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ABSTRAK 

 

Afroch, Ayun. 2011. Aplikasi Model Pembelajaran Terpadu dengan Media Audio 

Visual terhadap Peningkatan Keterampilan Membaca Siswa Kelas I. 

Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakulats Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Umar Samadhy, M.Pd. 

dan Pembimbing II Drs. Sukarir Nuryanto, M.Pd. 229 halaman. 

Kata kunci: keterampilan membaca, pembelajaran terpadu, media audio visual. 

 

Berdasarkan data awal yang didapatkan melalui observasi di kelas I SDN 

Kandri 01 kecamatan Gunungpati kota Semarang ditemukan permasalahan dalam 

pembelajaran. Belum maksimalnya guru dalam menggunakan 8 keterampilan 

mengajar berdampak pada ketidakmaksimalan aktivitas siswa. kurangnya variasi 

dan inovasi dalam pembelajaran membuat siswa melakukan aktivitas yang tidak 

sesuai dengan pembelajaran. Hal tersebut berdampak pada keterampilan membaca 

siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah aplikasi model 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran ? (2) Apakah aplikasi model pembelajaran 

terpadu dengan media audio visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran ? (3) Apakah aplikasi model pembelajaran terpadu dengan media 

audio visual dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 1 SDN 

Kandri 01? Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: (1)  Meningkatkan 

keterampilan guru dengan mengaplikasin model pembelajaran  terpadu dengan 

media audio visual dalam pembelajaran. (2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan mengaplikasikan model pembelajaran  terpadu dengan 

media audio visual. (3) Meningkatkan keterampilan membaca melalui aplikasi 

model pembelajaran  terpadu dengan media audio visual. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan model 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual. Penelitian ini terdiri atas dua 

siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kels I SDN 

Kandri 01 kecamatan Gunungpati kota Semarang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes, observasi, dokumentasi dan merekam anecdot. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru mengalami 

peningkatan. Pada siklus I keterampilan guru mendapatkan skor 26 yang termasuk 

dalam kategori baik, sedangkan pada siklus II mendapat skor 30 yang termasuk 

dala kategori sangat baik. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa. Pada 

siklus I aktivitas siswa mendapat skor 20 yang termasuk kategori baik, sedangkan 

peda siklus II mendapatkan skor 23 yang termasuk dalam kategori sangat baik. 

Rata-rata keterampilan membaca siswa pada data awal adalah 58,3 sedangkan 

pada siklus I mengalami peningkatan yaitu 62,5 lalu mengalami peningkatan 

kembali pada sikllus II yaitu 73,75. 

Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran terpadu dengan 

media audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan membaca siswa kelas I. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan isi yang tertuang dalam pasal 1 dan 2 Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 tahun 2006 dalam Muslich 

(2009:15) tentang pelaksanaan peraturan menteri pendidikan nasional tentang 

Standar isi dan standar kompetensi, mulai tahun 2006 semua tingkat satuan 

pendidikan dasar dan menengah harus mengembangkan dan menerapkan 

kurikulum berbasis kompetensi yang telah ditetapkan pemerintah secara 

kreatif dan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan panduan yang 

disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Chasmijatin 2008:6-8). Dalam kurikulum 2006, terdapat tugas guru 

sebagai pembuat tujuan pembelajaran. Tugas guru dalam membuat tujuan 

pembelajaran adalah menjabarkan kompetensi yang ada dalam kurikulum ke 

dalam indikator, yang diperkirakan dapat membawa siswa mencapai 

kompetensi dasar tersebut. Hal ini tidaklah mudah karena setiap mata 

pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik mata pelajaran 

merupakan pertimbangan dalam penentuan tujuan pembelajaran, karena 

masing-masing mata pelajaran memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain 

(Chasmijatin 2008:7-9). 
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Karakteristik bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang 

menekankan pada keterampilan berbahasa dan belajar sastra. Belajar 

berbahasa adalah berkomunikasi. Sedangkan belajar sastra adalah belajar 

menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan fungsi  dan 

tujuannya maka pembelajaran bahasa diarahkan dalam ruang lingkup 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis (Chasmijatin 2008:7-9). 

Menurut Zuchdhi dan Budiasih (2001:56) membaca merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa tulis yang reseptif. Disebut reseptif karena 

dengan membaca, seseorang akan dapat memperoleh informasi, memperoleh 

ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. Pembelajaran membaca 

mempunyai peranan penting dalam meningkatkan diri. Pembelajaran 

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

Keterampilan membaca ini disebut membaca permulaan. Keterampilan 

membaca yang diperoleh pada membaca permulaan akan  sangat berpengaruh 

terhadap keterampilan membaca selanjutnya dan juga sangat berpengaruh 

dalam keberhasilan pembelajaran. 

Keberhasilan pembelajaran selain ditentukan oleh faktor 

kemampuan, motivasi dan keaktifan peserta didik serta fasilitas belajar juga 

sangat tergantung dari keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh seorang 

guru sebagai fasilitator bagi siswa. Keterampilan mengajar yang dimaksud 

meliputi keterampilan menjelaskan, bertanya, menggunakan variasi, memberi 

penguatan, membentuk kelompok kecil dan besar, membuka dan menutup 
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pelajaran, mengelola kelas dan keterampilan memimpin diskusi (Sumantri 

dan Permana 2001:229). 

Salah satu keterampilan guru adalah keterampilan penggunaan 

variasi. Keterampilan penggunaan variasi adalah kemampuan guru 

menggunakan bermacam kemampuan untuk mewujudkan tujuan belajar 

peserta didik sehingga mengatasi kebosanan dan menimbulkan minat, gairah 

serta aktivitas belajar yang efektif. Salah satu contoh keterampilan 

penggunaan variasi adalah variasi dalam penggunaan media dan penggunaan 

model pembelajaran yang sesuai dengan siswa (Sumantri dan Permana 

2001:237). 

Dalam proses belajar mengajar di kelas terdapat keterkaitan yang 

erat antara guru, siswa, sarana dan prasarana. Guru mempunyai tugas untuk 

memilih model dan media yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan 

(Muslich 2009:221). Menurut Rifa’i dan Anni (2010:238) menyatakan bahwa 

salah satu landasan pemikiran dari pendekatan kontekstual adalah 

pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta yang tak 

terpisah, namun menerapkan keterampilan yang dapat diterapkan.   

Menurut Joys (dalam Trianto 2007:5) setiap model pembelajaran 

mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta 

didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dengan 

menguasai berbagai model pembelajaran maka seorang guru mendapat 

kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga tujuan yang akan 

dicapai sesuai dengan yang diharapkan (Trianto 2007:10). 
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Adanya keterbatasan–terbatasan seperti keterbatasan fisik, 

psikologis, kultural maupun lingkungan dapat menyebabkan proses 

pembelajaran menjadi tidak maksimal. Untuk meredam, memperkecil, 

mengatasi atau menghilangkan beragam keterbatasan tersebut dapt digunakan 

alat perantara yang disebut media pengajaran (Sumantri dan Permana 

2001:156). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dantes, dkk. 

tahun 2004 (dalam Muslich 2009:6) menunjukkan bahwa pemahaman guru 

tentang kurikulum berbasis kompetensi masih rendah. Hanya 1,2 % sekolah 

yang menyatakan bahwa guru sudah sangat paham dengan kurikulum 

berbasis kompetensi. Hal tersebut berdampak pada pada tataran operasional. 

Selain itu ada penelitian dari Drost (2005) yang menyatakan bahwa di 

berbagai sekolah guru tidak siap dengan penerapan KBK. Dalam praktiknya, 

guru masih bingung mengajar dengan model KBK. Salah satu kesalahan 

adalah guru hanya mengartikan dengan apa adanya isi materi dari standar isi. 

Padahal seharusnya guru tersebut mengkaji terlebih dahulu isi materi dari 

standar isi mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru melaksanakan  materi dari 

standar isi tanpa mengembangkannya berdasarkan pembelajaran dan standar 

kompetensi selanjutnya. Pada akhirnya pula guru hanya menggunakan model 

yang menekankan keaktifan guru, sehingga  pembelajaran tersebut menjadi 

kurang variatif, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran yang dilakukan guru juga 

terkotak-kotak dalam mata pelajaran, padahal anak pada usia 7-11 yang masih 

belum bisa memisah-misahkan suatu mata pelajaran . Siswa menjadi kurang 
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tertarik materi pada membaca, sehingga murid tidak tertarik pada 

pembelajaran secara keseluruhan. 

Contoh pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di atas, 

merupakan gambaran yang sedang terjadi di SDN Kandri 01. Berdasarkan 

refleksi awal yaitu dari observasi peneliti tentang keterampilan guru di SDN 

Kandri 01, guru masih belum menggunakan 8 keterampilan mengajar dengan 

maksimal. Keterampilan  yang sudah mereka terapkan adalah keterampilan 

menjelaskan berupa ceramah yang menuntut siswa diam dan mendengarkan 

penjelasan dari guru. Guru juga kurang dalam keterampilan menggunakan 

variasi dalam pembelajaran. Terlihat saat pembelajaran, siswa menjadi cepat 

bosan karena guru tersebut tidak menggunakan media atau model 

pembelajaran lain selain ceramah. Selain itu guru juga  kurang dalam 

menggunakan keterampilan memberi penguatan, baik verbal maupun 

nonverbal. Lebih banyak memberikan hukuman terhadap siswa.  

Ketidakmaksimalan penggunaan 8 keterampilan guru tersebut 

membuat aktivitas siswa menjadi tidak maksimal pula. Lebih dari 50% siswa 

melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan pembelajaran. Ada siswa yang 

berbicara dengan temannya dengan topik yang tidak sesuai pelajaran, ada 

siswa yang bermain sendiri di bangku belakang, ada siswa yang 

memperhatikan pada hal-hal yang di luar pembelajaran, ada siswa yang 

mengganggu siswa lain sehingga memecah konsentrasi siswa lainnya. Selain 

itu terdapat siswa yang memperhatikan namun saat diberikan pertanyaan yang 

sesuai pembelajaran tidak bisa menjawab. 
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Hal di atas yang akhirnya membuat nilai pembelajaran pada 

umumnya dan nilai pembelajaran bahasa Indonesia pada khususnya terutama 

keterampilan membaca menjadi kurang. Berdasarkan pengambilan nilai awal 

dari 39 siswa terdapat  57% siswa yaitu 22 siswa mendapat nilai di bawah 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Yang dapat dirinci 33,6% yaitu 17 

siswa nilainya di bawah 50, 6 siswa yaitu 15,4% mendapat nilai 50-64. 

