dalam kelompok untuk berpendapat serta memberi 

kesempatan berpartisipasi. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

Diskusi kelompok adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama 

kelompok yang bertujuan, untuk pengambilan kesimpulan, atau pemecahan 

masalah (Sumantri dan Permana 2001:242). Diskusi kelompok merupakan strategi 

yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu 

masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, 

berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Diskusi kelompok dapat 

meningkatkan kreativitas siswa, serta membina kemampuan berkomunikasi 

termasuk di dalamnya ketrampilan berbahasa.  

Hal-hal yang perlu disiapkan guru agar diskusi kelompok kecil dapat 

digunakan secara efektif dalam pembelajaran adalah: pembentukan kelompok 

secara tepat, memberikan topik yang sesuai, pengaturan tempat duduk yang 

memung-kinkan semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif. 

4.2.1.1.9 Terampil Mengelola Kelas dengan Metode Card Sort 
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Pada siklus I untuk indikator terampil mengelola kelas melalui metode 

card sort guru mendapatkan skor 3 dengan kategroi B/baik. Dalam hal ini 

ditunjukkan guru dengan sikap tanggap terhadap situasi dan kondisi. Dalam 

memberikan teguran guru bersikap bijaksana, halus dalam bertutur kata namun 

tegas sehingga siswa mau mendengarkan teguran. Tetapi Guru kurang jelas 

memberi petunjuk permainan sehingga siswa  masih mengalami kebingungan 

dengan metode card sort akibatnya guru perlu mengulang petunjuknya.  

Siklus II  guru mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Dalam 

hal ini ditunjukkan guru dengan menunjukkan sikap tanggap terhadap situasi dan 

kondisi baik suasana kelas maupun siswa. Dalam memberikan teguran guru 

berusaha bersikap bijaksana dalam berbicara sehingga siswa mau mendengarkan. 

Guru juga memberikan penguatan jika siswa kurang percaya diri dan ragu-ragu 

ketika membaca di depan kelas. Guru mengulang pentunjuk permainan dengan 

jelas yaitu mengelompokkan kartu gambar yang sama kategorinya. Kemudian 

melengkapi kartu gambar yang belum ada. Hal tersebut membuat siswa tidak 

mengalami kebingungan dengan metode card sort menggunakan kartu gambar. 

Pada siklus III  guru mendapatkan skor 4 dengan kategori A/sangat baik. 

Dalam hal ini ditunjukkan guru dengan menunjukkan sikap tanggap terhadap 

situasi dan kondisi baik suasana kelas maupun siswa. Dalam memberikan teguran 

guru bersikap bijaksana dan tegas dalam bertutur kata sehingga siswa mau 

mendengarkan teguran. Guru juga memberikan penguatan jika siswa kurang 

percaya diri dan ragu-ragu ketika membaca di depan kelas. Guru cukup jelas 

memberi petunjuk permainan. Hal tersebut membuat siswa tidak mengalami 
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kebingungan dengan metode card sort sehingga guru tidak perlu mengulang 

petunjuk. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas 

adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar 

mengajar (Sanjaya 2011:44). Komponen keterampilan mengelola kelas yang perlu 

diperhatikan menurut Sumantri dan Permana (2001:24) antara lain adalah 

mengelola kelas yang bersifat preventif yang meliputi: a) menunjukkan sikap 

tanggap dengan cara memandang secara seksama, mendekati, memberikan 

pernyataan dan memberikan reaksi terhadap gangguan di kelas; b) memberi 

petunjuk yang jelas; c) memberi teguran secara bijaksana; d) memberi penguatan 

ketika diperlukan; e) membagi perhatian; f) memusatkan perhatian. 

4.2.1.1.10  Menutup pelajaran 

Pada siklus I  untuk indikator menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3 

dengan kategori B/baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan membuat kesimpulan 

dari materi yang dipelajari. Guru juga memberikan evaluasi berupa tes lisan untuk 

tiap siswa dengan menyusun suku kata menjadi kata yang diawali dengan 

menuliskan jawaban kemudian membaca dengan nyaring. Guru juga memberi 

tindak lanjut pada anak-anak dengan memberi tugas pada siswa untuk membuat 

gambar sendiri atau menggunting gambar dari majalah tentang benda-benda di 

sekitar lingkungannya kemudian menuliskan nama benda tersebut di bawah 

gambar. Tetapi guru belum merangkum materi yang diajarkan. 
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Siklus II guru mendapatkan skor 3 dengan kategroi B/baik. Hal tersebut 

ditunjukan dengan merangkum materi dan membuat kesimpulan dari materi yang 

dipelajari yaitu menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Guru juga 

memberikan evaluasi berupa tes lisan yang diawali dengan menuliskan jawaban 

lalu membaca satu persatu. Tetapi dalam menutup pelajaran guru tidak  

memberikan tindak lanjut pada anak-anak. 

Pada siklus III  guru mendapatkan skor 3 dengan kategori B/ baik. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan merangkum materi dan membuat kesimpulan dari 

materi yang dipelajari yaitu menyusun kalimat menjadi paragraf yang benar. Guru 

juga memberikan evaluasi berupa tes lisan untuk tiap siswa yang diawali dengan 

me-nuliskan terlebih dahulu jawaban yaitu menyusun kalimat menjadi paragraf 

sesuai dengan gambar lalu membaca satu persatu di depan kelas. Tetapi guru 

terlewatkan memberikan tindak lanjut pada anak-anak. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru yaitu keterampilan menutup pelajaran. Menurut Sanjaya 

(2011:42) menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 

guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa secara keterkaitannya dengan 

pengalaman sebelumnya, mengetahui keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Menurut Sumantri dan Permana (2001:242) komponen keterampilan 

menutup pelajaran meliputi: meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan 

merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan, mengajukan pertanyaan untuk 
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mengukur tingkat pencapaian tujuan dan keefektifan pembelajaran yang 

dilaksanakan, mengevaluasi baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan dan 

menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari dan tugas-tugas 

yang harus dikerjakan sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

4.2.1.2.1 Aktif membaca 

Pada siklus I aspek aktif membaca dalam pembelajaran, diperoleh jumlah 

skor 61, rata-rata skor 1,97 dan persentase 49,19% dengan kategori C/cukup. Hal 

ini ditunjukkan dengan 3 siswa yang melakukan 1 deskriptor dalam indikator 

pertama yaitu memperhatikan tulisan, namun kurang semangat, membaca kurang 

keras dan kurang jelas sehingga mendapatkan skor 1 dengan kategori D/kurang. 

Siswa yang mendapat skor 2 ada 26 dengan kategori C/cukup. Deskriptor yang 

tampak ada 2  yaitu semangat dan memperhatikan tulisan. Sedangkan siswa yang 

mendapat skor 3 ada 2 orang. Deskriptor yang tampak adalah semangat, 

memperhatikan tulisan dan membaca dengan keras. 

Pada siklus II diperoleh jumlah skor 63, rata-rata skor 2,0 dengan kategori 

C/cukup dan persentase 50,81%. Hal tersebut dapat dilihat dari 2 siswa yang 

mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang karena melakukan 1 deskriptor yaitu 

memperhatikan tulisan. Siswa yang mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup ada 

26 orang. Hal tersebut ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang nampak, yaitu 

semangat dan memperhatikan tulisan. Ada 3 siswa mendapat skor 3 dengan 

kategori B/baik karena 3 deskriptor tampak yaitu semangat, memperhatikan 

tulisan dan membaca dengan jelas. 
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Pada siklus III diperoleh jumlah skor 80, rata-rata skor 2,8 dengan kategori 

B/baik dan persentase mencapai 68,97%. Hal ini ditunjukkan dengan 11 siswa  

mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup, dengan 2 deskriptor yang nampak, 

yaitu semangat dan memperhatikan tulisan. 14 siswa mendapat skor 3 dengan 

kategori B/baik karena ada 3 deskriptor tampak yaitu semangat, memperhatikan 

tulisan dan membaca dengan jelas. Siswa yang mendapat skor 4 ada 4 orang. Hal 

tersebut dapat dilihat dengan adanya 4 deskriptor yang tampak yaitu semangat, 

memperhatikan tulisan, membaca dengan jelas dan membaca dengan keras. 

Kegiatan siswa yang dilakukan siswa ini sesuai dengan pendapat Diedrich  

(dalam Sardiman, 2004: 101) yaitu aktivitas siswa yang berbentuk Visual 

activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

4.2.1.2.2 Memperhatikan Kartu Gambar 

Siklus I untuk indikator memperhatikan kartu gambar, diperoleh jumlah 

skor 92, rata-rata skor 2,97 dengan kategori B/baik dan persentase 74,19%. Hal ini 

dilihat dari 11 siswa mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal ini ditunjukan 

dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu: serius memperhatikan gambar dan tertarik 

melihat gambar. Ada 10 siswa mendapat skor 3 dengan kategori B/baik, 

ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu serius memperhatikan 

gambar, tertarik melihat gambar dan benar melihat gambar. Sedangkan siswa 

yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat ada 10 orang. Hal tersebut dapat 

dilihat dari 4 deskriptor yang tampak, yaitu serius memperhatikan gambar, teliti 

melihat gambar, tertarik melihat gambar dan benar melihat gambar. 
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Pada siklus II untuk indikator memperhatikan gambar diperoleh jumlah 

skor 92, rata-rata skor 2,97 dengan kategori B/baik dan persentase 74,19%. Hal ini 

dilihat dari 11 siswa mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal ini ditunjukan 

dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu: serius memperhatikan gambar dan tertarik 

melihat gambar. Ada 10 siswa mendapat skor 3 dengan kategori B/baik, 

ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu serius memperhatikan 

gambar, tertarik melihat gambar dan benar melihat gambar. Sedangkan siswa 

yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat ada 10 orang. Hal tersebut dapat 

dilihat dari 4 deskriptor yang tampak, yaitu serius memperhatikan gambar, teliti 

melihat gambar, tertarik melihat gambar dan benar melihat gambar.  

Siklus III untuk indikator memperhatikan kartu gambar diperoleh jumlah 

skor 90, rata-rata skor 3,1 dengan kategori B/baik dan persentase mencapai 

77,58%. Hal ini dapat dilihat dari 8 siswa yang mendapat skor 2 dengan kategori 

C /cukup. Hal ini ditunjukkan dengan serius memperhatikan gambar dan tertarik 

melihat gambar. Ada 10 siswa yang mendapat skor 3 dengan kategori B/baik, 

ditunjukkan dengan serius memperhatikan gambar, tertarik melihat gambar dan 

benar melihat gambar. Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori 

A/sangat baik ada 11 orang. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 4 deskriptor 

yang tampak, yaitu serius memperhatikan gambar, teliti melihat gambar, tertarik 

melihat gambar dan benar melihat gambar.  

Aktivitas yang dilakukan siswa dalam penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Diedrich  (dalam Sardiman, 2004: 101) yaitu aktivitas siswa yang 

berbentuk Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 
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memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. Dalam 

penelitian ini siswa serius memperhatikan gambar, teliti, tertarik dan benar 

melihat gambar. 

4.2.1.2.3 Mengeluarkan Pendapat 

Pada siklus I dalam indikator mengeluarkan pendapat diperoleh jumlah 

skor 72, rata-rata skor 2,32 dengan kategori C/cukup dan persentase 58,06%. Hal 

tersebut dapat dilihat dengan adanya 3  siswa yang mendapat skor 1 dengan 

kategori D/kurang karena melakukan 1 deskriptor saja. Ada 15 siswa yang 

mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup, ditunjukkan dengan 2 deskriptor yaitu 

berpendapat tanpa ragu dan berpendapat dengan benar.  Siswa yang mendapat 

skor 3 dengan kategori B/baik ada 13 orang. Hal ini ditunjukkan dengan  3 

deskriptor yang tampak yaitu bicara dengan jelas, berpendapat tanpa ragu dan 

berpendapat dengan benar.   

Siklus II dalam indikator mengeluarkan pendapat diperoleh jumlah skor 

72, rata-rata skor 2,32 dengan kategori C/cukup dan persentase 58,06%. Hal 

tersebut dapat dilihat dengan adanya 3  siswa yang mendapat skor 1 dengan 

kategori D/kurang karena melakukan 1 deskriptor saja. Ada 15 siswa yang 

mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup, ditunjukkan dengan 2 deskriptor yaitu 

berpendapat tanpa ragu dan berpendapat dengan benar.  Siswa yang mendapat 

skor 3 dengan kategori B/baik ada 13 orang. Hal ini ditunjukkan dengan  3 

deskriptor yang tampak yaitu bicara dengan jelas, berpendapat tanpa ragu dan 

berpendapat dengan benar.   
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Pada siklus III dalam indikator mengeluarkan pendapat diperoleh jumlah 

skor 80, rata-rata skor 2,8 dengan kategori B/baik dan persentase 68.97%. Ada 12  

siswa mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup, ditunjukkan dengan berpendapat 

tanpa ragu dan berpendapat dengan benar.  Siswa yang mendapat skor 3 dengan 

kategori B/baik ada 12 orang. Hal ini ditunjukkan oleh 3 deskriptor yang tampak 

yaitu bicara dengan jelas, berpendapat tanpa ragu dan berpendapat dengan benar. 

Siswa yang mendapat skor 4 ada 5 orang, ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang 

tampak yaitu bicara dengan jelas, berpendapat tanpa ragu, berpendapat dengan 

benar dan tidak memaksakan pendapat. 

Kegiatan siswa yang dilakukan siswa ini sesuai dengan pendapat Diedrich 

(dalam Sardiman, 2011 : 101) yang mengemukakan bahwa oral avtivities 

meliputi : mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. 

4.2.1.2.4 Mendengarkan Pendapat 

Siklus I untuk indikator mendengarkan pendapat diperoleh jumlah skor 73, 

rata-rata skor 2,35 dengan kategori C/cukup dan persentase 58,87%. Hal ini 

ditunjukkan dengan 5 siswa  yang mendapatkan skor 1 dengan kategori D/kurang. 

Karena ada 1 deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan pendapat teman.  Ada 

15 siswa  mendapatkan skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal tersebut dapat dilihat 

dari 2 deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan pendapat teman dan 

menghargai pendapat teman. Sedangkan  siswa  mendapatkan skor 3 dengan 

kategori B/baik ada 6 orang, karena  menunjukkan 3 deskriptor yang tampak yaitu 
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memperhatikan pendapat teman, menghargai pendapat teman dan tidak memotong 

pembicaraan teman. Ada 5 siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat 

baik. Hal itu ditunjukkan dengan memperhatikan pendapat teman, menghargai 

pendapat teman, tidak memotong pembicaraan teman dan tidak bicara sendiri.  

Pada siklus II diperoleh jumlah skor 77, rata-rata skor 2,48 dengan 

kategori C/cukup dan persentase 62,10%. Hal ini ditunjukkan dengan 3 siswa  

mendapatkan skor 1 dengan kategori D/kurang, karena  menunjukkan 1deskriptor 

yang tampak yaitu memperhatikan teman. Ada 15 siswa yang mendapat skor 2, 

karena melakukan 2 deskriptor yaitu memperhatikan pendapat teman dan 

menghargai pendapat teman. Sedangkan siswa yang mendapat skor 3 dengan 

kategori B/baik ada 8 orang, karena  menunjukkan 3 deskriptor yang tampak yaitu 

memperhatikan pendapat teman, menghargai pendapat teman dan tidak memotong 

pembicaraan teman. Ada 5 siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat 

baik. Hal itu ditunjukkan dengan memperhatikan pendapat teman, menghargai 

pendapat teman, tidak memotong pembicaraan teman dan tidak bicara sendiri.  

Pada siklus III diperoleh jumlah skor 79, rata-rata skor 2,72 dengan 

kategori C/cukup dan persentase 68,10%. Hal ini ditunjukkan dengan 12 siswa 

yang mendapatkan skor 2 dengan kategori C/cukup, karena  ditunjukkan oleh 2 

deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan pendapat teman dan menghargai 

pendapat teman. Ada 13 siswa  mendapatkan skor 3 dengan kategori B/baik. Hal 

ini dapat dilihat dari 3 deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan pendapat 

teman, menghargai pendapat teman dan tidak memotong pembicaraan teman. 

Sedangkan 4 orang siswa mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik. Hal itu 
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ditunjukkan dengan 4 deskriptor yaitu memperhatikan pendapat teman, 

menghargai pendapat teman, tidak memotong pembicaraan teman dan tidak bicara 

sendiri.    

Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan pendapat Diedrich 

(dalam Sardiman, 2011 : 101) yang mengemukakan bahwa Listening activities, 

sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4.2.1.2.5 Aktif Bermain melalui Metode Card Sort 

Pada siklus I untuk indikator  aktif bermain melalui metode card sort 

diperoleh jumlah skor 97, rata-rata skor 3,13 dengan kriteria B/baik dan 

persentase78,23%. Hal ini ditunjukkan dengan 1 siswa yang melakukan 1 

deskriptor yaitu aktif mencari kartu yang sesuai, maka mendapat skor 1 dengan 

kategori D/ kurang. Ada 6 siswa yang bermain sesuai aturan dan aktif mencari 

kartu yang sesuai, maka mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup, karena 

melakukan 2 deskriptor. Ada 12 siswa mendapat skor 3 dengan kategori B/baik, 

karena melakukan 3 deskriptor yaitu memperhatikan petunjuk permainan, 

bermain sesuai aturan dan aktif mencari kartu yang sesuai. Sedangkan siswa yang 

mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik ada 12 orang, ditunjukkan dengan  

melakukan 4 deskriptor yaitu memperhatikan petunjuk permainan, bermain sesuai 

aturan aktif mencari kartu yang sesuai dan memberi kesempatan teman.  

Siklus II untuk indikator  aktif bermain melalui metode card sort diperoleh 

jumlah skor 94, rata-rata skor 3,03 dengan kriteria A/sangat baik dan persentase 

75,81%. Hal ini ditunjukkan dengan 6 siswa mendapat skor 2 dengan kategori 

C/cukup, ditunjukkan dengan siswa memperhatikan petunjuk permainan, dan aktif 
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mencari kartu yang sesuai. Ada 12 siswa yang mendapat skor 3, karena 

melakukan 3 deskriptor yaitu memperhatikan petunjuk permainan, bermain sesuai 

aturan, dan aktif mencari kartu yang sesuai. Sedangkan siswa yang mendapat skor 

4 dengan kategori A/sangat baik ada 13 orang, ditunjukkan dengan 

memperhatikan petunjuk permainan, bermain sesuai aturan, memberi kesempatan 

teman dan aktif mencari kartu yang sesuai.  

Pada siklus III untuk indikator  aktif bermain melalui metode card sort 

diperoleh jumlah skor 94, rata-rata skor 3,24 dengan kriteria B/baik dan 

persentase 81,03%. Hal ini ditunjukkan dengan 4 siswa mendapat skor 2 dengan 

kategori C/cukup karena ada 2 deskriptor yang tampak yaitu siswa 

memperhatikan petunjuk permainan dan aktif mencari kartu yang sesuai tetapi 

kurang fokus dalam melakukan tugas. Siswa yang mendapat skor 3 dengan 

kategori B/baik ada 14 orang, ditunjukkan dengan siswa memperhatikan petunjuk 

permainan, bermain sesuai aturan dan aktif mencari kartu yang sesuai. Sedangkan 

siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik ada 11 orang, 

ditunjukkan dengan memperhatikan petunjuk permainan, bermain sesuai aturan, 

memberi kesempatan teman dan aktif mencari kartu yang sesuai.  

 Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan pendapat Diedrich 

(dalam Sardiman, 2011 : 101) yaitu berbentuk motor activities, yang termasuk di 

dalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 
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4.2.1.2.6 Menghubungkan Kartu Gambar dengan Kata/ Kalimat 

Pada siklus I indikator menghubungkan kartu gambar dengan kata/kalimat 

diperoleh jumlah skor 88, rata-rata skor 2,84 dengan kategori B/baik dan 

persentase 70,97%. Siswa yang mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang ada 1 

orang, karena hanya melakukan 1 deskriptor yaitu benar mengelompokkan kartu 

gambar. Siswa mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup ada 3 siswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu benar menghubungkan kartu 

gambar dengan kalimat dan benar mengelompokkan kartu gambar. Ada 27 siswa  

mendapat skor 3 dengan kategori B/baik, karena ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak yaitu benar menghubungkan kartu gambar dengan kalimat, benar 

mengelompokkan kartu gambar dan benar menyusun kartu gambar.  

Pada siklus II diperoleh jumlah skor 93, rata-rata skor 3,00 dengan 

kategori B/baik dan persentase 75%. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 siswa 

mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal ini ditunjukkan dengan 2 indikator 

yang tampak yaitu benar menghubungkan kartu gambar dengan kalimat dan benar 

mengelompokkan kartu gambar. Ada 27 siswa  mendapat skor 3 dengan kategori 

B/baik, karena melakukan 3 deskriptor yaitu benar menghubungkan kartu gambar 

dengan kalimat, benar mengelompokkan kartu gambar dan benar menyusun kartu 

gambar. 

Pada siklus III diperoleh jumlah skor 106, rata-rata skor 3,66 dengan 

kategori A/sangat baik dan persentase 91,37%. Ada 10 siswa mendapat skor 3 

dengan kategori B/baik. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak 

yaitu benar menghubungkan kartu gambar dengan kalimat, benar 
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mengelompokkan kartu gambar dan benar menyusun kartu gambar. Sedangkan 

siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik ada 19 orang, karena 

ada 3 deskriptor yang tampak yaitu benar menghubungkan kartu gambar dengan 

kalimat, benar mengelompokkan kartu gambar, benar menyusun kartu gambar dan 

benar menyusun kartu gambar menjadi paragraf.  

Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan pendapat Diedrich 

(dalam Sardiman, 2011 : 101) yang mengemukakan bahwa mental avtivities 

meliputi: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-

faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan 

 

4.2.1.2.7 Mengambil Keputusan 

Siklus I untuk mengambil keputusan diperoleh jumlah skor 62, rata-rata 

skor 2 dan masuk dalam kategori C/cukup dan persentase 50%. Semua siswa 

mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal ini disebabkan karena materi 

pembelajaran pada siklus 1 hanya bisa dinilai dengan 2 deskriptor saja yaitu 

memilih kartu dengan tepat dan menyusun suku kata dengan benar.  

Pada siklus II diperoleh jumlah skor 87, rata-rata skor 2,87 dengan 

kategori B/baik dan persentase 70%. Hal ini dapat dilihat dari 3  siswa yang 

mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang, karena melakukan 1 deskriptor yaitu 

memilih kartu dengan tepat. Sedangkan siswa yang mendapat skor 3 dengan 

kategori B/baik ada 28 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari 3 deskriptor yang 

tampak yaitu memilih kartu dengan tepat, menyusun suku kata dengan benar dan 

menyusun kata dengan benar. 
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Siklus III jumlah skor 106, rata-rata skor 3,66 dengan kategori A/sangat 

baik dan persentase 91,37%. Ada 10 siswa yang mendapat skor 3 dengan kategori 

B/baik, karena ada 3 deskriptor yang tampak yaitu memilih kartu dengan tepat, 

menyusun suku kata dengan benar dan menyusun kata dengan benar. Sedangkan 

siswa yang mendapat skor 4 ada 19 orang. Hal ini dapat dilihat dari 4 deskriptor 

yang tampak yaitu memilih kartu dengan tepat, menyusun suku kata dengan benar 

dan menyusun kata dengan benar dan menyusun kalimat menjadi paragraf. 

Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan pendapat Diedrich 

(dalam Sardiman, 2011 : 101) yang mengemukakan bahwa mental avtivities 

meliputi :merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-

faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan.  