Terdapat  5% yaitu 2 siswa yang mendapat nilai 65-85. Dan siswa yang 

mendapat nilai 86-100 ada 36% yaitu 16 siswa. Selain nilai awal juga terdapat  

data-data dokumen yang dimiliki guru sebelum dilakukan penelitian. Setelah 

dianalisis dari hasil penilaian membaca tersebut siswa sulit mengucapkan r, q, 

j, y, v, z. Ada pula yang tidak bisa membedakan huruf n dan m, huruf b, p, d,. 

Serta sering salah mengucapkan f, p, v.  

Melalui diskusi serta pembahasan bersama bahwa keterampilan 

membaca siswa sangatlah kurang hal ini disebabkan media yang menarik 

serta kurang inovatifnya guru, sehingga siswa kurang aktif dan malas 

mendengarkan. Hal ini didukung dari data pencapaian hasil observasi dan 

evaluasi keterampilan membaca siswa kelas 1 semester 1 tahun pelajaran 

2010/2011 masih di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang 

ditetapkan sekolah yaitu 65. Dengan melihat data hasil belajar dan 

pelaksanaan mata pelajaran bahasa Indonesia serta pembelajaran lainnya yang 

diadakan secara terpisah-pisah dan terkotak-kotak, maka perlu diadakan 

peningkatan kualitas proses pembelajarannya, agar siswa sekolah dasar dapat 
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meningkatlan keterampilan membaca, sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pembelajaran bahasa 

Indonesia sebelumnya dari SDN Kandri 01 yang lebih dari 50% siswanya 

belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Untuk memecahkan 

masalah pembelajaran tersebut, tim kolaboratif menetapkan alternatif 

tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang dapat mendorong 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan kreativitas guru. 

Maka tim kolaboratif menetapkan salah satu model pembelajaran yang 

holistik. Yaitu dengan model pembelajaran terpadu dengan media audio 

visual. Pada pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran harus disajikan 

secara utuh atau tidak terpisah-pisah. Pembelajaran terpadu merupakan 

pendekatan pembelajaran yang memperhatikan dan menyesuaikan pemberian 

konsep sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Pendekatan ini menolak 

teori  drill system sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur 

intelektual anak (Depdikbud dalam Trianto  2009:7). Pembelajaran terpadu 

dapat dilaksanakan dengan cara mengajarkan beberapa materi pelajaran 

disajikan tiap pertemuan. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat 

dikatakan sebagai suatu pendekatan yang melibatkan beberapa bidang studi 

untuk memberikan pengalaman bermakna kepada anak didik. Anak akan 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengamatan 

langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang mereka pahami 

(Trianto 2009:7). 
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Selain model pembelajaran yang sesuai harus pula memilih media 

yang dapat mengaktikan siswa. Media Audio Visual adalah media yang 

bukan hanya dapat dipandang ataupun diamati namun juga dapat didengar 

(Sumantri dan Permana 2001:161). Media ini memberikan pengalaman 

belajar secara visual dan audial sehingga daya tangkap siswa menjadi lebih 

tinggi. 

 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah cara meningkatkan 

keterampilan membaca siswa kelas 1 SDN Kandri 01? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah aplikasi model pembelajaran terpadu dengan media 

audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran ? 

2. Apakah aplikasi model pembelajaran terpadu dengan media 

audio visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran ? 

3. Apakah aplikasi model pembelajaran terpadu dengan media 

audio visual dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa 

kelas 1 SDN Kandri 01? 
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2. Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah pembelajaran pada siswa kelas 1 

SDN Kandri 01 maka dapat diterapkam model pembelajaran terpadu 

dengan media audio visual. Karena dalam merencanakan dan 

melaksanakan program pembelajaran, guru sekolah dasar perlu 

menekankan pada prinsip keterpaduan atau integrasi. Hal ini disebabkan 

anak-anak lebih mudah menguasai keseluruhan lebih dulu, baru 

kemudian memahami detail atau rincian. Keterpaduan tersebut meliputi 

keterpaduan dalam bidang studi itu sendiri ataupun keterpaduan antara 

bidang studi satu dengan yang lain (Sumantri dan Permana 2001:161). 

Pada dasarnya langkah-langkah (sintaks) pembelajaran terpadu 

mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap model pembelajaran 

yang meliputi tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap 

evaluasi (Prabowo dalam Trianto 2009:15). Menurut Prabowo (Trianto 

2009:17), langakah-langkah (sintaks) pembelajaran terpadu secara 

khusus dapat dibuat tersendiri berupa langkah-langkah baru dengan ada 

sedikit perbedaan sebagai berikut : 

a. Tahap Perencanaan 

1) Menentukan Kompetensi Dasar 

2) Menentukan Indikatotor dan Hasil Belajar 

b. Langkah yang ditempuh Guru 

1) Menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai 

siswa. 
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2) Menyampaikan konsep-konsep pokok yang akan dikuasai 

oleh siswa. 

3) Menyampaikan keterampilan proses yang akan 

dikembangkan. 

4) Menyampaikan alat dan bahan yang dibutuhkan 

5) Menyampaikan pertanyaan kunci 

c. Tahap Pelaksanaan 

1) Pengelolaan kelas 

2) Kegiatan proses 

3) Kegiatan pencatatan data 

4) Diskusi 

d. Evaluasi 

1) Evaluasi proses 

2) Evaluasi hasil 

3) Evaluasi psikomotorik 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah: 

Untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa kelas I 

SDN Kandri 01 Kecamatan  Gunungpati Kota Semarang. 
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2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah : 

a. Meningkatkan keterampilan guru dengan aplikasi model 

pembelajaran  terpadu dengan media audio visual dalam 

pembelajaran  

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan aplikasi 

model pembelajaran  terpadu dengan media audio visual 

c. Meningkatkan keterampilan membaca melalui aplikasi model 

pembelajaran  terpadu dengan media audio visual 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis  

a. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

b. Dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kegiatan pembelajaran 

membaca permulaan 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Dengan penerapan model pembelajaran terpadu dengan 

media audio visual siswa dapat menerima pembelajaran bahasa yang 

utuh. Serta menerima pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan membaca siswa, meningkatkan aktivitas 

belajar siswa, meningkatkan hasil belajar siswa.  
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b. Guru 

Dengan menerapkan model pembelajaran terpadu dan 

media audio visual adalah meningkatkan kreativitas guru, 

meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran dan 

meminimalisasi hambatan dalam pembelajaran, serta memberikan 

acuan terhadap masalah yang sama dengan yang di hadapi. 

c. Lembaga 

Dengan menerapkan model pembelajaran terpadu dengan 

media audio visual maka keterampilan membaca permulaan siswa 

meningkat dan  juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka 

lembaga tersebut  akan meningkat pula kredibilitasnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Hakikat Membaca 

a. 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, seorang harus dapat 

menggunakan pengetahuan yang 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 (Akhadiah, 

dkk. 1993:22). 

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 
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berfikir secara sistematis, logis, dan kreatif  (Syafi’ie dalam Winarsih 

2009:9). 

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang 

melibatkan banyak hal, tidak hanya 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 Crawley dan Mountain dalam Rahim 2008:2). 

Menurut Rahim (2008:3) bahwa 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, skema 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.  
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b. 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) Kesenanagan  

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 diperoleh 

9) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik 

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Membaca 

Keterampilan membaca seperti halnya kegiatan membaca 

merupakan suatu keterampilan yang komplek. Banyak segi yang 
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mempengaruhi keterampilan tersebut. 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 

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 
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bacaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut 

adalah topik, keterbacaan bahan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, 

baik membaca permulaan maupun membaca lanjut. 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 pendengaran. Dan 

sebaiknya anak-anak diperiksa matanya terlebih dahulu sebelum 

ia mulai membaca permulaan. 
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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 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 kemempuan 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 

kemamapuan guru juga turut mempengaruhi kemampuan 

membaca permulaan. 
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3) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan 

membaca siswa. Faktor lingkungan mencakup: 

1) Latar Belakang dan Pengalaman Siswa di Rumah 

Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, 

nilai dan kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah 

mempengaruhi pribadi dan penyesuaian anak adal 

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 anak-anak lebih memahami apa yang 

mereka baca.  
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2) Sosial Ekomoni Keluarga Siswa  

Ada kecenderungan orang tua kelas menengah 

ke atas merasa bahwa anak-anak mereka siap lebih awal 

dalam membaca permualan. 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: 

a) Motivasi 

b) Minat 

c) Kematangan Sosial, Emosi dan Penyesuain Diri 

Untuk mengurangi, menekan atau menghilangkan faktor-faktor 

yang buruk yang mempengaruhi keterampilan membaca maka dalam 

penelitian ini kami akan menerapkan model prmbelajaran terpadu 

dengan media audio visual.  

 

d. Jenis-jenis Membaca 

Kegiatan membaca dapat di beda-bedakan berdasarkan tujuan, 

jenis wacana yang dibaca, cara melakukan kegiatan, dan tempat 

kegiatan. Kegiatan membaca menurut tujuannya adalah kegiatan 
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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 sampai III sedangkan membaca pemahaman bertujuan agar 

siswa memahami apa yang dia baca. Membaca pemahaman ini biasa 

diberikan pada siswa kelas IV sampai kelas VI.  

Berikut ini merupakan jenis kegiatan membaca yang 

dilakukan di sekolah maupu 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 I, II dan III. Dalam kegiatan ini guru harus 

menjadi model dengan memberikan contoh yang baik dan benar. 