4.2.1.2.8 Menaruh Minat pada Kegiatan 

Pada siklus I indikator menaruh minat pada kegiatan, diperoleh jumlah 

skor 78 dengan rata-rata skor 3,55  dan masuk dalam kategori A/sangat baik 

dengan persentase 81,90%. Ada 2 siswa  mendapat skor 1 dengan kategori 

D/kurang, karena 1 deskriptor yang tampak yaitu tertarik pada kegiatan. Ada 3 

siswa yang mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal ini ditunjukkan dengan 

2 deskriptor yang tampak yaitu tertarik pada kegiatan dan melakukan kegiatan 

dengan antusias. Ada 2 siswa yang mendapat skor 3 dengan kategori B/baik. Hal 

tersebut berarti tampak 3 deskriptor yaitu tertarik pada kegiatan, melakukan 

kegiatan dengan antusias dan tidak mudah bosan. Ada 24 siswa mendapat skor 4 

dengan kategori A/sangat baik, ditunjukkan dengan siswa sudah dapat 
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melaksanakan semua deskriptor yaitu tertarik pada kegiatan, melakukan kegiatan 

dengan antusias, tidak mudah bosan dan terus berusaha menyelesaikan tugas. 

Pada siklus II diperoleh jumlah skor 113 dengan rata-rata skor 3,65  masuk 

dalam kategori A/sangat baik dan persentase 91,12%. Hal ini ditunjukkan dengan 

4 siswa mendapat skor skor 2 dengan kritersia C/cukup, karena melakukan 2 

deskriptor yaitu tertarik pada kegiatan dan melakukan kegiatan dengan antusias. 

Sedangkan siswa yang mendapat skor 3 dengan kriteria B/baik ada 3 orang. 

Berarti deskriptor yang tampak ada 3 yaitu tertarik pada kegiatan, melakukan 

kegiatan dengan antusias dan tidak mudah bosan. Banyak siswa yang mendapat 

skor 4 dengan kategori A/sangat baik ada 24 orang, ditunjukkkan dengan siswa 

sudah dapat melaksanakan semua deskriptor yang ada dalam indikator yaitu 

tertarik pada kegiatan, melakukan kegiatan dengan antusias, tidak mudah bosan 

dan terus berusaha menyelesaikan tugas. 

Pada siklus III diperoleh jumlah skor 95 dengan rata-rata skor 3,28  masuk 

dalam kategori B/baik dengan persentase 81,90%. Hal ini ditunjukkan dengan 5 

siswa yang mendapar skor 2 karena melakukan 2 deskriptor yaitu tertarik pada 

kegiatan dan melakukan kegiatan dengan antusias tetapi cepat puas pada 

pekerjaannya meskipun belum benar. Ada 6 siswa yang mendapat skor 3 dengan 

kriteria B/baik. Berarti deskriptor yang tampak ada 3 yaitu tertarik pada kegiatan, 

melakukan kegiatan dengan antusias dan tidak mudah bosan. Ada 18 siswa yang 

mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik, ditunjukkan dengan siswa sudah 

dapat melaksanakan semua deskriptor yang ada dalam indikator yaitu tertarik 
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pada kegiatan, melakukan kegiatan dengan antusias, tidak mudah bosan dan terus 

berusaha menyelesaikan tugas. 

Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan pendapat Diedrich 

(dalam Sardiman, 2011 : 101) yaitu  emotional activities, seperti : menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

Sedangkan menurut Hamalik (2001:172) termasuk kegiatan-kegiatan emosional 

seperti: minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain. 

4.2.1.2.9 Berani dan Tenang 

Pada siklus I  indikator berani dan tenang, diperoleh jumlah skor 63, rata-rata skor 

2,03 dengan kategori C/cukup dan persentase 50,81%. Ada 9 siswa yang 

mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang, karena 1 deskriptor yang tampak 

yaitu berani berpendapat. Sedangkan  siswa yang mendapat skor 2 dengan 

kategori C/cukup ada 14 siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang 

tampak yaitu berani berpendapat dan tidak ragu-ragu. Ada 6 siswa yang mendapat 

skor 3 dengan kategori B/baik. Hal ini berarti tampak 3 deskriptor yaitu berani 

berpendapat, presentasi dengan percaya diri dan tidak ragu-ragu. Ada siswa 2 

siswa yang mendapat skor 4, dengan kategori A/sangat baik, ditunjukkan dengan 

4 deskriptor yang tampak yaitu berani berpendapat, presentasi dengan percaya 

diri, tidak ragu-ragu dan bicara dengan jelas dan lancar. 

Siklus II diperoleh jumlah skor 66, rata-rata skor 2,13 dengan kategori 

C/cukup dan persentase 53,23%. Hal tersebut dapat dilihat dari 6 siswa yang 

mendapat mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang, karena melakukan 1 

deskriptor yaitu berani berpendapat. Ada 16 siswa yang mendapat skor 2 dengan 
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kategori C/cukup. Hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu 

berani berpendapat dan tidak ragu-ragu. Ada 8 siswa yang mendapat skor 3 

dengan kategori B/baik. Berarti tampak 3 deskriptor yaitu berani berpendapat, 

presentasi dengan percaya diri dan tidak ragu-ragu. Sedangkan siswa yang 

mendapat skor 4 ada 1 orang, karena melakukan 4 deskriptor yaitu berani 

berpendapat, presentasi dengan percaya diri, tidak ragu-ragu dan bicara dengan 

jelas dan lancar. 

Pada siklus III diperoleh jumlah skor 74, rata-rata skor 2,65 dengan 

kategori C/cukup dan persentase 63,79%. Hal ini ditunjukkan dengan 2 siswa 

yang mendapat skor 1 dengan kategori D/kurang karena 1 deskriptor yang tampak 

yaitu berani berpendapat karena belum cukup umur sehingga belum bisa bekerja 

dengan tenang. Ada 12 siswa mendapat skor 2 dengan kategori C/cukup. Hal ini 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu berani berpendapat dan tidak 

ragu-ragu. Siswa yang mendapat skor 3 ada 12 orang dengan kategori B/baik. 

Berarti tampak 3 deskriptor yaitu berani berpendapat, presentasi dengan percaya 

diri dan tidak ragu-ragu. Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 ada 3 orang. Hal 

tersebut dapat dilihat dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu berani berpendapat, 

presentasi dengan percaya diri, tidak ragu-ragu dan bicara dengan jelas dan lancar. 

Kegiatan  yang dilakukan siswa ini sesuai dengan pendapat Dierich (dalam 

Sardiman, 2004: 101) yaitu emotional activities, seperti : menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. Sedangkan 

menurut menurut Hamalik (2001:172) termasuk kegiatan-kegiatan emosional 

seperti: minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain. 
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4.2.1.2.10  Refleksi 

Siklus I dalam indikator refleksi, diperoleh jumlah skor 121, rata-rata skor 

3,9 dengan kategori A/sangat baik dan persentase 97,58%. Ada 1 siswa yang 

mendapat skor 3 dengan kategori B/baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang tampak yaitu suka cara guru mengajar, suka belajar dengan kartu 

gambar dan mudah belajar membaca dengan kartu. Sedangkan siswa yang 

mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik, ada 30 siswa. Hal ini ditunjukkan 

dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu  suka cara guru mengajar, suka belajar 

dengan kartu gambar, bisa membaca dengan cepat dan mudah belajar membaca 

dengan kartu. 

Pada siklus II diperoleh jumlah skor 121, rata-rata skor 3,9 dengan 

kategori A/sangat baik dan persentase 97,58%. Hal tersebut dilihat dari 1 siswa 

yang mendapat skor 3 dengan melakukan 3 deskriptor yaitu suka cara guru 

mengajar, suka belajar dengan kartu gambar, dan mudah belajar membaca dengan 

kartu. Siswa mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik ada 30 orang. Hal ini 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu  suka cara guru mengajar, 

suka belajar dengan kartu gambar, bisa membaca dengan cepat dan mudah belajar 

membaca dengan kartu. 

Dalam siklus III diperoleh jumlah skor 114, rata-rata skor 3,93 dengan 

kategori A/sangat baik dan persentase 98,28%. Hal tersebut dapat dilihat dari 2 

siswa yang mendapar skor 3, karena melakukan 3 deskriptor yaitu suka cara guru 

mengajar, suka belajar dengan kartu gambar, dan mudah belajar membaca dengan 

kartu. Sedangkan siswa yang mendapat skor 4 dengan kategori A/sangat baik ada 
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27 orang. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu  suka cara 

guru mengajar, suka belajar dengan kartu gambar, bisa membaca dengan cepat 

dan mudah belajar membaca dengan kartu. 

4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca permulaan dengan 

metode card sort menggunakan kartu gambar  pada siklus pertama memperoleh 

nilai rata-rata 69,68. Pada siklus kedua terjadi peningkatan nilai rata-rata menjadi 

75,03. Pada siklus III terjadi peningkatan nilai rata-rata menjadi 76,21.  Hasil 

belajar siswa secara individu maupun secara klasikal mengalami peningkatan pada 

tiap siklus. Pada siklus I ketuntasan klasikal 61,3% atau 19 dari 31 siswa, 

kemudian pada siklus II ketuntasan klasikal meningkat menjadi  74,2% atau 23 

dari 31 orang siswa. Pada siklus III ketuntasan klasikal meningkat lagi menjadi  

86,2% atau 25 dari 29 orang siswa. 

Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar siswa pada siklus I, 

siklus II dan siklus III menunjukkan ketuntasan hasil belajar klasikal mengalami 

peningkatan dan telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Hasil penelitian tersebut didukung oleh pendapat Dimyati dan Mudjiono 

(1999: 250-251), hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi 

yaitu siswa dan  guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar 

merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Hasil belajar adalah 
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kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria 

dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hasil belajar adalah suatu penilaian 

akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang. Serta akan 

tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-

lamanya karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang 

selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan merubah cara 

berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa melalui metode card sort menggunakan kartu gambar pada 

siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 Sambiroto Tembalang Semarang. Penerapan 

metode card sort dengan media kartu gambar menjadikan cara mengajar guru 

lebih bervariasi. Guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan melatih siswa untuk bekerja dalam kelompok. Penggunaan 

kartu gambar juga memudahkan guru menyampaikan materi yang semula bersifat 

abstrak menjadi lebih konkrit kepada siswa. Dalam proses pembelajaran guru 

tidak langsung berperan sebagai teacher centered, melainkan berperan sebagai 

motivator dan fasilitator dimana guru membimbing siswa dalam kerja kelompok 

maupun individu, membimbing siswa dalam membacakan hasil hasil kerja 

kelompok maupun individu, dan memberikan motivasi selama pembelajaran 

berlangsung. 
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Pembelajaran membaca permulaan dengan metode card sort  dengan 

media kartu gambar juga bermanfaat bagi siswa. Melalui pembelajaran ini 

menjadikan siswa tidak hanya pasif mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi 

juga terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan kerja kelompok 

maupun individu. Siswa juga dapat labih melatih keberanian untuk tampil di 

depan kelas dengan membacakan hasil pekerjaannya. Selain itu siswa dapat lebih 

akrab dengan kerjasama kelompok sehingga suasana pembelajaran menjadi 

mnyenangkan karena belajar sambil bermain kartu gambar dan pada akhirnya 

berdampak juga pada hasil belajar yang semakin meningkat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca 

permulaan dengan metode card sort menggunakan kartu gambar di kelas I SD 

Kebon Dalem 2 Sambiroto Tembalang Semarang dapat menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Dengan 

demikian kualitas pembelajaran membaca permulaan dapat meningkat. Penelitian 

ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, maupun 

pengembang pendidikan lainnya sehingga pembelajaran menjadi lebih baik dan 

tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  SIMPULAN 

Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan mengenai penerapan 

metode card sort menggunakan kartu gambar untuk meningkatkan keterampilan 

membaca permulaan siswa kelas I SD Kebon Dalem 2 Sambiroto Tembalang 

Semarang peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru mengalami peningkatan yaitu pada siklus I dengan 

kategori A/sangat baik. Pada siklus II dengan kategori A/sangat baik. Pada 

siklus III dengan kategori A/sangat baik. Guru sudah melakukan hal-hal 

penting dalam pembelajaran diantaranya membuka pembelajaran dengan cara 

menarik perhatian siswa, memotivasi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran, memberikan penguatan, menggunakan media secara efektif 

dan efisien, melibatkan siswa dalam pemanfaatan media, mengadakan variasi, 

membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas melalui metode card 

sort dan menutup pelajaran dengan membuat kesimpulan, memberikan 

evaluasi dan memberikan tindak lanjut.   

b. Aktivitas belajar siswa pada proses pembelajaran mengalami peningkatan 

yaitu pada siklus I dengan kategori C/cukup. Pada siklus II dengan kategori 

B/baik. Siswa tetap melakukan kegiatan yang sesuai dengan indikator 

penelitian. Pada siklus III dengan kategori B/baik. Siswa melakukan kegiatan 

yang sesuai dengan indikator aktivitas belajar siswa yaitu aktif membaca, 
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memperhatikan kartu gambar, mengeluarkan pendapat, mendengarkan 

pendapat, aktif bermain melalui metode card sort, menghubungkan kartu 

gambar dengan kata/kalimat, mengambil keputusan, menaruh minat pada 

kegiatan, berani, tenang dan refleksi. 

c. Hasil belajar yang diperoleh pada pembelajaran membaca permulaan yang 

dilaksanakan melalui metode card sort dengan media kartu gambar 

mengalami peningkatan yaitu pada siklus I rata-rata 69,68, nilai tertinggi 90, 

nilai tengah 70 dan nilai terendah 50 dengan ketuntasan klasikal 61,3%. Pada 

siklus II rata-rata 75,03 nilai tertinggi 90, nilai tengah 70 dan nilai terendah 

50 dengan ketuntasan klasikal menjadi 74,2% dan pada siklus III rata-rata 

76,21, nilai tertinggi 90, nilai tengah 75 dan nilai terendah 60 dengan 

ketuntasan klasikal menjadi 86,2%. Hal tersebut berarti ketuantasan kalsikal ≥ 

75% (KKM ≥70) 

 

 5.2   Saran 

Menurut hasil kesimpulan di atas maka disarankan : 

a. Pemilihan metode yang sesuai dan tepat sangat membantu keberhasilan 

dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Metode card 

sort menggunakan kartu gambar dapat meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca permulaan. Maka pendekatan 

tersebut bisa digunakan sebagai acuan atau alternatif untuk pelaksanaan 

pembelajaran khususnya pembelajaran membaca terutama di kelas I. 



171 

 

 

 

b. Dengan menggunakan metode pembelajaran inovatif dan media pembelajaran 

yang menarik, dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu dalam 

proses pembelajaran dibutuhkan metode pembelajaran yang inovatif, salah 

satunya adalah metode card sort. Pemilihan metode perlu juga didukung 

dengan pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik.  Salah satu 

media pembelajaran yang dapat dijadikan pilihan adalah kartu gambar. 
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Lampiran 1                          Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Tindakan Kelas 

Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan melalui Metode Card sort dengan Media 

 Kartu Gambar pada Siswa Kelas I SD Kebon Dalem 2 Tembalang Semarang 

No Permasalahan Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1 Apakah melalui 

metode Card Sort 

dengan media kartu 

gambar dapat me-

ningkatkan 

keterampilan guru 

dalam mengajarkan 

membaca 

permulaan ?  

Keterampil

an guru 

dalam 

pengelola 

an 

pembelajar

an di kelas 

dengan 

metode 

Card Sort 

mengguna 

kan kartu 

gambar 

Membuka pelajaran  siswa lembar 

observasi 

Terampil menjelaskan  observer catatan 

kegiatan Memberikan penguatan  

Mampu bertanya dengan baik Foto 

Menggunakan media kartu 

gambar secara efektif 

Video 

  

Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media kartu 

gambar   

 

Mengadakan variasi     

Membimbing diskusi kelompok  

Mengelola kelas melalui metode 

Card Sort     

Menutup pelajaran     

2  Apakah melalui 

metode Card Sort 

dengan media kartu 

gambar dapat me-

ningkatkan aktivitas 

siswa kelas I SD 

Kebon Dalem 2 

Tembalang 

Semarang khusus-

nya dalam pembe-

lajaran membaca 

permulaan ? 

 

Aktivitas 

siswa 

dalam 

membaca 

permulaan 

dengan 

metode 

Card Sort 

menggunak

an kartu 

gambar 

Aktif membaca Siswa  

Memperhatikan kartu gambar observer catatan 

kegiatan 

  

Mengeluarkan pendapat hasil b 

Mendengarkan pendapat 

Aktif bermain melalui metode 

Card Sort Foto 

lembar 

observasi 

Menghubungkan kartu gambar 

dengan kata/kalimat Video   

Mengambil keputusan     

Menaruh minat pada kegiatan 

Berani, tenang 

Refleksi 

3 Apakah melalui 

metode Card Sort 

dengan media kartu 

gambar dalam pem-

belajaran membaca 

permulaan dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas I 

SD Kebon Dalem 2  

Tembalang 

Semarang ? 

 

Keterampil

an 

membaca 

permulaan 

dengan 

metode 

Card Sort  

mengguna 

kan kartu 

gambar 

Membaca lancar sesuai dengan 

kaidah kebahasaan 

siswa lembar  

observasi 

Melafalkan huruf / kata dengan 

jelas 

observer  Catatan 

kegiatan 

Memahami petunjuk foto 

Struktur kata / kalimat   video 

Menghubungkan gambar de-

ngan kata / kalimat dengan tepat   

Tes tulis dan 

lisan 

Teliti mengamati kartu gambar  

Benar menjawab pertanyaan  

Membaca dengan Intonasi yang 

tepat 
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Lampiran 2 

Siklus I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

Satuan Pendidikan  : SD Kebon Dalem 2 

Tema    : Lingkungan 

Kelas/semester  : I/2 

Waktu    : 2 X 40 menit 

 

I.Standar Kompetensi    

   Bahasa Indonesia 

  7. Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi. 

   Matematika 

  4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam 

       pemecahan masalah 

II.Kompetensi Dasar : 

    Bahasa Indonesia 

    7.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana  

    Matematika 

     4.3. Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan 

III.Indikator   

     Bahasa Indonesia 

     7.1.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 

kata dengan intonasi yang tepat 

     Matematika 

4.3.3 Menuliskan bilangan 2 angka dalam bentuk penjumlahan puluhan dan 

satuan (menuliskan bentuk panjang) 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan diskusi kelompok dan mengelompokkan kartu gambar 

siswa dapat  mengelompokkan gambar sesuai kategori.    

2. Dengan mengamati gambar dan menyusun suku kata menjadi kata siswa 

dapat membaca kata-kata dengan lancar dan benar. 
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3. Dengan mendemonstrasikan dan mengerjakan tugas siswa dapat 

menyelesaikan soal penjumlahan berdasarkan nilai tempat puluhan dan 

satuan. 

V.  Materi :  

       Bahasa Indonesia : menyusun suku kata menjadi kata berdasarkan  gambar 

       Matematika : penjumlahan berdasarkan nilai tempat puluhan dan satuan 

VI. Metode: ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, diskusi, Card Sort 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a.  Pra Kegiatan  

     Memberi salam, mengabsen siswa, mengkondisikan siswa 

     Pre test : membaca tulisan pada gambar dan menuliskan kembali           

 

 

10” 

b. Kegiatan awal 

        Siswa diajak menyanyi lagu “ Lihat Kebunku “  

        Tanya jawab singkat isi lagu 

        Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

5” 

c. Kegiatan Inti  

1. Menanyakan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah 

               Apa saja benda-benda yang ada di dalam kelas ? 

       Apa saja benda-benda yang kamu lihat di luar kelas ? 

2. Guru menanggapi pendapat siswa 

3.Guru menjelaskan cara bermain dengan metode Card Sort  

4. Guru membagi Siswa  dalam kelompok, tiap kelompok 4 orang 

5. Tiap kelompok mendapat 1 set kartu yang acak 

6. Tiap kelompok mencari kartu lain yang sama kategorinya di 

beberapa tempat dalam kelas yang disediakan guru. 

7. Setelah semua kelompok menemukan satu set kartu yang lengkap, 

tiap anak dalam kelompok mempresentasikan (membacakan satu 

kategori) di depan kelas  

8. Guru memberikan reward kepada kelompok yang berhasil terlebih 

dahulu 

 

5’ 

 

 

 

5’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

5 
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c. Kegiatan penutup 

    Membuat kesimpulan bersama 

    Evaluasi   

 

20’ 

 

VIII. Sumber / Alat dan media pembelajaran 

Sumber :  Buku Bahasa Indonesia Sasebi kelas 1 ,  

       Alat     : Spidol, papan tulis, lembar evaluasi, kamera digital,handycam 

Media :  kartu gambar  tentang lingkungan 

 IX. Evaluasi / Penilaian  

      1. Prosedur Penilaian: 

a. Tes awal :   tertulis 

b. Tes dalam proses : keterampilan  membaca  

c. Tes akhir        : tertulis dan lisan 

2. Jenis Tes  

     a.  tertulis   

     b. lisan 

3. Bentuk tes     :  pre tes : isian 

         Pos tes : isian  

4. Instrumen tes : lembar  evaluasi 

5. Kunci jawaban  

 a. Pre tes  : 1. udang  2. ikan      3. lemon 4. jamur 5. Kaktus 

 b. Pos tes: 1. kuda 2. jagung  3. mawar      4. bunga 

  

 

      Semarang, 20 Desember  2012 

                   Kepala Sekolah                                                      Guru Kelas I 

                                                          

  

           Sr. Anna Damiana Budi ,PI S.Pd                 Mulyanah 

         NIP: -          NIM 1402908231 
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Lampiran 3 

Kisi- kisi Penulisan Soal Pre Tes dan Pos  Tes  Siklus I 

  

Tema     : Lingkungan 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : I / 2 

Alokasi Waktu : Pre Tes 10 menit 

    Pos Tes 10 menit 
 

 

Pedoman Penilaian Pre Tes :  Jumlah skor yang diperoleh    X  100 

                           Jumlah skor maksimal 

Keterangan: 

Jumlah skor maksimal   :  100 

Skor Jawaban benar       : 20 

Skor jawaban salah        : 0 

 

Pedoman Penilaian Pos tes:  Jumlah skor yang diperoleh    X  100 

                           Jumlah skor maksimal 

Keterangan: 

Jumlah skor maksimal          :  100 

Skor susunan kata                    : 15 

Skor kesesuaian kata dengan gambar       : 10 

Bentuk 

Tes 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 

soal 

No 

soal 

Alokasi 

waktu 

Pre Tes  7.1 Membaca 

lancar beberapa 

kata/kalimat 

sederhana 

Membaca 

kata 

berdasarkan 

gambar 

7.1.1Membaca 

lancar 

beberapa 

kata/kalimat 

sederhana 

yang terdiri 

atas 3-5 kata 

dengan 

intonasi yang 

tepat. 

isian 1-5  5 

menit 

Post Tes  7.1 Membaca 

lancar beberapa 

kata/kalimat 

sederhana 

Menyusun 

suku kata 

menjadi 

kata 

berdasarkan 

gambar 

7.1.1Membaca 

lancar 

beberapa 

kata/kalimat 

sederhana 

yang terdiri 

atas 3-5 kata 

dengan 

intonasi yang 

tepat. 