2) Membaca dalam Hati 

Kegiatan membaca ini perlu dilatihkan setelah siswa 

menguasai semua huruf. Siswa dilatih membaca tanpa 

mengeliarkan suara atau gerakan bibir. Latihan membaca dalam 

hati dilakukan dengan menggunakan bahan bacaan yang mudah 
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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 

diberikan. Siswa berlatih mengguanakan 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 pendangannya 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 bacan yang berisi pengetahuan. 
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2. Membaca Permulaan 

a. Pengertian Membaca Permulaan 

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. Di berbagai negara pembelajaran 

membaca permulaan merupakan persoalan rumit. Di Indonesia 

pelaksanannya menggunakan bahasa Indonesia. Padahal sebagian 

besar Indonesia lahir dan tumbuh besar menggunakan bahasa 

daerah(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”. 

(http://www.wordpress.com). Pembelajaran membaca permulaan 

http://www.wordpress.com/
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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)” 

 

b. Model Pembelajaran Membaca Permulaan 

Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa 

model yang dapat digunakan, antara lain (Akhadiah, dkk. 1992:32-

36): 

1) Model Abjad  

Model ini merupakan model yang sangat tua. 

Dengan model ini pelajaran dimulai dengan pengenalan 

abjad “a”,”be”, “ce” dan seterusnya. Dalam hal ini guru 

sering mengajarkan melalui lagu ABC. Model ini 

sering kali menimbulkan kecenderungan mengeja, yaitu 

membaca huruf demi huruf.  

2) Model Bunyi 

Pelaksanaannya hampir sama dengan model 

abjad. Tetapi huruf-huruf tidak disebut dengan nama 

abjadnya, melainkan dengan bunyinya. 
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3) Model Kupas Rangkai Suku Kata  

Model ini dimulai dengan pengenalan 

beberapa suku kata. Setelah siswa mampu 

membacanya, suku-suku kata itu dirangkai menjadi 

kata-kata dengan menggunakan kata penghubung. 

4) Model Kata Lembaga 

Siswa belajar membaca melalui kata-kata. 

Kepada mereka diperkenalakan beberapa kata. Salah 

satu diantaranya merupakan kata lembaga, yaitu kata 

yang dikenal oleh siswa. 

5) Model 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 sering kali mengakibatkan kecenderungan 

menghapal kalimat, bukan membaca kalimat. 

6) Model SAS 

Dalam model ini dibagi menjadi dua tahap 

yaitu tanpa buku dan dengan menggunakan buku.  

a)  Periode membaca permulaan tanpa buku 

(1) Merekam bahasa anak 
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Merekam kalimat yang diucapkan siswa. Kalimat 

itulah yang akan digunakan sebagai pola dasar 

pengajaran. 

(2) Bercerita dengan 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 

Menunjukkan gambar pada siswa dengan tulisan 

dibawahnya. Jadi siswa dapat membaca gambar. 

(4) Membaca gambar dengan kartu kalimat 

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 

Gambar-gambar yang memadu pada kartu 

kalimat dihilangkan. Siswa mulai membaca 

kalimat secara structural atau global. 
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(6) Proses Analitik 

Kalimat di urai menjadi kata, suku kata dan 

huruf. Siswa mampu mengenali huruf. 

(7) Proses Sintetik 

Setelah mengenali huruf dalam kalimat, maka 

huruf digabungkan lagi menjadi kalimat. 

b) Periode Membaca Permulaan Dengan Buku 

 

c. Ciri-ciri Terampil Membaca Permulaan 

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 lambang-lambang bunyi jelas. 

4) Melafalkan huruf jelas. 

5)  Pengucapan huruf harus jelas 

Jadi  ciri-ciri siswa yang terampil membaca permulaan 

meliputi:  

1) Pelafalan yang tepat  

a) Mengucapkan huruf dengan jelas 

b) Mengucapkan kata dengan jelas 

c) Menyuarakan lambang-lambang bunyi dengan jelas 
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2) Intonasi yang tepat 

a) Sesuai jeda  

b) Sesuai tempo 

c) Sesuai tanda baca 

 

3. Peranan Guru 

a. Peranan Guru dalam Pembelajaran 

Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar, pendidik 

dan pembimbing maka diperlukan berbagai peranan pada diri guru. 

Peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan polah tingkah laku 

yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa 

(yang terutama), sesama guru, maupun dengan staf yang lain. Dari 

beberapa pendapat secara rinci peranan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar, secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut (Sardiman 

2003:143-146): 

1) Informator 

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif. Laboratorium, 

studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik 

maupun umum. 

2) Organisator 

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, 

silabus, workshop, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Komponen-

komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, 
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semuanya diorganisasikan sedemikian rupa, sehinggadapat 

mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri 

siswa. 

3) Motivator 

Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan 

untuk mendinamiskan potensi siswa, menumbuhkan swadaya 

(aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi 

dinamika di dalam proses belajar mengajar. 

4) Pengarah/director 

Guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan 

kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-

citakan. 

5) Inisiator 

Guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Ide-ide itu 

merupakan ide yang kreatif yang dapat dicontohkan oleh anak 

didiknya. 

6) Transmitter 

Guru dalam hal ini akan bertindak sebagai penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.  
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7) Fasilitator 

Guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar mengajar, sehingga interaksi belajar mengajar akan 

berlangsung secara efektif. 

8) Mediator 

Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar mengajar. 

Misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar dalam 

diskusi siswa. Mediator juga diartikan sebagai penyedia media 

dan bagaimana cara memakai dan mengorganisasikan media 

tersebut. 

9) Evaluator  

Guru mengevaluasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

b. Kompetensi Guru 

Menurut Syah dalam Fathurrohman (2010:45-46) bahwa ada 

sepuluh kompetensi yang harus dimiliki guru dalam upaya peningkatan 

keberhasilan belajar mengajar, yaitu: 

1) Menguasai Bahan 

a) Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah 

b) Menguasai bahan pendalaman/aplikasi bidang studi 

2) Menegelola Program Belajar Mengajar 

a) Merumuskan tujuan instruksional 

b) Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar 
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c) Memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat 

d) Melaksanakan program belajar mengajar 

e) Mengenal kemampuan anak didik 

f) Merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial 

3) Mengelola Kelas 

a) Mengatur tuang tata kelas untuk pengajaran 

b) Menciptakan iklim belajar yang serasi 

4) Menggunakan Media atau Sumber Belajar 

a) Mengenal, memilih dan menggunakan media 

b) Membuata alat-alat bantu yang sederhana 

c) Mengguanakan dan mengelola laboratorium dalam rangka 

proses belajar mengajar 

d) Menggembangkan laboratorium 

e) Menggunakanan perpustakaan dalam proses pembelajaran 

f) Menggunaka micro-teaching unit dalam program 

pengalaman lapangan 

5) Menguasai Landasan-landasan Kependidikan 

6) Mengelola Interaksi Belajar Mengajar 

7) Menilai Prestasi Siswa untuk Pendidikan dan Pengajaran 

8) Mengenal Fungsi dan Program Pelayanan Bimbingan dan 

Penyuluhan meliputi: 

a) Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan 

konseling di sekolah 
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b) Menyelenggarakan program layanan dan bimbingan di 

sekolah 

9) Mengenal dan Menylenggarakan Administrasi Sekolah 

a) Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah 

b) Menyelenggarakan administrasi sekolah 

10) Memahami Prinsip-Prinsip dan Menafsirkan Hasil-hasil 

Pendidikan Guna Keperluan Pengajaran 

 

c. Keterampilan Mengajar Guru 

Menurut Sumantri dan Permana (2001:228-252) 

keberhasilan mengajar, selain ditentukan oleh faktor kemampuan, 

motivasi, dan keaktifan peserta didik dalam belajar dan kelengkapan 

fasilitas/lingkungan belajar, juga akan banyak tergantung pada 

kemampuan guru dalam mengembangkan berbagai keterampilan 

mengajar. Keterampilan tersebut sudah sepantasnya dikuasai guru. 

Keterampilan tersebut adalah: 

1) Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran bukan 

sekedar menceritakan sesuatu pada pesrta didik. Keterampilan ini 

merupakan suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang 

diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang 

berarti, sehingga mudah dipahami para peserta didik. 
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2) Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau 

pertanyaan yang dilontarkan guru yang menuntut respon atau 

jawaban dari peserta didik. Bagaimanapun pertanyaan yang 

diajukan guru akan mengandung unsur pengendalian atas 

pengajaran yang berlangsung. Hal tersebut memungkinkan 

pengajaran menarik bagi anak. Pengajuan pertanyaan yang 

bermakna dan menarik perhatian anak sehingga membuat anak 

benar-benar merasa senang dalam belajar, merupakan tugas guru 

yang tidak sederhana.  

3) Keterampilan Menggunakan Variasi 

Pengguanaan variasi dimaksudkan agar peserta didik 

terhindar dari perasaan jenuh dan membosankan yang 

menyebabkan perasaan malas menjadi muncul. Pengajaran 

sebaiknya tidak monoton. Penggunaan variasi merupakan 

keterampilan guru dalam mengguanakan bermacam kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan belajar peserta didik sekaligus 

mengatasi kebosanan dan menimbulkan minat, gairah, dan 

aktivitas belajar yang efektif. 

4) Keterampilan Memberi Penguatan 

Keterampilan memberi penguatan merupakan salah satu 

keterampilan yang dimiliki guru. Dengan penguatan, pertanyaan, 

jawaban, dan sikap-sikap peserta didik dalam pembelajaran 
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diperhatikan dan dihargai. Perhatian dan penghargaan dalam 

proses pembelajaran memberikan dampak psikologis yang kuat 

dan positif kepada peserta didik berupa motivasi, perasaan 

senang, bersemangat, dan percaya diri. 

5) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha guru 

untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam 

menerima pelajaran. Dalam membuka pelajaran peserta didik 

harus mengetahui tujuan yang akan dicapai. Keterampilan 

menutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam mengakhiri 

kegiatan inti pelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta 

didik, dan tingkat keberhasilan guru dalam pembelajaran.  

6) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Kemampuan mengajar kelompok kecil adalah 

kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar 

secara kelompok dengan jumlah peserta didik 3 sampai 5 orang 

atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan 

keterampilan dalam pengajaran perorangan adalah kemampuan 

guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur dsan waktu 

yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan 

tuntutan atau perbedaan individu peserta didik. 
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7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan 

guru mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar 

yang optimal. Kemampuan ini erat kaitannya dengan kemampuan 

guru untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan, 

menyenangkan peserta didik dan menciptakan disiplin belajar 

secara sehat. 

8) Keterampilan Membimbing Diskusi 

Keterampilan berdiskusi sangatlah penting dilatihkan 

pada anak-anak sekolah dasar. Iklim dan suasana yang penuh 

keterbukaan adalah penting bagi mereka. Mereka sebaiknya 

memiliki kebebasan atau rasa kemerdekaan yang kuat di dalam 

mengemukakan pendapat, sehingga kehidupannya nanti menjadi 

lebih maju dan dinamis. Agar maksud penyelenggaraan diskusi 

kelompok kecil dapat tercapai dengan baik, maka terdapat 

sejumlah keterampilan yang harus dikuasai guru antara lain: 

pemusatan perhatian, memperjelas permasalahan, menganalisis 

pandangan peserta didik, meningkatkan urutan pikiran peserta 

didik, menyebarkan kesempatan berpartisipasi dan menutup 

diskusi. 

Menuruut Purwiro Harjati (2008). Keterampilan 

mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting kalau ia ingin 

menjadi seorang guru yang profesional, jadi disamping dia harus 
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menguasai substansi bidang studi yang diampu, keterampilan 

dasar mengajar juga adalah merupakan keterampilan penunjang 

untuk keberhasilan dia dalam proses belajar mengajar.  

Keterampilan dasar mengajar ini adalah merupakan 

panduan pengajaran mikro dengan menggunakan perangkat 

Sydney Micro Skills (1973). Keterampilan Dasar Mengajar ini 

adalah : 

1) Keterampilan Menjelaskan 

Komponen-komponen Keterampilan Menjelaskan 

a) Merencanakan: 

(1) Isi pesan (materi) 

(2) Penerima pesan (siswa) 

b) Menyajikan suatu penjelasan 

(1)  Kejelasan 

(2) Penggunaan contoh dan ilustrasi 

(3) Pemberian tekanan 

(4) Balikan 

2) Keterampilan Bertanya 

Komponen-komponennya yaitu: 

a) Pengungkapan pertanyaan secara jelas 

b) Pemberian Acuan 

c) Pemusatan 

d) Pemindahan Giliran 
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e) Penyebaran 

f) Pemberian waktu berfikir 

g) Pemberian Tuntunan 

3) Keterampilan Mengadakan Variasi 

Komponennya adalah: 

a) Variasi dalam Gaya Mengajar: 

(1) Penggunaan variasi suara 

(2) Pemusatan perhatian 

(3) Kesenyapan 

(4) Mengadakan kontak pandang 

(5) Gerakan badan dan mimik 

(6) Pergantian posisi guru dalam kelas 

b) Penggunaan Media dan Bahan Pelajaran  

(1) Variasi alat/ bahan yang dapat dilihat 

(2) Variasi alat yang dapat didengar 

(3) Variasi alat yang dapat diraba dan dimanipulasi 

c) Variasi Pola Interaksi dan Kegiatan Siswa 

4) Keterampilan Memberi Penguatan 

Komponen-komponen dalam keterampilan memberi 

penguatan adalah: 

(a) Penguatan Verbal. 

(b) Penguatan penguatan gestural 

(c) penguatan dengan cara mendekati 
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(d) penguatan dengan sentuhan 

(e) penguatan dengan memberikan kegiatan menyenangkan 

(f) penguatan berupa tanda atau benda 

5) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

a) Komponen Membuka 

(1) Menarik perhatian siswa 

(2) Menimbulkan motivasi 

(3) Memberikan acuan 

(4) Membuat kaitan 

b) Komponen Menutup 

(1) Meninjau kembali 

(2) Mengevaluasi 

6) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Komponen Keterampilan: 

a) Keterampilan   untuk    mengadakan   pendekatan   

secara pribadi 

b) Keterampilan Mengorganisasikan 

c) Keterampilan   membimbing   dan   memudahkan   

belajar siswa. 

d) Keterampilan  merencanakan  dan  melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar 
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7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal 

dan keterampilan untuk mengembalikan pada kondisi 

belajar yang optimal. 

a) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan 

dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal 

Meliputi: 

(1) Menunjukkan sikap tanggap 

(2) Membagi perhatian 

(3) Memusatkan perhatian kelompok 

(4) Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas 

(5)  Menegur 

(6) Memberi penguatan 

b) Keterampilan yang  berhubungan dengan  

pengembalian kondisi belajar yang optimal meliputi: 

(1) Modifikasi tingkah laku 

(2) Pengelolaan kelompok 

(3) Menemukan  dan  memecahkan  tingkah  laku  

yang menimbulkan masalah 

8) Keterampilan Memimpin Diskusi  

Komponen Keterampilan: 

a) Memusatkan perhatian 
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b) Memperjelas masalah atau urunan pendapat 

c) Menganalisa pandangan siswa 

d) Meningkatkan urunan siswa 

e) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi 

f) Menutup diskusi 

Pada penelitian kali ini, peneliti akan mengamati  

keterampilan dasar mengajar dengan menggunakan Model 

pembelajran terpadu dengan medi audio visual. 

 

4. Aktivitas Siswa 

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan 

demikian, di sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas. 

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukukan oleh siswa di sekolah. 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatatat sepert 

yang lazim dalam sekolah-sekolah tradisional. Paul B. Diedrich dalam 

Sardiman (2003:100-102) membuat daftar yang berisi 177 macam 

kegiatan siswa yang dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang 

lain. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, member 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 
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c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan laporan, 

angket, menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

g. Emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Jadi dengan kalsifikasi aktivitas seperti diuraikan diatas, 

menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. 

Kalau berbagai macam kegiatan tersebut dapat diciptakan di sekolah, 

tentu sekolah akan dinamis, tidak membosankan dan benar-benar 

menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal dan bahkan memperlancar 

peranannya sebagai pusat dan transformasi kebudayaan. Tetapi 

sebaliknya ini merupakan tantangan yang menuntut jawaban dari para 

guru, kreativitas guru mutlak diperlukan agar dapat merencanakan 

kegiatan siswa yang sangat bervariasi itu. 

Dari uraian aktivitas diatas terdapat aktivitas yang diinginkan 

(positif) dalam pembelajaran dan aktivitas yang tidak diinginkan 

(negatif) dalam pembelajaran. Aktivitas negatif yang tidak diinginkan 
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seperti melihat hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, 

berbicara dengan teman yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, 

mendengarkan teman berbicara yang tidak sesuai dengan pembelajaran, 

mencoret dan menggambar buku serta dinding, berjalan-jalan menggangu 

teman. Aktivitas tersebut adalah aktivitas yang tidak diharapkan dalam 

proses pembelajaran. 

Aktivitas  yang positif dan diharapkan dalam proses 

pembelajaran adalah: 

a. Visual activities 

Aktivitas yang diharapkan adalah: 

1) Memperhatikan guru 

2) Memperhatikan media audio visual 

3) Membaca media  

b. Oral activities 

Aktivitas yang dilakukan adalah: 

1) Menjawab pertanyaan 

2) Bertanya 

3) Menyatakan pendapat 

c. Listening activities 

Aktivitas yang dilakukan adalah: 

1) Mendengarkan penjelasan guru 

2) Mendengarkan media audio visual 

3) Mendengarkan siswa lain 
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d. Writing activities 

Aktivitas yang dilakukan adalah: 

1) Menyalin tulisan guru 

2) Menulis di papan tulis 

3) Menulis PR yang diberikan guru di buku 

e. Drawing activities 

Aktivitas yang dilakukan adalah: 

1) Menyalin gambar 

2) Menggambar di buku  

3) Menggambar di papan tulis 

f. Motor activities, 

Aktivitas yang dilakukan adalah: 

1) Duduk sesuai dengan tempat yang ditentukan 

2) Duduk tegap 

3) Jarak mata dan bacaan ≥ 30 cm 

g. Emotional activities 

1) Bersemangat 

2) Tidak bosan 

3) Membaca dengan volume tinggi 
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5. Model Pembelajaran Terpadu 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Trianto (2007:3) model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu berfungsi sebagai pedoman begi perancang pembelajaran dan 

para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari 

strategi, metode atau prosedur. Model pengajaran mempunyai empat 

ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. 

Ciri-ciri tersebut adalah (Kardi dan Nur dalam Trianto 2007:5) : 

1) Rasional teoritik logis yang disusun oleh pencipta atau 

pengembangnya 

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 

3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar pembelajaran ini dapat 

tercapai 

 

b. Pengertian Pembelajaran Terpadu 

Menurut tim pengembang PGSD (2001:6) pembelajaran 

terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai pendekatan 

belajar-mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk 
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memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Dikatakan 

bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, anak akan memahami 

konsep-konsep yang mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung 

dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka 

pahami.  

Pemacu dalam pembelajaran terpadu melalui eksplorasi 

topik. Dalam eksplorasi topik diangkatlah suatu tema tertentu. 

Kegiatan pembelajaran berlangsung di seputar tema kemudian baru 

membahas masalah konsep-konsep pokok yang terkait dalam tema 

(Trianto 2007:8).   

Selanjutnya tokoh Collins dan Dixon dalam Mulyani 

(2009:45) berpendapat bahwa : “Integrated learing occurs when an 

authentic event or exploration of a topic is the driving force in the 

curriculum”. Pembelajaran terpadu adalah kegiatan yang berlangsung 

secara nyata dan penyelidikan topik diarahkan untuk memperkuat 

kurikulum.  

Pendapat lain mengatakan pendekatan pembelajaran terpadu 

adalah rancangan pembelajaran yang menyajikan bahan pelajaran 

secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan atau 

mengaitkan bahan pelajaran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri 

atau terpisah pisah (Suparni, dkk. 1997:42).  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan pendekatan 

pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dari suatu 
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pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok-pokok 

bahasan lain, konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain, yang 

dilakukan secara spontan atau direncanakan, baik dalam satu bidang 

studi atau lebih, dan dengan beragam  pengalaman belajar anak maka 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

 

c. Prinsip Dasar Pembelajaran Terpadu 

Menurut Sukandi dalam Trianto (2010:57), pembelajaran 

terpadu memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan siswa, dan ada 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi alat 

pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi pelajaran. 