Isian 1-4 10 

menit 
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Lampiran 4  

Kisi- kisi Penulisan Soal Evaluasi Lisan Siklus I-III  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : I / 2 

Alokasi Waktu : 10 menit 

 
 

 

Pedoman Penilaian  :  Jumlah skor yang diperoleh    X  100 

                Jumlah skor maksimal 

Keterangan: 

 

Jumlah skor maksimal      : 100 

Skor kesesuaian kata / kalimat dengan gambar          : 20 

Skor susunan kata / kalimat                             : 20 

Skor kelancaran membaca                          : 20 

Skor kejelasan melafalkan  suku kata/ kata                : 20 

Skor intonasi yang tepat                                      : 20 

 

Siklus Tema Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Bentuk 

soal 

Alokasi 

waktu 

I      Lingkung-

an 

7.1 Membaca 

lancar 

beberapa 

kata/kali

mat 

sederhana 

Menyusun 

suku kata 

menjadi kata 

berdasarkan  

gambar 

7.1.1Membaca 

lancar beberapa 

kata/kalimat 

sederhana yang 

terdiri atas 3-5 

kata dengan 

intonasi yang 

tepat 

isian  10 menit 

II      Permainan 7.1 Membaca 

lancar 

beberapa 

kata/kali

mat 

sederhana 

Menyusun  

kata menjadi 

kalimat 

berdasarkan  

gambar 

7.1.1Membaca 

lancar beberapa 

kata/kalimat 

sederhana yang 

terdiri atas 3-5 

kata dengan 

intonasi yang 

tepat 

isian  10 menit 

III      Kegiatan 7.1 Membaca 

lancar 

beberapa 

kata/kali

mat 

sederhana 

Menyusun 

kalimat men-

jadi paragraf 

berdasarkan  

gambar 

7.1.1Membaca 

lancar beberapa 

kata/kalimat 

sederhana yang 

terdiri atas 3-5 

kata dengan 

intonasi yang 

tepat 

isian  10 menit 
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Lampiran 5 

Pre Test Siklus I 

        Tema             : Lingkungan 

         Kelas /Semester :  I / 2 

 

Amatilah gambar di bawah ini! Tuliskan kembali kata dari gambar yang kamu 

lihat !  

 

                

          1 .........................     2.  .......................... 

 

         

 3. ..........................     4. .............................. 

                                   

                                            

 5. ..................... 
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Lampiran 6 

Siklus I 

Post Test Tertulis dan lisan 

 

   Tema   : Lingkungan  

   Kelas /Semester :  I / 2 

 

1. Susunlah suku kata di bawah gambar menjadi kata yang sesuai 

dengan gambar !  

2. Bacalah di depan kelas hasil pekerjaanmu ! 

 

1.                                                                       2.   

            

      da – ku   = .....................          gung – ja   = ...................... 

  3.       4. 

                                    

        war - ma  = ...................    nga – bu    = .................. 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

 Satuan Pendidikan  : SD Kebon Dalem 2 

Kelas/Semester       : I / 2 

Tema         : Permainan 

Waktu         : 2 X 40 menit 

 

I.Standar Kompetensi  

Bahasa Indonesia 

  7.Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi. 

   Matematika 

  4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam 

       pemecahan masalah 

II.Kompetensi Dasar : 

    Bahasa Indonesia 

    7.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana 

    Matematika 

     4.3. Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan 

III. Indikator   

     Bahasa Indonesia 

7.1.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 

kata dengan intonasi yang tepat 

     Matematika 

 4.3.4 Menjumlahkan nilai angka suatu bilangan berdasarkan nilai tempatnya 

IV.Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan diskusi kelompok dan mengelompokkan kartu gambar 

diharapkan siswa dapat  mengelompokkan gambar sesuai kategori.    

2. Dengan mengamati gambar dan menyususn kata menjadi kalimat  siswa 

dapat membaca kalimat sederhana dengan lancar dan benar. 

3. Melalui demonstrasi dan mengerjakan tugas siswa dapat menyelesaikan soal 

penjumlahan berdasarkan nilai tempat puluhan dan satuan. 
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V.  Materi  

Bahasa Indonesia : menyusun kata menjadi kalimat berdasarkan  gambar 

Matematika : penjumlahan berdasarkan nilai tempat puluhan dan satuan 

VI.  Metode: ceramah, tanya jawab, pengamatan, pemberian tugas, diskusi, Card Sort   

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a.  Pra Kegiatan  

     Memberi salam, mengabsen siswa, mengkondisikan siswa 

     Pre test : menjawab pertanyaan tentang gambar  

 

10” 

b. Kegiatan Awal 

    Siswa diajak bernyanyi “ Bermain Layang-layang “ 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

5” 

c. Kegiatan Inti  

1. Siswa diajak tanya jawab tentang macam-macam mainan yang 

dimiliki siswa di rumah 

2. Guru memberi tanggapan pada jawaban siswa 

3.Guru mengingatkan cara bermain dengan metode Card Sort  

4. Guru membagi Siswa  dalam kelompok, tiap kelompok 4 orang 

5. Tiap kelompok mendapat 1 set kartu yang acak 

6. Tiap kelompok mencari kartu lain yang sama kategorinya di 

beberapa tempat dalam kelas yang disediakan guru. 

7. Setelah semua kelompok menemukan satu set kartu yang 

lengkap, tiap anak dalam kelompok mempresentasikan 

(membacakan satu kategori ) di depan kelas  

8. Guru memberikan reward kepada kelompok yang berhasil 

terlebih dahulu  

 

5” 

 

 

5” 

5” 

 

15” 

 

15” 

c. Kegiatan penutup 

   1. Merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan bersama 

   2. Guru berpesan agar siswa rajin berlatih di rumah 

   3.Evaluasi 

 

20” 
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IX.Sumber, Alat dan media pembelajaran 

Sumber :  Buku Bahasa Indonesia Sasebi kelas I 

       Alat :  papan tulis, lembar evaluasi, kamera digital, handycam 

Media :  kartu gambar tentang permainan 

 X. Evaluasi / Penilaian  

      1. Prosedur Penilaian: 

a. Tes awal :   tertulis 

b. Tes dalam proses : keterampilan  membaca kalimat                      

c. Tes akhir        : lisan 

2. Jenis Tes  

    a.  tertulis   

 b.  lisan 

       3. Bentuk tes :  pre tes : isian 

                                       Pos tes : isian  

4. Instrumen tes     : lembar  evaluasi 

5. Kunci jawaban : pre tes: 1. Perosotan   2. Bulutangkis   3. Kelereng   4. Lompat tali  

     Post tes: 1. Main ular naga asyik 

        2. Main layang - layang di lapangan   

                3. Mereka main petak  umpet  

    4. Mira suka main sepeda  

 

 

  

      Semarang,  20 Desember  2012 

             Kepala Sekolah     Guru Kelas I  

                                                            

  

           Sr. Anna Damiana Budi ,PI S.Pd    Mulyanah 

          NIP:                                                                                NIM 1402908231 
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Lampiran 8 

Kisi- kisi Penulisan Soal Pre Tes dan Pos Tes  Siklus II 

Tema   : Permainan 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : I / 2 

Alokasi Waktu : 5 menit 

Jumlah soal  : 4 butir 

Pedoman Penilaian  Pre Tes :  Jumlah skor yang diperoleh    x 100 

                  Jumlah skor maksimal 

Keterangan: 

Jumlah skor maksimal   :  100 

Skor Jawaban benar       :  25 

Skor jawaban salah        : 0 

 Pedoman Penilaian pos Tes:  Jumlah skor yang diperoleh    X  100 

                          Jumlah skor maksimal 

           Keterangan: 

           Jumlah skor maksimal          :  100 

             Skor kesesuaian kalimat dengan gambar              :  10 

             Skor susunan kalimat                                          :  15 

Bentuk  

Tes 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Bentuk 

soal 

No 

soal 

waktu 

Pre Tes 

 

 

 

 

7.1 Membaca 

lancar 

beberapa 

kata/kalimat 

sederhana; 

Menyusun 

suku kata 

menjadi 

kata 

7.1.1 Membaca lancar 

beberapa kata/kalimat 

sederhana yang terdiri 

atas 3-5 kata dengan 

intonasi yang tepat 

Uraian 1-4 

 

5 

menit 

Pos tes 7.1 Membaca 

lancar 

beberapa 

kata/kalimat 

sederhana; 

Menyusun 

kata 

menjadi 

kalimat 

7.1.1 Membaca lancar 

beberapa kata/kalimat 

sederhana yang terdiri 

atas 3-5 kata dengan 

intonasi yang tepat 

Uraian 1-4 10 

menit 
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Lampiran 9 

Pre Tes Siklus II 

  Tema   : Permainan 

  Kelas /Semester :  I  / 2 

 

Amatilah gambar di bawah ini! Susunlah suku kata menjadi kata 

sesuai dengan gambar ! 

         

   

1. sot – pe  – an – ro =  ...................    2. kis – tang – lu – bu   = .......................

                  

3. reng – ke – le = ........................ 4.  pat – lom - li – ta = ......................... 
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Lampiran 10 

Pos Tes Siklus II 

  Tema   : Permainan 

  Kelas /Semester :  I  / 2 

Amatilah gambar di bawah ini! Susunlah kata – kata acak menjadi 

kalimat sesuai dengan gambar ! 

1. 

 

asyik – naga  – main – ular = 

.......................................  

 

2. 

 

 

di lapangan – layang  – main – layang  = 

.................................................................. 

3. 

.  

 

main - mereka  - umpet - petak = 

......................................................................... 

4. 

 

suka – sepeda – main – mira = 

........................................................................ 
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Lampiran11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

 Satuan Pendidikan  : SD Kebon Dalem 2 

Kelas/Semester       : I / 2 

Tema          : Kegiatan 

Waktu          : 2 X 40 menit 

 

I.Standar Kompetensi  

Bahasa Indonesia 

   7.Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi 

 Matematika 

   4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam 

       pemecahan masalah 

II.Kompetensi Dasar : 

    Bahasa Indonesia 

    7.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana 

    Matematika 

     4.4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka 

III. Indikator   

     Bahasa Indonesia 

7.1.1 Membaca lancar beberapa kata/kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 

kata dengan intonasi yang tepat 

     Matematika 

     4.4.1 Menjumlah 2 bilangan 2 angka, salah satu bilangan kelipatan 10  

IV.Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan diskusi kelompok dan mengelompokkan kartu gambar 

siswa dapat  mengelompokkan gambar sesuai kategori.    

2. Dengan mengamati gambar dan menyusun kalimat menjadi paragraf  siswa 

dapat membaca kalimat dalam paragraf dengan lancar dan benar serta 

intonasi yang sesuai. 



189 

 

 

 

3. Melalui demonstrasi dan mengerjakan tugas siswa dapat menyelesaikan soal 

penjumlahan 2 bilangan 2 angka, salah satu bilangan kelipatan 10. 

V.  Materi  

Bahasa Indonesia : menyusun kalimat menjadi paragraf berdasarkan  gambar. 

Matematika : penjumlahan 2 bilangan 2 angka, salah satu bilangan kelipatan 10. 

VI.  Metode: ceramah, tanya jawab, pengamatan, pemberian tugas, diskusi, Card Sort   

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a.  Pra Kegiatan  

     Memberi salam, mengabsen siswa, mengkondisikan siswa 

     Pre test : menyusun kata menjadi kalimat 

 

10” 

b. Kegiatan Awal 

    Siswa diajak bernyanyi “ Bangun Tidur “ 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

5” 

c. Kegiatan Inti  

1. Siswa diajak tanya jawab tentang macam-macam kegiatan yang 

dilakukan siswa di rumah setelah bangun tidur 

2. Guru memberi tanggapan pada jawaban siswa 

3.Guru mengingatkan cara bermain dengan metode Card Sort  

4. Guru membagi Siswa  dalam kelompok, tiap kelompok 4 orang 

5. Tiap kelompok mendapat 1 set kartu yang acak 

6. Tiap kelompok mencari kartu lain yang sama kategorinya di beberapa 

tempat dalam kelas yang disediakan guru 

 7. Setelah semua kelompok menemukan satu set kartu yang   lengkap, tiap 

anak dalam kelompok mempresentasikan (membacakan satu kategori ) di 

depan kelas  

8. Guru memberikan reward kepada kelompok yang berhasil terlebih dahulu  

 

5” 

 

 

5” 

5” 

 

 

15” 

 

15’ 

 

 

c. Kegiatan penutup 

   1. Merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan bersama 

   2. Guru berpesan agar siswa rajin berlatih di rumah 

   3. Evaluasi 

 

20” 
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IX.Sumber, Alat dan media pembelajaran 

Sumber :  Buku Bahasa Indonesia Sasebi kelas I 

       Alat :  papan tulis, lembar evaluasi, kamera digital, handycam 

Media :  kartu gambar tentang kegiatan 

 X. Evaluasi / Penilaian  

      1. Prosedur Penilaian: 

a. Tes awal :   tertulis 

b. Tes dalam proses : keterampilan  membaca kata dan kalimat  sederhana                     

c. Tes akhir        : lisan 

2. Jenis Tes  

    a.  tertulis   

 b.  lisan 

       3. Bentuk tes  :  pre tes : isian 

                                           Pos tes : isian  

4. Instrumen tes         : lembar  evaluasi 

7. Kunci jawaban    : pre tes : 1.Mira bangun  pagi      

                  2. Istirahat bermain di  luar  

                                                      3. Mengerjakan tugas sekolah  

                                                     4. mengangkat jemuran kering    

                                      Pos tes :  1. Berbaris sebelum masuk kelas 

                   2.Berdoa sebelum belajar                             

                   3. Anak-anak belajar dengan tertib 

                       4. Istirahat bermain di luar              

  

                                      

                       Semarang,  20 Desember  2012 

             Kepala Sekolah                       Guru Kelas I  

  

           Sr. Anna Damiana Budi ,PI S.Pd          Mulyanah 

          NIP:                                                                           NIM 1402908231 
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Lampiran 12 

Kisi- kisi Penulisan Soal Pre Tes  dan Pos Tes Siklus III 

Tema              : Kegiatan 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : I / 2 

 

 

Pedoman Penilaian  Pre Tes :  Jumlah skor yang diperoleh    x 100 

                  Jumlah skor maksimal 

Keterangan: 

Jumlah skor maksimal      :  100 

Skor kesesuaian kalimat dengan gambar  :  10 

Skor susunan kalimat     :  15

 Pedoman Penilaian pos Tes:  Jumlah skor yang diperoleh    X  100 

                          Jumlah skor maksimal 

 Keterangan: 

 Jumlah skor maksimal     :  100 

 Skor susunan kalimat :  10 

       Skor susunan paragraf :  15 

Bentuk 

Soal 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Bentu

k soal 

No 

soal 

Wakt

u 

Pre tes 7.1 Membaca 

lancar 

beberapa 

kata/kalimat 

sederhana 

Menyusun 

kata 

menjadi 

kalimat 

7.1.1 Membaca lancar 

beberapa kata/kalimat 

sederhana yang terdiri 

atas 3-5 kata dengan 

intonasi yang tepat 

Isian 

 

 

 

1-4 

 

 

 

5 

menit 

 

 

Pos tes 7.1 Membaca 

lancar 

beberapa 

kata/kalimat 

sederhana 

Menyusun 

kalimat 

menjadi 

paragraf 

7.1.1 Membaca lancar 

beberapa kata/kalimat 

sederhana yang terdiri 

atas 3-5 kata dengan 

intonasi yang tepat 

Isian 1 10 

menit 
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Lampiran 13 

Siklus III 

Pre Tes  Tema                   : Kegiatan 

  Kelas /Semester :  I / 2 

Amatilah gambar di bawah ini! Susunlah kata di samping gambar menjadi kalimat 

yang benar 

1. 

 

 

 

    pagi -  bangun - Mira  = 

...........................................   

2. 

  

 

 

     di  luar – bermain – istirahat = 

..................................................... 

3.  

 

 

tugas – mengerjakan – sekolah = 

.....................................................  

 

4. 

 kering  - jemuran - mengangkat =  

          ....................................................... 
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Lampiran 14 

Siklus III 

 Pos Tes  

  Tema                   : Kegiatan 

  Kelas /Semester :  I / 2 

Amatilah gambar di bawah ini! Susunlah kalimat di bawah gambar menjadi cerita yang 

runtut sesuai dengan gambar ! 

KEGIATAN DI SEKOLAH  

 

                        

Anak-anak belajar dengan tertib                   Istirahat bermain di luar 

                              

Berdoa sebelum belajar                               Berbaris sebelum masuk kelas 

 

Urutan  cerita  yang  benar  adalah  

1. ....................................................................................................... 

2. ....................................................................................................... 

3. ....................................................................................................... 

4......................................................................................................... 
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Kriteria Penilaian 

skor terendah : 10 

skor tertinggi  : 40 

Skor Kategori Kriteria 

  

33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) Sangat terampil 

27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) Terampil 

18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) cukup terampil 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D ) tidak terampil 

 

Semarang, 12 Februari 

2013 

 

Guru Kelas               Observer 

  

 

 

 Mulyanah      Th. Anik Widiastuti 

NIM 1402908231 
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Kriteria Penilaian 

skor terendah : 10 

skor tertinggi  : 40 

Skor Kategori Kriteria 

  

33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) Sangat terampil 

27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) Terampil 

18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) cukup terampil 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D ) tidak terampil 

 

Semarang, 18 Februari 

2013  

 

Guru Kelas               Observer 

  

 

 

 Mulyanah      Th. Anik Widiastuti 

NIM 1402908231 
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Kriteria Penilaian 

skor terendah : 10 

skor tertinggi  : 40 

Skor Kategori Kriteria 

  

33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) Sangat terampil 

27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) Terampil 

18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) cukup terampil 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D ) tidak terampil 

 

Semarang, 25 Februari 

2013 

 

Guru Kelas               Observer 

  

 

 

 Mulyanah      Th. Anik Widiastuti 

NIM 1402908231 
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Lampiran 18 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Nama 

Siswa 

  Aspek yang Diamati 
Skor 

Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R1 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 26 2,6 C 

2 R2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 25 2,5 C 

3 R3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 4 26 2,5 C 

4 R4 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 26 2,6 C 

5 R5 2 4 3 3 4 3 2 4 2 4 31 3,1 B 

6 R6 2 4 2 1 4 3 2 4 2 4 28 2,8 B 

7 R7 1 2 2 3 2 3 2 3 3 4 25 2,5 C 

8 R8 2 3 2 2 3 3 2 4 1 4 26 2,6 C 

9 R9 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 34 3,4 A 

10 R10 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 34 3,4 A 

11 R11 2 3 2 2 4 3 2 4 2 4 28 2,8 B 

12 R12 1 2 1 2 3 3 2 4 1 4 23 2,3 C 

13 R13 2 2 3 2 3 3 2 4 2 4 27 2,7 B 

14 R14 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 31 3,1 B 

15 R15 2 3 2 2 3 3 2 4 3 4 28 2,8 B 

16 R16 2 2 2 3 4 3 2 4 2 4 28 2,8 B 

17 R17 2 2 1 2 2 2 2 4 1 4 22 2,2 C 

18 R18 2 3 2 2 4 3 2 4 1 4 27 2,7 B 

19 R19 1 2 2 1 4 3 2 2 1 4 22 2,2 C 

20 R20 2 1 1 2 2 1 2 1 1 4 17 1,7 D 

21 R21 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 30 3 B 

22 R22 2 2 1 1 2 3 2 2 1 4 20 2 C 

23 R23 2 2 1 1 2 3 2 4 1 4 22 2,2 C 

24 R24 2 4 2 2 4 3 2 4 1 4 28 2,8 B 

25 R25 2 4 3 4 3 3 2 4 3 4 32 3,2 B 

26 R26 2 4 2 3 4 4 2 4 2 4 31 3,1 B 

27 R27 2 3 2 2 4 3 2 1 2 3 24 2,4 C 

28 R28 2 2 2 2 3 3 2 4 2 4 26 2,6 C 

29 R29 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 34 3,4 A 

30 R30 2 3 2 1 1 3 2 2 2 4 22 2,2 C 

31 R31 2 4 2 2 3 3 2 4 2 4 28 2,8 B 

Jumlah 61 89 65 73 97 89 62 110 63 123 832 83,2 

C skor rata-rata 2 2,9 2,1 2,4 3,1 2,9 2 3,5 2 4 26,8 2,6 

            
Keterangan: Skor Kategori 

1 Aktif membaca 33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) 

   2 Memperhatikan kartu gambar 27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) 

3 Mengeluarkan pendapat 18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) 

4 Mendengarkan pendapat 10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D )  

5 Aktif bermain melalui metode Card Sort  

6 Menghubungkan kartu gambar dengan 

kata/kalimat 
  

Semarang, 12 Februari 2013  

7 Mengambil keputusan  Guru Kelas I 

8 Refleksi   

9 Menaruh minat pada kegiatan   

10 Berani, tenang  Mulyanah 
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Kriteria 

Penilaian 

skor terendah : 10 

skor tertinggi  : 40 

Skor Kategori Kriteria 

  

33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) Sangat aktif 

27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) Aktif 

18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) cukup aktif 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D ) tidak aktif 

 
 

Semarang, 12 Februari 2013 

 

 

 

Observer      Peneliti 

 

 

 Th. Anik Widiastuti     Mulyanah 

        NIM 1402908231 
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Kriteria Penilaian 

skor terendah : 10 

skor tertinggi  : 40 

Skor Kategori Kriteria 

  

33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) Sangat aktif 

27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) Aktif 

18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) cukup aktif 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D ) tidak aktif 

 

 

Semarang, 12 Februari 2013  

 

 

 

Observer      Peneliti 

 

 

 Th. Anik Widiastuti     Mulyanah 

        NIM 1402908231 
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Lampiran 20 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Nama 

Siswa 

  Aspek yang Diamati Sko

r 

Rata

-rata 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R1 2 2 2 4 2 2 3 4 2 4 27 2,7 B 

2 R2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 26 2,6 C 

3 R3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 4 28 2,8 B 

4 R4 2 2 2 3 3 2 3 4 2 4 27 2,7 B 

5 R5 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 32 3,2 B 

6 R6 2 4 3 2 4 3 3 4 2 4 31 3,1 B 

7 R7 1 2 2 3 2 3 1 3 3 4 24 2,4 C 

8 R8 2 3 2 2 3 3 3 4 1 4 27 2,7 B 

9 R9 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 36 3,6 A 

10 R10 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 35 3,5 A 

11 R11 2 3 2 2 4 3 3 4 2 4 29 2,9 B 

12 R12 2 2 1 2 3 3 3 4 1 4 25 2,5 C 

13 R13 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 29 2,9 B 

14 R14 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 32 3,2 B 

15 R15 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 30 3 B 

16 R16 2 3 2 3 4 3 3 4 2 4 30 3 B 

17 R17 2 2 1 2 2 2 1 4 1 4 20 2 C 

18 R18 2 3 3 3 4 3 3 4 1 4 30 3 B 

19 R19 1 2 2 1 4 3 1 2 1 4 21 2,1 C 

20 R20 2 2 1 2 2 2 3 2 1 4 21 2,1 C 

21 R21 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 32 3,2 B 

22 R22 2 2 2 1 3 3 3 2 2 4 24 2,4 C 

23 R23 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 26 2,6 C 

24 R24 2 4 2 2 4 3 3 4 2 4 30 3,0 B 

25 R25 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 33 3,3 A 

26 R26 2 4 2 3 4 3 3 4 2 4 31 3,1 B 

27 R27 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 30 3 B 

28 R28 2 2 2 2 3 3 3 4 2 4 27 2,7 B 

29 R29 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 35 3,5 A 

30 R30 2 3 2 1 2 3 3 2 2 4 24 2,4 C 

31 R31 2 4 2 2 3 3 2 4 2 4 28 2,8 B 

Jumlah 63 92 71 77 100 89 86 113 66 123 880 88 

B skor rata-rata 2 3 2,3 2,5 3,2 2,9 2,8 3,6 2,1 4 28,39 2,8 
Keterangan: Skor Kategori 