Pembelajaran terpadu tidak boleh bertentangan dengan tujuan 

kurikulum yang berlaku, tapi sebaliknya pembelajaran terpadu harus 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang termuat dalam 

kurikulum. Materi yang dipadukan tidak perlu terlalu dipaksakan, 

artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. 

(Trianto 2010:58) 

Secara umum prinsip-prinsip pembelajaran terpadu dapat 

diklasifikasikan menjadi (Trianto 2010:58-59): 

1) Prinsip Penggalian Tema 

Merupakan prinsip utama dalam pembelajaran 

terpadu. Tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada 
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keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Dalam 

penggalian tema harus memperhatikan: 

a) Tema hendaknya tidak terlalu luas 

b) Tema harus bermakna 

c) Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

psikologis anak 

d) Tema harus mewadahi sebagian besar minat anak 

e) Mempertimbangkan peristiwa yang otentik 

f) Mempertimbangkan kurikulum yang berlaku 

g) Ketersediaan sumber belajar 

2) Prinsip Pengelolaan Pembelajaran 

Penelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru 

menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Guru mampu 

menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam 

proses pembelajaran.  

3) Prinsip Evaluasi 

Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap 

kegiatan. Bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya jika 

tidak dilakukan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi 

terpadu, maka diperlukan beberapa langkah: 

a) Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan 

evaluasi diri di samping evaluasi lainnya. 
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b) Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi 

perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria 

keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. 

4) Prinsip Reaksi 

Dampak pengiring yang penting bagi perilaku secara 

sadar belum tersentuh oleh guru dalam KBM. Karena itu guru 

dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan 

pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam 

semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit 

melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. 

Pembelajaran terpadu memungkinkan hal ini dan guru 

hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan 

kepermukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak pengiring. 

 

d. Pentingnya Pembelajaran Terpadu 

Pembelajaran terpadu memiliki arti penting dalam kegiatan 

belajar mengajar. Ada beberapa alasan yang mendasarinya, antara lain 

: 

1) Dunia anak adalah dunia nyata 

2) Proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam 

suatu peristiwa/objek lebih terorganisir 

3) Pembelajaran akan lebih bermakna 
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4) Memberi peluang siswa untuk mengembangkan 

kemampuan diri 

5) Memperkuat kemampuan yang diperoleh 

6) Efisiensi waktu 

 

e. Karakteristik Pembelajaran Terpadu 

Menurut Depdikbud (dalam Trianto 2007:13-15), 

pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa 

karakteristik atau ciri-ciri : 

1) Holistik 

Suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat 

perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari 

beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang 

berkotak-kotak. 

Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk 

memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya 

nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijak 

dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada didepan 

mereka. 

2) Bermakna 

Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macan aspek 

memungkinkan terbentuknya semacam jalinan konsep-konsep 
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yang berhubungan yang disebut schemata. Hal ini akan 

berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. 

3) Otentik 

Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami 

secara langsung prinsip dann konsep yang ingin dipelajarinya 

melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami 

dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. 

Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi 

otentik. 

4) Aktif  

Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, 

maupun emosional guna tercapainya hasil belajr yang optimal 

dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan 

siswa sehingga mereka termotivasi untuk belajar terus menerus.  

 

f. Sintaks (Langkah-langkah) Pembelajaran Terpadu 

Sintaks pembelajaran terpadu dapat bersifat luwes dan 

fleksibel. Artinya, bahwa sintak dalam pembelajaran terpadu dapat 

diakomodasi dari berbagai model pembelajaran yang dikenal dengan 

istilah sitting atau mereduksi (Trianto 2007:15). 

Sedangkan menurut Hadisubroto (dalam Trianti 2007:15-17) 

dalam merancang pembelajaran terpadu sedikitnya ada empat hal yang 
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perlu diperhatikan yaitu menentukan tujuan, menentukan materi dan 

media, menyusun skenario KBM, menentukan evaluasi. 

1) Tahap Perencanaan  

a) Menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan 

yang dipadukan 

Karakteristik mata pelajaran menjadi pijakan untuk 

kegiatan awal. Seperti contoh yang diberikan 

Forgaty(1991), untuk jenis mata pelajaran sosial dan bahasa 

dapat dipadukan keterampilan berfikir (thingking skill) 

dengan keterampilan sosial (sosial skill). Sedangkan untuk 

mata pelajaran sains dan matematika dapat dipadukan 

keterampilan berfikir (thingking skill) dan keterampilan 

mengorganisir (organizer skill). 

b) Memilih Kajian Materi, Standar Kompetensi, Kompetensi 

Dasar, dan Indikator 

Langkah ini dapat mengarahkan guru untuk 

menentukan sub keterampilan dari masing-masing 

keterampilan yang dapat diintegrasikan dalam suatu unit 

pembelajaran. 

c) Menentukan Subketerampilan yang Akan Dipadukan 

Secara umum keterampilan-keterampilan harus 

meliputi berfikir (thingking skill), keterampilan sosial 

(sosial skill) dan keterampilan mengorganisir (organizer 
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skill) yang masing-masing terdiri dari sub keterampilan. 

Sub-sub keterampilan yang dapat dipadukan diperlihatkan 

dalam tabel 

d) Merumuskan Indikator Belajar  

Berdasarkan kompetensi dasar dan sub 

keterampilan yang telah dipilih maka dirumuskan indicator. 

Setiap indicator dirumuskan berdasarkan kaidah penulisan 

meliputi: audience, behavior, condition dan degree. 

e) Menentukan Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah ini diperlukan sebagai strategi guru untuk 

mengintegrasikan setiab sub keterampilan yang telah dipilih 

pada setiap langkah pembelajaran 

2) Tahap Pelaksanaan 

Prinsip-prinsip utama dalam pembelajaran terpadu 

meliputi: guru hendaknya tidak menjadi single actor yang 

mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru sebagai 

fasilitator memungkinkan siswa untuk menjadi pembelajar yang 

mandiri. Pemberian tanggung jawab individu dean kelompok 

harus jelas dalam setiap pemberian tugas yang menuntut adanya 

kerjasama kelompok. Guru perlu akomodatif terhadap ide-ide 

yang terkadang sama sekali tidak terfikirkan dalam proses 

pembelajaran Depdiknas (1996:6). 
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Tahap pelaksanaan pembelajaran mengikuti skenario 

langkah-langkah pembelajaran.  

3) Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi dapat berupa evaluasi proses dan hasi 

pembelajaran. Tahap evaluasi hendaknya memperhatikan prisip 

evaluasi pembelajaran terpadu:  

a) Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

evaluasi diri disamping bentuk evaluasi lainnya 

b) Guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan 

belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria 

keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. 

 

Tabel 1. Sintaks Pembelajaran Terpadu Menurut Trianto (2010:68) 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Fase 1  

Pendahuluan 

1. Mengkaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran sebelumnya 

2. Memotivasi siswa 

3. Memberikan pertanyaan pada siswa untuk mengetahui konsep-

konsep prasyarat yang telah dikuasai siswa 

4. Menjelaskan tujuan pembelajaran (Kompetensi Dasar dan Indikator) 

Fase 2  

Presentasi materi 

1. Presensi konsep-konsep yang harus dikuasai oleh siswa melalui 

demonstrasi dan bahan bacaan 

2. Presentasi keterampilan proses yang dikembangkan 

3. Presentasi alat dan bahan yang dibutuhkan 

4. Memodelkan penggunaan peralatan 

Fase 3 

Membimbing 

1. Menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

2. Mengingatkan cara siswa dalam bekerja 
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pelatihan 3. Membagi buku dan LKS 

4. Mengingatkan cara penyusunan laporan hasil kegiatan 

5. Memberikan bimbingan seperlunya 

6. Mengumpulkan hasil kerja kelompok sesuai waktu yang ditentukan 

Fase 4  

Menelaah 

pemahaman dan 

memberikan umpan 

balik 

1. Mempersiapkan kelompok belajar untuk diskusi kelas 

2. Meminta salah satu anggota untuk mempresentasikan hasil kegiatan 

sesuai dengan yang telah dikerjakan 

3. Meminta anggota lain untuk menanggapi 

4. Membimbing siswa menyimpulkan diskusi 

Fase 5 

Mengembangkan 

dengan memberikan 

kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan 

dan penerapan 

1. Mengecek dan memberi umpan balik terhadap tugas yang diberikan 

2. Membimbing siswa untuk menyimpulkan seluruh materi 

pembelajaran yang baru saja dipelajari 

3. Memberikan tugas rumah 

 

Fase 6  

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap 

kinerja mereka 

 

g. Model-model Pembelajaran Terpadu 

Terdapat sepuluh model pembelajaran terpadu, namun dari 

kesepuluh tipe tersebut ada tiga model yang dipandang layak untuk 

dikembangkan dan mudah dilaksanakan pada pendidikan formal 

sekolah dasar (Prabowo dalam Trianto 2007:42). Ketiga model 

tersebut adalah: 
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1) Pembelajaran Terpadu Model Keterhubungan (Connected) 

Merupakan model integrasi inter bidang studi. Model 

ini nyata mengorganisasikan atau mengintegrasikan satu konsep, 

keterampilan, atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan 

dalam suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang 

dikaitkan dengan konsep, keterampilan atau kemampuan yang 

dikaitkan dengan konsep, keterampilan atau kemampuan pada 

pokok bahasan atu sub pokok bahasan lain dalam satu bidang 

studi.(Fogarty dalam Trianto 2007:43) 

 Dari pendapat diatas pembelajaran terpadu tipe 

connected dilakukan dengan mengaitkan satu pokok bahasan 

dengan pokok bahasan lain, mengaitkan satu keterampilan 

dengan keterampilan lain, mengaitkan satu konsep dengan 

konsep yang lain, namun dalam satu bidang studi 

2) Pembelajaran Terpadu Model Jaring Laba-laba (Webbed) 

Menurut tim pengembang PGSD (2001 : 17) model 

pembelajaran tipe webbed ini merupakan pembelajaran terpadu 

yang menggunakan pendekatan tematik. Pengembangan dari 

pendekatan ini dimulai dari menentukan tema terlebih dahulu, 

lalu sub-sub tema. Dari sub-sub tema tersebut barulah 

ditentukan aktivitas belajar. 
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Pembelajaran tipe ini dilakukan dengan menentukan 

tema yang kemudian menentukan aktivitas belajar yang dapat 

diambil dari berbagai macam bidang studi. 

 

3) Pembelajaran Terpadu Model Tipe Integrated  

Pembelajaran tipe ini menggunakan pendekatan antar 

bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara 

menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, 

konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa 

bidang studi. Pada tipe ini tema yang berkaitan dan saling 

tumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dicari 

dan dipilih oleh guru dalam proses perencanaan. (Trianto 

2007:47) 

 

h. Model Evaluasi Pembelajaran Terpadu 

1) Pengertian Evaluasi Pembelajaran Terpadu 

Menurut Trianto (2010:123-124) pada pembelajaran 

terpadu peran evaluasi tidak berbeda dengan pembelajaran 

konvensional, oleh karena berbagai hal yang perlu diperhatikan 

dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran baik yang terpadu 

maupun konvensional adalah sama. Evaluasi pembelajaran terpadu 

diarahkan pada evaluasi dampak instruksional dan dampak 
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pengiring, seperti halnya kemampuan bekerja sama, menghargai 

pendapat orang lain. 

Dengan demikian, dari segi pentahapan, evaluasi dapat 

dilakukan baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. 

Sedangkan dari segi sasaran, evaluasi difokuskan pada proses 

maupun produk pembelajaran. Evaluasi proses belajar adalah upaya 

pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dan siswa, sedangkan evaluasi hasil belajar adalah proses 

pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan 

menggunakan kriteria tertentu. 

2) Metode, Teknik dan Bentuk Evaluasi 

a) Metode 

Metode yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi 

proses dan produk pembelajaran terpadu meliputi observasi, 

dokumentasi berkala, dialog siswa dan guru, evaluasi diri 

siswa guru (self assesment), tes dan ujian. 

(1) Observasi dan Dokumen Berkala 

Observasi dapat dilakukan dengan bekerjasama 

dengan siswa. Dengan demikian, tampak bahwa evaluasi 

sebagai bagian integral dari interaksi sosial. 

Observasi dan dokumentasi berkala dapat 

dilakukan pula dengan merekam semua kejadian dikelas, 

misalnya untuk satu unit tema atau beberapa unit selama 
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satu periode. Catatan ini berisi rekaman sekilas tentang 

kesan yang tampak bermakna selama pembelajaran 

berlangsung. Catatan ini dapat pula dilengkapi dengan 

hasil rekaman guru pada lembar pengamatan untuk 

kelompok kecil. 

 

Contoh lembar observasi 

Skala penilaian pelaksanaan pembelajaran terpadu 

Pelaksanaan kegiatan  : 

Nama (kelompok/individu) : 

 

Tabel 2. Contoh Lembar Pengamatan Kelompok Kecil 

No. Aspek yang dinilai 

Skor 

Ket 

1 2 3 4 

1 Ketaatan kepada perencanaan 

a. Pemberian informasi 

b. Penggunaan sumber 

c. Penggunaan alat dan bahan 

d. Penggunaan waktu 

     

2 Pengelolaan Kelas  

a. Antusiasme 

b. Memotivasi kerja kelompok 

c. Memotivasi individu 

     

3 Keberanian 

a. Stimultanius 

b. Bertindak 

c. Berkomunikasi  
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4 Proses pembelajaran  

a. Kejelasan  

b. Perhatian siswa 

c. Partisipasi siswa 

d. Kreativitas siswa 

e. Interaksi 

f. Kerjasama antar siswa 

     

5 Produk 

a. Aspek kognitif 

b. Afektif 

c. Psikomotorik  

     

 

(2) Dialog Siswa-guru 

Cara ini dapat dibatasi untuk masalah khusus. 

Dialog ini dapat juga dilakukan dalam kelompok kecil 

dan direkam secara penuh. Dalam hal ini siswa dapat 

diberi tugas untuk merangkum hasil diskusi. 

(3) Evaluasi Diri Siswa-guru 

Siswa dapat menyusun sendiri pertanyaan dan 

kemudian menjawabnya sendiri. Selanjutnya guru dapat 

juga melakukan evaluasi diri untuk perbaikan dalam 

perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. 
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(4) Tes dan Ujian 

Pada pembelajaran terpadu tes dan ujian 

dilakukan baik untuk satu tema pembelajaran maupun 

beberapa tema. Perlu juga diketahui, bahwa tes formal 

tidak atau belum memberikan informasi yang cukup 

tentang bagaimana anak berfikir dan menguasai konsep-

konsep, bagaimana mereka dalam melakukan belajar 

sendiri, dan bagaimana mereka menggunakan 

kemempuan intelegensinya (Charbonneau dan Reider 

dalam Prabowo,2010: 128) 

b) Teknik, Bentuk dan Instrumen Evaluasi 

Selain metode, dalam evaluasi yang dikembangkan 

mencakup teknik, bentuk, dan instrumen. Model penilaian ini 

disesuaikan dengan penilaian berbasis kelas pada Standar 

kompetensi  dan Kompetensi Dasar. Objek penilaian 

mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajara peserta 

didik. 

(1) Teknik Penilaian 

Teknik penilaian merupakan cara yang 

digunakan untuk melaksanakan penilaian tersebut. 

Teknik-teknik yang dapat diterapkan untuk jenis tagihan 

tes meliputi kuis dan tes harian. Untuk tagihan nontes 
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adalah observasi, angket, wawancara, tugas, proyek dan 

fortofolio. 

(2) Bentuk Instrumen 

Bentuk instrumen merupakan alat yang 

digunakan dalam melaksanakan penilaian/ pengukuran/ 

evaluasi terhadap pencapaian kompetensi peserta didik. 

Bentuk-bentuk instrumen yang dikelompokkan menurut 

jenis tagihan dan teknik penilaian untuk  tes berupa isian, 

benar-salah, pilihan ganda, uraian, unjuk kerja. Sedang 

untuk nontes berupa panduan observasi, kuisioner, 

panduan wawancara, dan rubrik. 

(3) Instrumen 

Instrumen merupakan alat yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian 

kompetensi. Apabila penilaian menggunakan teknik tes 

tertulis, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa 

proyek, harus disertai rubrik penilaian. 

 

6. Media Audio Visual 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Romiszowski dalam Wibawa dan Mukti (2001:12), 

media adalah pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan 

kepada penerima pesan. Dalam proses belajar mengajar penerima 
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pesan itu ialah siswa. Pembawa pesan (media) itu berinteraksi dengan 

siswa melalui indera mereka. Siswa dirangsang oleh media itu untuk 

menggunakan inderanya untuk menerima informasi. Kadang-kadang 

siswa dituntut untuk menggunakan kombinasi dari beberapa indera 

supaya dapat menerima pesan itu secara lebih lengkap. 

Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan 

sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan 

dalam interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa 

(Fathurrohman dan Sutikno 2010:65) 

  

b. Macam-macam Media Pembelajaran 

Menurut Wibawa dan Mukti (2001:35-84) diidentifikasikan 

menurut kesamaan karakteristik dan kekhususannya dapat 

digolongkan menjadi: 

1) Media Audio 

Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio 

dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang disampaikan 

dituangkan dalam lambang-lambang auditif verbal, nonverbal, 

maupun kombinasi. Media audio berkaitan erat dengan indera 

pendengaran. Jenis media yang dapat dikelompokkan dalam 

media audio antara lain: 

a) Radio 

b) Tape Recorder dan Pita Audio 
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2) Media Visual 

Media visual dibedakan menjadi dua yaitu media visual 

diam dan media visual gerak. Pengalaman siswa terhadap dunia 

pada umumnya dapat dibentuk melalui media pengajaran. Masih 

banyak siswa yang belum bisa melihat secara langsung dapat 

melihat melalui gambar. Media visual dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a) Media gambar data misalnya foto, ilustrasi, flash 

card,gambar pilihan dan potongan gambar. 

b) Media proyeksi diam, seperti film bingkai/slide, film 

rangkai (film strip), transparansi, proyektor tak 

tembus pandang, mikrofis,stereo proyektor.  

c) Media grafis, misalnya grafik, bagan (chart), diagram 

dan sketsa, poster, gambar kartun, peta/globe. 

d) Media proyeksi gerak 

3) Media Audio Visual 

Media audio visual memiliki kemampuan untuk dapat 

mengatasi kekurangan dari media audio dan visual semata. 

Kemampuannya akan meningkat lagi bila media audio visual ini 

dilengkapi dengan karakteristik gerak. Media yang terakhir ini 

tidak hanya dapat menyampaikan pesan-pesan yang lebih rumit, 

tapi juga lebih relistis. Media audio visual dapat dibedakan 

menjadi media audio visual diam dan media audio visual gerak.  
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Contoh dari media audio visual adalah televisi (TV), film dan 

video. 

4) Media Serbaneka  

Banyak potensi di suatu daerah dan di sekitar lokasi 

sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. 

Beberapa diantaranya memiliki persamaan dengan media dengan 

media visual dan audio visual. Namun karena begitu beragam 

tidak digolongkan dalam media tersebut. Media tersebut adalah: 

a) Papan tulis (board) 

b) Media tiga dimensi 

c) Realita 

d) Sumber belajar pada masyarakat  

 

c. Pemilihan Media Pembelajaran 

Dalam menggunakan media pengajaran hendaknya 

memperhatikan sejumlah prinsip agar penggunaan media dapat 

mencapai hasil yang baik. Menurut Sudjana (Fathurrohman dan 

Sutikno 2010:68-69) prinsip penggunaan media adalah: 

1) Menentukan media yang tepat, sesuai tujuan dan bahan yang 

akan diajarkan 

2) Menetapkan atau mempertimbangkan subyek yang tepat, sesuai 

dengan tingkat kematangan/kemampuan anak didik 
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3) Menyajikan media dengan tepat, teknik dan metode penggunaan 

harus disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, sarana. 

4) Menempatkan dan memperlihatkan media pada waktu tempat 

dan situasi yang tepat.   

 

d. Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang dapat didengar dan 

dilihat. Dengan karakteristik yang lebih lengkap, media audio visual 

memiliki kemampuan untuk dapat megatasi kekurangan dari media 

audio atau media visual semata. Kemampuannya akan meningkat lagi 

bila media audo visual dilengkapi dengan karakteristik gerak. Media 

ini tidak hanya menyampaikan pesan-pesan yang lebih rumit, tapi juga 

lebih relistis (Wibawa dan Mukti 2001:67). 