1 Aktif membaca 33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) 

   2 Memperhatikan kartu gambar 27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) 

3 Mengeluarkan pendapat 18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) 

4 Mendengarkan pendapat 10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D )  

5 Aktif bermain dengan metode card sort  

6 Menghubungkan kartu gambar dengan kata/kalimat  Semarang, 18 Februari 2013  

7 Mengambil keputusan  Guru Kelas I 

8 Refleksi   

9 Menaruh minat pada kegiatan   

10 Berani, tenang  Mulyanah 
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Kriteria Penilaian 

skor terendah : 10 

skor tertinggi  : 40 

Skor Kategori Kriteria 

  

33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) Sangat aktif 

27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) Aktif 

18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) cukup aktif 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D ) tidak aktif 

 

 

Semarang, 18 Februari 2013  

 

 

 

Observer      Peneliti 

 

 

 Th. Anik Widiastuti     Mulyanah 

        NIM 1402908231 
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Kriteria Penilaian 

skor terendah : 10 

skor tertinggi  : 40 

Skor Kategori Kriteria 

  

33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) Sangat aktif 

27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) Aktif 

18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) cukup aktif 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D ) tidak aktif 

 

 

Semarang, 18 Februari 2013  

 

 

 

Observer      Peneliti 

 

 

 Th. Anik Widiastuti     Mulyanah 

        NIM 1402908231 
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Lampiran 22 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

No. Nama 

Siswa 

  Aspek yang Diamati 
Skor 

Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R1 2 2 2 4 2 4 4 3 2 4 29 2,9 B 

2 R2 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 31 3,2 B 

3 R3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 4 32 3,2 B 

4 R4 2 2 2 2 3 3 3 4 2 4 27 2,7 B 

5 R5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 37 3,7 A 

6 R6 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 37 3,7 A 

7 R7 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 25 2,5 C 

8 R8 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 27 2,7 B 

9 R9 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 3,8 A 

10 R10 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 37 3,7 A 

11 R11 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 34 3,4 A 

12 R12 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 33 3,3 A 

13 R13 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 33 3,3 A 

14 R14 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 35 3,5 A 

15 R15 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 37 3,7 A 

16 R16 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 35 3,5 A 

17 R17 2 2 2 3 2 3 3 3 1 3 24 2,4 C 

18 R18 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 35 3,5 A 

19 R19 2 2 2 3 4 3 3 2 1 3 25 2,5 C 

20 R20 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 25 2,5 C 

21 R21 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 3,8 A 

22 R22 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 26 2,6 C 

23 R23 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 32 3,2 B 

24 R24 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 36 3,6 A 

25 R25 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3,3 A 

26 R26 3 4 2 3 4 4 4 3 2 4 33 3,3 A 

27 R27           

28 R28 2 3 3 2 3 4 4 4 2 4 31 3,1 B 

29 R29           

30 R30 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 27 2,7 B 

31 R31 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 34 3,4 A 

Jumlah           

skor rata-rata           

            

Keterangan: Skor Kategori 

1 Aktif membaca 33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) 

   2 Memperhatikan 4kartu gambar 27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) 

3 Mengeluarkan pendapat 18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) 

4 Mendengarkan pendapat 10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D )  

5 Aktif bermain melalui metode Card Sort  

6 Menghubungkan kartu gambar dengan 

kata/kalimat 

  

Semarang, 25 Februari 2013 

7 Mengambil keputusan  Guru Kelas I 

8 Refleksi   

9 Menaruh minat pada kegiatan   

10 Berani, tenang  Mulyanah 
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Kriteria Penilaian 

skor terendah : 10 

skor tertinggi  : 40 

Skor Kategori Kriteria 

  

33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) Sangat aktif 

27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) Aktif 

18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) cukup aktif 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D ) tidak aktif 

 

 

Semarang, 25 Februari 2013  

 

 

 

Observer      Peneliti 

 

 

 

 Th. Anik Widiastuti     Mulyanah 

        NIM 1402908231 
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Kriteria Penilaian 

skor terendah : 10 

skor tertinggi  : 40 

Skor Kategori Kriteria 

  

33 ≤ skor ≤ 40 sangat baik ( A) Sangat aktif 

27 ≤ skor ≤ 32 Baik (B ) Aktif 

18 ≤ skor ≤ 26 Cukup (C ) cukup aktif 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang ( D ) tidak aktif 

 

 

Semarang, 25 Februari 2013  

 

 

 

Observer      Peneliti 

 

 

 Th. Anik Widiastuti     Mulyanah 

        NIM 1402908231 
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Lampiran 24 

Rekapitulasi Hasil  Keterampilan Membaca Siswa Siklus I 
 

No. Nama 

siswa 

Aspek Penilaian Jml 

skor 
Rata

-rata 

Nilai Ketuntasan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 R1 1 1 2 3 1 3 2 2 15 1,9 50 TT 

2 R2 2 2 3 3 2 3 2 2 19 2,4 60 TT 

3 R3 3 2 3 2 2 3 2 2 19 2,4 60 TT 

4 R4 2 2 2 3 1 3 2 2 17 2,1 60 TT 

5 R5 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 80 T 

6 R6 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 80 T 

7 R7 1 2 2 3 1 3 2 2 16 2 50 TT 

8 R8 2 1 2 3 1 3 2 2 16 2 50 TT 

9 R9 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3,1 80 T 

10 R10 3 3 4 3 3 3 4 3 26 3,3 90 T 

11 R11 3 2 3 3 3 3 2 2 21 2,6 70 T 

12 R12 3 2 3 3 3 3 2 2 21 2,6 70 T 

13 R13 2 3 3 3 2 3 2 2 20 2,5 70 T 

14 R14 3 2 2 3 3 3 2 3 21 2,6 70 T 

15 R15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 80 T 

16 R16 1 1 3 3 2 3 3 3 19 2,4 60 TT 

17 R17 1 1 2 3 1 3 2 1 14 1,8 50 TT 

18 R18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 80 T 

19 R19 1 1 2 3 2 3 2 2 16 2 50 TT 

20 R20 1 1 3 3 2 3 2 2 17 2,1 60 TT 

21 R21 3 3 4 3 3 3 4 3 26 3,3 90 T 

22 R22 1 1 3 3 2 3 2 2 17 2,1 60 TT 

23 R23 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 80 T 

24 R24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 80 T 

25 R25 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 80 T 

26 R26 1 1 2 3 3 3 3 3 19 2,4 60 TT 

27   R27 3 3 4 3 3 3 4 3 26 3,3 90 T 

28 R28 3 3 2 3 3 3 2 2 21 2,6 70 T 

29 R29 4 4 4 3 3 3 4 3 28 3,5 90 T 

30 R30 3 2 3 3 3 3 2 2 21 2,6 70 T 

31 R31 3 2 2 3 3 3 2 3 21 2,6 70 T 

Jumlah 73 68 87 92 76 93 81 77 647 80,9 2160  

rata-rata skor 2,4 2,2 2,8 3 2,5 3 2,6 2,5 20,9 2,61 69,68  

 

Keterangan :  Keterangan kriteria 

1 Pelafalan huruf/ kata nilai ≥ 70 Tuntas 

2 Intonasi nilai <70 tak tuntas 

3 Kelancaran membaca Semarang, 12 Februari 2013  

4 Ketelitian mengamati gambar Guru Kelas I 

5 Struktur kata/ kalimat 

6 
Hubungan kata/ kalimat 

dengan gambar 

7 Menjawab pertanyaan Mulyanah 

8 Memahami petunjuk NIM 1402908231 
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Skala nilai  

   ≤ 2,0= 50 

 

  2,1-2,4 = 60 

  2,5-2,8=70 

  2,9-3,2=80 

  3,3-3,6=90 

  3,7-4,0=100 

          

       Semarang, 12 Februari 2013 

       Observer 

 

       Th. Anik Widiastuti 
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Skala nilai  

   ≤ 2,0= 50 

 

  2,1-2,4 = 60 

  2,5-2,8=70 

  2,9-3,2=80 

  3,3-3,6=90 

  3,7-4,0=100 

          

       Semarang, 12 Februari 2013 

       Observer 

 

       Th. Anik Widiastuti 
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Lampiran 26                                Rekapitulasi Hasil Keterampilan Membaca Siswa Siklus II 

No. Nama Siswa     Aspek yang Diamati 

Skor 

Rata-

rata NILAI Ketuntasan 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 R1 2 2 2 3 2 3 2 2 18 2,3 60 TT 

2 R2 3 2 3 3 2 3 2 2 20 2,5 70 T 

3 R3 3 2 3 2 3 3 3 2 21 2,6 70 T 

4 R4 2 2 2 3 1 3 2 2 17 2,1 60 TT 

5 R5 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,0 80 T  

6 R6 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,0 80 T 

7 R7 1 2 2 3 1 3 2 2 16 2,0 50 TT 

8 R8 2 2 2 3 2 3 2 2 18 2,3 60 TT 

9 R9 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3,1 80 T 

10 R10 3 3 4 3 3 3 4 3 26 3,3 90 T 

11 R11 3 2 3 3 3 3 2 2 21 2,6 70 T 

12 R12 3 2 3 3 3 3 2 2 21 2,6 70 T 

13 R13 3 3 3 3 2 3 3 3 23 2,9 80 T 

14 R14 3 2 2 3 3 3 2 3 21 2,6 70 T 

15 R15 3 4 3 3 3 3 4 3 26 3,3 90 T 

16 R16 3 2 3 3 3 3 3 3 23 2,9 80 TT 

17 R17 1 1 2 3 1 3 2 1 14 1,8 50 TT 

18 R18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,0 80 T 

19 R19 2 2 2 3 2 3 2 2 18 2,3 60 TT 

20 R20 1 1 3 3 2 3 2 2 17 2,1 60 TT 

21 R21 3 3 4 3 3 3 4 3 26 3,3 90 T 

22 R22 2 2 3 3 2 3 2 2 19 2,4 60 TT 

23 R23 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,0 80 T 

24 R24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,0 80 T 

25 R25 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,0 80 T 

26 R26 2 2 2 3 3 3 3 3 21 2,6 70 T 

27 R27 3 3 4 3 3 3 4 3 26 3,3 90 T 

28 R28 3 3 2 3 4 3 3 2 23 2,9 80 T 

29 R29 4 4 4 3 3 3 4 3 28 3,5 90 T 

30 R30 3 2 3 3 3 3 2 2 21 2,6 70 T 

31 R31 3 3 2 3 3 3 2 3 22 2,8 80 T 

Jumlah 82 77 87 92 81 93 85 78 675 84   2280   

Rata-rata 2,6 2,5 2,8 3 2,6 3 2,7 2,5 21,8 2,7   73,55   

Skala nilai  Semarang, 18 Februari 2013  

   ≤ 20= 50 

2,1-2,4 = 60 Guru kelas  

2,5-2,8=70 

2,9-3,2=80 

3,3-3,6=90 

3,7-40=100 Mulyanah 
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Skala nilai  

   ≤ 2,0= 50 

 

  2,1-2,4 = 60 

  2,5-2,8=70 

  2,9-3,2=80 

  3,3-3,6=90 

  3,7-4,0=100 

          

        Semarang, 18 Februari 

2013 

        Observer 

 

        Th. Anik Widiastuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

 

 

 



224 

 

 

 

Skala nilai  

   ≤ 2,0= 50 

 

 2,1-2,4 = 60 

 2,5-2,8=70 

 2,9-3,2=80 

 3,3-3,6=90 

 3,7-4,0=100 

         

       Semarang, 18 Februari 2013 

       Observer 

 

       Th. Anik Widiastuti 
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Lampiran 28               Rekapitulasi Hasil Keterampilan Membaca Siswa Siklus III 