 

e. Karakteristik Media Audio Visual 

Karakteristik media audio visual menurut Wibawa dan Mukti 

(2001:72-73) 

1) Lebih mendekati realitas 

2) Lebih menarik perhatian siswa 

3) Dapat mengatasi keterbatasan indera penglihatan 

4) Dapat diputar ulang 

5) Dapat memperluas wawasan berfikir anak 

6) Dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang 
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7) Jangkauan terbatas 

8) Sifat komunikasi satu arah 

9) Peralatan cukup mahal 

 

7. Penerapan Model Pembelajaran Terpadu dengan Media Audio 

Visual 

Aplikasi terhadap proses pembelajaran adalah sebagai berikut 

(Trianto 2009:67) 

1) Menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang 

akan dipadukan 

2) Memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, 

dan indikator 

3) Menentukan sub keterampilan yang dipadukan 

4) Merumuskan indikator belajar 

5) Menentukan media (audio visual) dan sumber pembelajaran 

6) Mempersiapkan media audi visual 

7) Menentukan langkah-langkah pembelajaran sesuai sintaks 

model pembelajaran terpadu 

8) Melaksanakan pembelajaran 

9) Melakukan evaluasi 
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B. Kajian Empiris 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini 

teruai dibawah ini: 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kembuan yang dilakukan 

pada tahun 1997 yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Terpadu dalam 

Usaha Meningkatkan Kemampuan  Belajar Siswa Sekolah Dasar. Penelitian 

tersebut dilakukan di SD Inpres Kekaskasen 01 Tomohon. Dalam penelitian 

ini peneliti melakasanakan pembelajaran terpadu model webbing. Penelitian 

ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran. 

Serta dapat  meningkatkan kemampuan siswa dalam hal mengemukakan 

pendapat, mengajukan pertanyaan, menyelesaikan tugas dengan baik, 

keterlibatan aktif dalam pembelajaran. 

Mulyani (2010)  dalam penelitian untuk tesisnya yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Menulis Permulaan Siswa 

Kelas I Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Terpadu SDN 04 

Punduhsari Kecamatan Manyaran Tahun Ajaran 2008/2009  yang 

menyimpulkan Penerapan pembelajaran terpadu dapat meningkatkan 

kemampuan membaca menulis permulaan siswa kelas I Sekolah Dasar Negeri 

04 Punduhsari, Kecamatan Manyaran. Nilai rata-rata pada kondisi awal 

penelitian 65,00 meningkat menjadi 75,28. Dengan demikian, indikator 

kompetensi belajar siswa kelas I SD Negeri 04 Punduhsari, Kecamatan 

Manyaran pada kemampuan membaca menulis permulaan meningkat lebih 

baik dari yang distandarkan rata- rata 70,00. Dalam pembelajaran membaca 
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menulis permulaan keterpaduan empat aspek kebahasaan yaitu menyimak, 

membaca, berbicara dan menulis sangat besar dan tidak dapat dipisahkan. 

Kesesuaian penelitian ini adalah mengkaji aspek kebahasaan yaitu 

keterampilan membaca permulaan siswa. Penelitian tersebut juga mengkaji 

tentang pembelajaran terpadu yang diterapkan pada keterampilan membaca 

permulaan pada siswa kelas I. 

Sementara itu perbedaan penelitian tersebut adalah penelitian Sri 

Mulyani  mengkaji keterampilan membaca dan menulis permulaan sekaligus, 

sedang penelitian ini hanya mengkaji keterampilan membaca saja. Hal lain 

yang membedakan adalah media yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. 

Dari kedua judul penelitian tersebut menunjukkan relevansinya 

mengenai pembelajaran membaca permulaan. Berdasarkan pada kajian 

tersebut di atas dijelaskan bahwa guru perlu memotivasi siswa untuk terus 

berusaha meningkatkan kemampuan dalam hal membaca permulaan, 

sehingga prestasinya dapat meningkat. Oleh karena itu penelitian ini berusaha 

melengkapi kekurangan kekurangan yang ada, melaksanakan penelitian untuk 

memecahkan masalah membaca permulaan di kelas I Sekolah Dasar melalui 

model pembelajaran terpadu dengan media audio visual. 

Suradji (2010) dalam penelitiannya berjudul “Penggunaan Media 

Video Guna Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita pada Siswa Kelas 

V SD Negeri 1 Ngolodono Karangdowo Klaten Tahun Pelajaran 2009/2010”. 

Yang menyimpulkan  Pada siklus 1, siswa yang mencapai ketuntasan belajar 

yaitu memperoleh nilai  60 sebasar 60 % dengan rata-rata kelas 63.  Pada 
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siklus 2, siswa yang mencapai ketuntasan belajar yaitu memperoleh nilai  

 60 sebasar 85 % dengan rata-rata kelas 71. Berdasarkan dari hasil tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran model CIRC melalui media 

audio visual dapat meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia pada siswa 

kelas V SD Negeri 02 Tegalsari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten 

Pemalang tahun 2010.  

Pembelajaran berbahasa melalui empat keterampilan berbahasa 

meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam satu kesatuan 

kegiatan yang tidak terpisahkan. Apabila dicermati, penelitian ini mengkaji 

keterampilan berbahasa khususnya membaca permulaan yang dipadukan 

dengan keterampilan menyimak dan berbicara yang merupakan empat aspek 

keterampilan berbahasa. Kesesuaian penelitian ini adalah mengkaji aspek 

kebahasaan  Menunjukkan keterampilan membaca siswa. Serta media yang 

digunakan sama yaitu media audio visual yang membantu siswa untuk 

meningkatkan keterampilan berbahasa. 

Sementara itu perbedaan penelitian Suradji dengan panelitian ini 

adalah penelitian Suradji meneliti tentang keterampilan menyimak sedangkan 

penelitian ini meneliti tentang keterampilan membaca. Penelitian suradji 

dilakukan di kelas V sedangkan penelitian ini dilakukan di kelas  I. Dari 

kedua judul penelitian tersebut menunjukkan relevansinya mengenai 

pembelajaran membaca, namun berbeda dalam hal proses pembelajaran, 

pendekatan dan strategi pembelajarannya. Berdasarkan pada kajian tersebut di 

atas dijelaskan bahwa guru perlu memotivasi siswa untuk terus berusaha 
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meningkatkan kemampuan dalam hal membaca permulaan, sehingga 

prestasinya dapat meningkat. Oleh karena itu penelitian ini berusaha 

melengkapi kekurangan kekurangan yang ada, melaksanakan penelitian untuk 

memecahkan masalah membaca  permulaan di kelas I Sekolah Dasar dengan 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kondisi awal yang menjadi latar belakang mengapa harus diadakan 

penelitian tindakan kelas pada siswa kelas I SDN Kandri 01 adalah kesulitan 

siswa dalam membaca. Keterampilan yang dimiliki oleh siswa tidak 

mencukupi sehingga membuat siswa menjadi kesulitan dalam pembelajaran 

lain. Melalui observasi dan kolaborasi dengan guru didapat penyebab masalah 

dari kesulitan membaca adalah guru yang kurang inovatif dan memisah-

misahkan satu pelajaran dengan pelajaran lain yang menyebabkan 

pembelajaran menjadi monoton, tidak menarik dan kurang bermakna bagi 

siswa. 

Dalam penelitian ini akan diterapkan model pembelajaran terpadu 

yang merupakan model pembelajaran yang tidak memisah-misahkan satu 

mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Pembelajaran bukan berdasarkan 

pada mata pelajaran namun pada tematik. Penggunaan media audio visual 

juga diharapkan lebih mampu mengaktifkan siswa, sehingga pembelajaran 

lebih efektif dan keterampilan membaca meningkat. Hal tersebut akan 
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berdampak pada pembelajaran lain dan kualitas pembelajaran di sekolah. 

Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru tidak inovatif 

 Pembelajaran monoton 

 Pemisahan satu mata pelajaran dengan yang lain 

 Siswa kurang antusias 

 Kurangnya Fasilitas yang mendukung 

 Siswa kelas I SDN Kandri 01 kesulitan dalam 

membaca permulaan 

 

 Perencanaan yang matang 

 Inovasi dari guru 

 Pembelajaran yang tidak terpisah-pisah 

 Pengaktifan indra penglihatan dan pendengaran 

 Partisipasi aktif siswa 

 

 Pembelajaran menjadi efektif 

 Pembelajaran menyenangkan dan tidak cepat bosan 

 Kegiatan pembelajaran menjadi menarik 

 Pembelajaran tidak terpisah-pisah 

 Siswa menjadi aktif, guru hanya sebagai fasilitator 

 Keterampilan membaca permulaan meningkat 
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D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dari penilitian ini adalah : 

1. Dengan aplikasi model pembelajaran terpadu dengan menggunakan media 

audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru. 

2.  Dengan aplikasi model pembelajaran terpadu dengan menggunakan 

media audio visual dapat meningkatkan aktivitas siswa  

3. Dengan aplikasi model pembelajaran terpadu dengan menggunakan media 

audio visual dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Menurt Arikunto, Suhardjono, Supardi (2008:16) menyatakan 

bahwa secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui dalam 

melaksanakan penelitian tindakan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Adapun model dan penjelasan untuk masing-

masing tahap adalah sebagai berikut 

 

Gambar 2. Skema Prosedur atau Langkah-langkah PTK 
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Penelitian tindakan kelas ini mempunyai rancangan penelitian 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

Menurut Subyantoro (2009:29) perencanaan tahap awal  yang 

berupa kegiiatan mengenai tindakan yang ingin di kerjakan atau 

perubahan yang perlu dilakukan. 