No. Nama Siswa     Aspek yang Diamati 

Skor 

Rata-

rata NILAI Ketuntasan 

1 2 3 4 5 6 7 8 
    

1 R1 3 3 3 3 2 3 2 2 21 2,6 70 T 

2 R2 3 2 3 3 2 3 2 2 20 2,5 70 T 

3 R3 3 3 3 2 3 3 3 2 22 2,8 70 T 

4 R4 2 3 2 3 2 3 3 2 20 2,5 70 T 

5 R5 3 4 3 3 4 3 3 3 26 3,3 90 T  

6 R6 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,0 80 T 

7 R7 2 3 2 3 2 3 2 2 19 2,4 60 TT 

8 R8 2 3 2 3 2 3 3 2 20 2,5 70 T 

9 R9 3 4 3 3 4 3 4 3 27 3,4 90 T 

10 R10 3 3 4 3 3 3 4 3 26 3,3 90 T 

11 R11 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,0 80 T 

12 R12 3 2 3 3 3 3 2 2 21 2,6 70 T 

13 R13 3 3 3 3 2 3 3 3 23 2,9 80 T 

14 R14 3 2 2 3 3 3 2 3 21 2,6 70 T 

15 R15 3 4 3 3 3 3 4 3 26 3,3 90 T 

16 R16 3 2 3 3 3 3 3 3 23 2,9 80 T 

17 R17 2 2 2 3 2 3 2 2 18 2,3 60 TT 

18 R18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,0 80 T 

19 R19 2 3 2 3 2 3 3 2 20 2,5 70 T 

20 R20 2 2 3 3 2 3 2 2 19 2,4 60 TT 

21 R21 3 3 4 3 3 3 4 3 26 3,3 90 T 

22 R22 2 2 3 3 2 3 2 2 19 2,4 60 TT 

23 R23 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,0 80 T 

24 R24 3 4 3 3 4 3 4 3 27 3,4 90 T 

25 R25 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,0 80 T 

26 R26 2 2 2 3 3 3 3 3 21 2,6 70 T 

27 R27                         

28 R28 3 3 2 3 4 3 3 2 23 2,9 80 T 

29 R29                         

30 R30 3 2 3 3 3 3 2 2 21 2,6 70 T 

31 R31 3 4 3 4 3 3 4 3 27 3,4 90 T 

    79 83 81 87 81 87 84 74 656 82,0 2210   

    2,7 2,9 2,8 3 2,8 3 2,9 2,6 22,6 2,828 76,21   

 

Skala nilai  Semarang, 25 Februari 2013  

 

   ≤ 20= 50 

 

2,1-2,4 = 60 Guru kelas  

 

2,5-2,8=70 

 

2,9-3,2=80 

 

3,3-3,6=90 

 

3,7-40=100 Mulyanah 
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Skala nilai  

   ≤ 2,0= 50 

2,1-2,4 = 60 

2,5-2,8=70 

2,9-3,2=80 

3,3-3,6=90 

3,7-4,0=100 

          

        Semarang, 25 Februari 

2013 

        Observer 

 

        Th. Anik Widiastuti 
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Skala nilai  

   ≤ 2,0= 50 

2,1-2,4 = 60 

2,5-2,8=70 

2,9-3,2=80 

3,3-3,6=90 

3,7-4,0=100 

        

       Semarang, 25 Februari 2013 

       Observer 

 

       Th. Anik Widiastuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 

 

 

 

Lampiran 30                  Rekap Hasil Evaluasi Lisan Siklus I – III 
No. Nama siswa Rekapitulasi Nilai 

Rata-rata Siklus I Siklus II Siklus III 

1 R1 50 60 70 60 

2 R2 60 70 70 67 

3 R3 60 70 70 67 

4 R4 60 60 70 63 

5 R5 80 80 90 83 

 6 R6 80 80 80 80 

7 R7 50 50 60 53 

8 R8 50 60 70 60 

9 R9 80 80 90 83 

10 R10 90 90 90 90 

11 R11 70 70 80 73 

12 R12 70 70 70 70 

13 R13 70 80 80 77 

14 R14 70 70 70 70 

15 R15 80 90 90 87 

16 R16 60 80 80 73 

17 R17 50 50 60 53 

18 R18 80 80 80 80 

19 R19 50 60 70 60 

20 R20 60 60 60 60 

21 R21 90 90 90 90 

22 R22 60 60 60 60 

23 R23 80 80 80 80 

24 R24 80 80 90 83 

25 R25 80 80 80 80 

26 R26 60 70 70 67 

27 R27 90 90   90 

28 R28 70 80 80 77 

29 R29 90 90   90 

30 R30 70 70 70 70 

31 R31 70 80 90 80 

Jumlah 2160 2280 2210 2217 

rata-rata skor 70 74 76 73 

   

Semarang, 25 Februari 2013  

   

Guru Kelas I 

   

  

Mulyanah 
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Lampiran 31   
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Lampiran 32                                     MEDIA KARTU GAMBAR 

 

PERMAINAN 2 ORANG 

 

Bayu dan Adi main catur 

 

PERMAINAN 2 ORANG 
 

Doni dan Didi main tenis 

meja 

 

PERMAINAN 2 ORANG 
 

Tio dan Tia main 

jungkat-jungkit 

 

PERMAINAN 2 ORANG 

 

 
 

Nadia dan Mia main 

congklak 

 

PERMAINAN 1 ORANG 
 

 
 

Banu main perosotan 

 

PERMAINAN 1 ORANG 

 

 
 

Andi main yoyo 

PERMAINAN 1 ORANG 

 

Ayu main ayunan 

 

PERMAINAN 1 ORANG 

 
Desi main boneka anjing 

 

PERMAINAN SEDERHANA 

 

Mereka main petak 

umpet 
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Lampiran 33   Hasil Wawancara Siklus I  

No Alternatif Pertanyaan Jawaban jawaban 

Ya jumlah tidak Jumlah 

1 Apakah kamu memperhatikan penjelasan gurumu 

selama pelajaran? 
√ 22 √ 9 

2 Apakah kamu mendapat kesempatan berbicara 

pada waktu berkerja bersama kelompok? √ 31   
 

3 Apakah kamu mendengarkan pendapat temanmu? √ 22 √ 9 

4 Apakah kamu berusaha menemukan kartu 

gambar? 
√ 31 

 
√ 

5 Apakah kamu malu waktu membaca di depan 

kelas? 
√ 5 √ 26 

6 Apakah kamu membaca dengan nyaring? √ 23 √ 8 

7 Apakah kamu menyukai cara gurumu mengajar 

hari ini ?  
√ 31   

 

8 Apakah kamu kesulitan menemukan kartu gambar 

yang sesuai? √ 12 √ 19 

9 Apakah hari ini cara mengajar gurumu berbeda 

dengan cara mengajar sehari-hari? √ 31    

10 Apakah dengan cara yang sekarang diajarkan 

gurumu kamu lebih mudah membaca? √ 31   
 

11 Apakah dengan menggunakan kartu gambar kamu 

lebih mudah membaca? √ 31   
 

12 Apakah kamu mengerjakan soal dari gurumu? √ 31    

13 Apakah kamu memahami cara belajar membaca 

menggunakan kartu gambar ? 
√ 22 √ 9 

 

Semarang, 12 Februari 2013 

Guru kelas 1 

  
 

Mulyanah 
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Hasil Wawancara Siklus II 

No Alternatif Pertanyaan Jawaban jawaban 

Ya jumlah tidak Jumlah 

1 Apakah kamu memperhatikan penjelasan gurumu 

selama pelajaran? 
√ 25 √ 6 

2 Apakah kamu mendapat kesempatan berbicara 

pada waktu berkerja bersama kelompok? √ 31    

3 Apakah kamu mendengarkan pendapat temanmu? √ 27 √ 4 

4 Apakah kamu berusaha menemukan kartu 

gambar? 
√ 31 

 

 

5 Apakah kamu malu waktu membaca di depan 

kelas? 
√ 3 √ 28 

6 Apakah kamu membaca dengan nyaring? √ 4 √ 27 

7 Apakah kamu menyukai cara gurumu mengajar 

hari ini ?  
√ 31   

 

8 Apakah kamu kesulitan menemukan kartu gambar 

yang sesuai?  
 √ 31 

9 Apakah hari ini cara mengajar gurumu berbeda 

dengan cara mengajar sehari-hari? √ 31   
 

10 Apakah dengan cara yang sekarang diajarkan 

gurumu kamu lebih mudah membaca? √ 31   
 

11 Apakah dengan menggunakan kartu gambar kamu 

lebih mudah membaca? √ 31   
 

12 Apakah kamu mengerjakan soal dari gurumu? √ 31    

13 Apakah kamu memahami cara belajar membaca 

menggunakan kartu gambar ? 
√ 31 

 

 

 

Semarang, 18 Februari 2013 

Guru kelas 1 

 

  
 

Mulyanah 
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Hasil Wawancara Siklus III 

 
No Alternatif Pertanyaan Jawaban jawaban 

Ya jumlah tidak Jumlah 

1 Apakah kamu memperhatikan penjelasan gurumu 

selama pelajaran? 
√ 25 √ 4 

2 Apakah kamu mendapat kesempatan berbicara 

pada waktu berkerja bersama kelompok? √ 29   
 

3 Apakah kamu mendengarkan pendapat temanmu? √ 29    

4 Apakah kamu berusaha menemukan kartu 

gambar? 
√ 29 

 

 

5 Apakah kamu malu waktu membaca di depan 

kelas? 
√ 29   

 

6 Apakah kamu membaca dengan nyaring? √ 25 √ 4 

7 Apakah kamu menyukai cara gurumu mengajar 

hari ini ?  
√ 29   

 

8 Apakah kamu kesulitan menemukan kartu gambar 

yang sesuai?  
 √ 29 

9 Apakah hari ini cara mengajar gurumu berbeda 

dengan cara mengajar sehari-hari? √ 29   
 

10 Apakah dengan cara yang sekarang diajarkan 

gurumu kamu lebih mudah membaca? √ 29   
 

11 Apakah dengan menggunakan kartu gambar kamu 

lebih mudah membaca? √ 29   
 

12 Apakah kamu mengerjakan soal dari gurumu? √ 29    

13 Apakah kamu memahami cara belajar membaca 

menggunakan kartu gambar ? 
√ 29   

 

 

Semarang, 25 Februari 2013 

 
Guru kelas 1 

 

  
 

Mulyanah 
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Lampiran 34 

Siklus I 

               

                          Doa pembukaan                             Tanya jawab saat apersepsi setelah    

menyanyi lagu”Lihat Kebunku” 

 

 

                
    Guru menjelaskan metode card sort                       Suasana pembentukkan kelompok                                                                                                        

menggunakan kartu gambar 

 

 

                 
Guru membagikan kartu gambar pada tiap                       Suasana kerja kelompok 

 kelompok 
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Siswa mencari kartu yang belum lengkap                  Guru membimbing kelompok                  

                  
Tiap siswa dalam kelompok membacakan   Suasana evaluasi 

 hasil kerja kelompok 

 

                                                                                      
              Evaluasi lisan                                                  Kegiatan penutup 
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Siklus II 

               
        Doa pembukaan                              Apersepsi  menyanyi lagu”Bermain 

Layang- layang” 

 

               
   Guru menjelaskan metode card sort       Suasana pembentukkan kelompok 

 

                
    Guru membagikan kartu gambar pada tiap           Suasana kerja kelompok 

    kelompok 
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Siswa mencari kartu yang belum lengkap                       Guru membimbing kelompok 

                 
Tiap siswa dalam kelompok membacakan          Suasana evaluasi 

satu kategori hasil kerja kelompok 

  

                
                        Evaluasi lisan             Kegiatan penutup 

  

 



245 

 

 

 

Siklus III 

               
       Doa pembukaan                                              Tanya jawab saat apersepsi setelah 

menyanyi    lagu”Bangun Tidur” 

              
Seorang anak  menjelaskan metode     Suasana pembentukkan kelompok  

card sort  

              
      Guru membagikan kartu gambar            Suasana kerja kelompok 
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    Siswa mencari kartu yang belum lengkap          Guru membimbing kelompok 

 

                
Tiap siswa dalam kelompok membacakan  Suasana evaluasi 

 hasil kerja kelompok 

 

 

                
                 Evaluasi lisan    Kegiatan penutup 
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Lampiran 35 
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