Tahap perencanaan adalah tahap awal berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi. Dalam tahap perencanaan ini peneliti akan 

melaksanakan : 

a) Menelaah materi pembelajaran yang dapat menggunakan 

pembelajaran terpadu. 

b) Menelaah kompetensi dasar serta indikator  

c) Menyusun skenario pembelajaran dengan model pembelajaran 

terpadu 

d) Menyusun rencana pembelajaran(RPP)  sesuai dengan tindakan 

yang akan dilakukan. 

e) Mempersiapkan media (audio visual) yang akan digunakan 

f) Menyusun pedoman observasi, wawancara, jurnal 

g) Menyusun rancangan evaluasi 

h) Mempersiapkan alat dokumentasi 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang meliputi siapa melakukan apa, 

kapan, di mana, dan bagaimana melakukannya. Sekenario tindakan yang 

telah direncanakan, dilaksanakan dalam situasi yang aktual. Pada saat 

yang bersamaan kegiatan ini disertai kegiatan observasi dan interpretasi 

serta diikutu dengan kegiatan refleksi (Aqib 2009:31) 

Dalam konteks Penelitian Tindakan Kelas, istilah tindakan 

diartikan sebagai aktivitas yang dirancang dengan sistematis untuk 

menghasilkan adanya peningkatan atau petbaikan dalam proses 

pembelajaran dan praktek pendidikan dalam kondisi kelas tertentu 

(Sumarno dalam Kasbolah 1996:49). 

Dalam pelaksanaan PTK ini direncanakan 2 siklus. Yang 

dalam siklus terdapat beberapa tahapan yaitu perencanaan,  pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. 

 

3. Observasi 

Observasi atau pengamatan yang dimaksud dalam PTK adalah 

proses pengambilan data daripelaksanaan tindakan atau 

kegiatanpengamatan (pengambilan data) untuk memotret sejauh mana 

efek tindakan telah mencapai sasaran ( Dr. Subyantoro 2009:32). 

Kegiatan observasi ini akan dilaksanakan secara kolaboratif 

dengan guru pengamat untuk mengamati proses dan hasil dari  
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pelaksanaan penelitian yang menggunakan model pembelajaran terpadu 

dengan media audio visual. 

 

4. Refleksi 

Menurut Subyantoro (2009:33) refleksi adalah kegiatan 

mengulas secara kritis (reflektif) tentang perubahan yang terjadi pada 

siswa, guru, dan suasana kelas. Pada tahap ini, peneliti harus mengetahui 

mengapa, bagaimana, dan sejauh mana intervensi atau tindakan. Apakah 

sudah menghasilkan perubahan secara signifikan.  

Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas siswa, 

guru, serta keterampilan membaca siswa. Sudah efektifkah dengan 

melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama, 

menkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul 

dalam pelaksanaan siklus pertama, kemudiaa membuat perencanaan 

tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

B. Perencanaan Tahap Penelitian 

1. Perencanan Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan 

2) Menentukan topik 

3) Membuat skenario pembelajaran 

4) Menyusun RPP 
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5) Mempersiapkan Media pembelajaran 

6) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja 

siswa 

7) Menyiapkan lembar observasi 

8) Menyiapkan catatan lapangan 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru melakukan apresepsi 

2) Guru melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

disusun, yaitu pembelajaran terpadu dengan media audio visual.\ 

c. Observasi 

1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

terpadu dengan media audio visual. 

2) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

terpadu dengan media audio visual. 

3) Melakukan pengamatan keterampilan membaca siswa dalam 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual 

d. Refleksi  

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus  

2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus1 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2 
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2. Perencanaan Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan 

2) Menentukan topik 

3) Membuat skenario pembelajaran 

4) Menyusun RPP 

5) Mempersiapkan Media pembelajaran 

6) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja 

siswa 

7) Menyiapkan lembar observasi 

8) Menyiapkan catatan lapangan 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru melakukan apresepsi 

2) Guru melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

disusun, yaitu pembelajaran terpadu dengan media audio visual. 

c. Observasi 

1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

terpadu dengan media audio visual. 

2) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

terpadu dengan media audio visual. 

3) Melakukan pengamatan keterampilan membaca siswa dalam 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual 

 



79 
 

 

d. Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 

2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 2 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 2 

4) Merencanakan tindak lanjut pembelajaran selanjutnya 

 

C. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas I yang terdiri dari 

22 siswa laki-laki dan 17  siswa perempuan SD Negeri Kandri 01 Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 

 

D. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini  dilaksanakan di 

kelas I SD Negeri Kandri 01 dengan alamat jalan Kandri Raya no 54 

Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

 

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif ini merupakan data yang diwujudkan dari data 

hasil belajar siswa yang berupa hasil tes siswa dalam pembelajaran 

terpadu dengan media audio visual. 
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b. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan 

menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan mengenai 

aktivitas siswa dan guru pada pembelajaran terpadu dengan media 

audio visual. 

 

2. Sumber Data 

a) Siswa 

Sumber data siswa dapat diperoleh dari hasil observasi, hasil 

evaluasi yang diperoleh secara sistematik baik selama pelaksanaan 

siklus pertama maupun pelaksanaan siklus kedua. 

b) Guru 

Sumber data guru berasal dari hasil observasi terhadap 

aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran  

c) Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum 

dilakukan tindakan serta data-data yang dimiliki oleh guru sebelum 

penelitian. 

d) Catatan Lapangan 

Sumber data ini diperoleh dari catatan yang dibuat selama 

proses pembelajaran berupa aktivitas siswa dan guru dalam 

pembelajaran terpadu. 
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e) Lembar Observasi 

Sumber data ini diperoleh melalui hasil pengamatan terhadap 

proses pelaksanaan pembelajaran. Baik sebelum saat proses maupun 

hasil dari pelaksanaan pembelajaran terpadu dengan media audio 

visual. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati hasil atau dampak dari 

tindakan yang dilakukan atau dikenakan terhadap siswa (Dr Suroso 

2009:36). Observasi atau pengamatan yang dimaksud dalam PTK 

adalah proses pengambilan data daripelaksanaan tindakan atau 

kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret sejauh mana 

efek tindakan telah mencapai sasaran (Dr Subyantoro 2009:32). 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 

aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran terpadu dengan media 

audio visual. 

b. Teknik Tes 

Tes adalah alat ukur yang dapat menyediakan informasi-

informasi objektif yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

penentuan yang harus diambil pendidik terhadap proses dan hasil 

belajar siswa (Poerwanti 2008:4-4). Tes dalam penilitian ini 

digunakan untuk mengukur keterampilan membaca permulaan siswa. 
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c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data atau sesuatu yang dapat digunakan 

untuk melihat kembali hasil peristiwa. Metode dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk melihat kembali hasil yang dicapai 

siswa 

d. Teknik Merekam Anekdot 

Merekam anekdot adalah suatu catatan yang berisi nama-nama 

dari siwa yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran, serta catatan 

penting tentang pembelajaran ( Poerwanti 2008:4-5) 

 

F. Teknik Analisis Data 

a. Kuantitatif 

Data kuantitaif berupa hasil belajar kognitif, dianalisi dengan 

menggunakan pendekatan penilaian acuan patokan (PAP) disebut juga 

penilaian dengan norma absolut atau kriteria. Menurut Poerwanti 

(2008:6-14 – 6-15), pendekatan PAP berarti membandingkan skor-skor 

hasil tes peserta didik dengan kriteria atau patokan yang secara 

mutlak/absolut ditetapkan oleh guru. Metode PAP digunakan pada skala-

100 dan skala-5. Skala 100 berangkat dari persentase yang mengatikan 

skor prestasi sebagai proporsi penguasaan peserta didik pada suatu 

perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen (%). 

Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut: 
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1) Menentukan skor berdasar proporsi 

 

 

 (rumus bila menggunakan skala-100%) (Poerwanti: 2008: 6-15) 

Dimana: 

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan 

ganda)  

atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (pada tes 

bentuk penguraian). 

   = skor teoritis 

 

2) Konversi nilai ke rentang nilai 100 (Poerwanti: 2008: 6-3) 

       

 

 

3) Menentukan Ketuntasan Klasikal 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi 

dan kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang 

telah dikontrakan dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas 

minimal nilai ketuntasan peserta tes dapat menggunakan pedoman 

yang ada. Hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria 

ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam kategori 

tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut. 

Skor = 
 

  
 x 100% 

      
                 

            
 x 100 
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Tabel 3. Kriteria Ketuntasan Minimal 

 

 

 

 

 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal digunakan 

rumus sebagai berikut (Aqip, 2009:41): 

 

 

 

 

 

b. Kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa, 

aktivitas guru dalam pembelajaran terpadu dengan media audio visual, 

serta hasil dari catatan lapangan dan anecdot record yang dianalisis 

dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam 

kalimat yang dipisah menurut kategori untuk memperoleh simpulan. 

Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrument pengamatan aktivitas siswa atau instrument pengamatan  

Kriteria Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

  
∑                         

∑      
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keterampilan guru. Dalam (Poerwanti 2008:6-9) menerangkan cara 

untuk mengolah data skor sebagai berikut : 

1) Menentukan skor terrendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Mencari median 

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

cukup, kurang ) 

Jika: (Haryanto dan Hamit 2008:) 

R = skor terrendah 

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 = 
 

 
 (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

 

  
 ( n +1 ) untuk data 

ganjil 

Q4= kuartil keempat = T 

Maka akan di dapat : 
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Tabel 4. Kategori Penilaian 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 

 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu 

dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas I SDN Kandri 01 

dengan indikator sebagai berikut : 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan membaca 

menggunakan pembelajaran terpadu dengan media audio visual 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik  

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan membaca 

menggunakan pembelajaran terpadu dengan media audio visual 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik  

3. 75 % (sesuai dengan batas kriteria minimum ketuntasan belajar dalam 

Muslich 2009:36)  siswa kelas 1 SDN Kandri 01 Semarang 

mengalami ketuntasan individu sebesar ≥ 65 untuk keterampilan 

membaca.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data pelaksanaan 

tindakan kelas pada siklus I, yaitu : deskripsi observasi proses 

pembelajaran,paparan hasil belajar, refleksi, dan revisi. 

a. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

1) Perencanaan 

Hal-hal yang perlu direncanakan dalam siklus I adalah sebagai 

berikut:  

a) Pemilihan mata pelajaran dan jenis keterampilan yang akan 

dipadukan 

b) Menyusun RPP tematik kelas I  

c) Menyiapkan media audio visual yang akan digunakan dalam 

pembelajaran 

d) Menyiapkan alat evaluasi siswa 

e) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan 

lembar pengamatan aktivitas siswa 

2) Pelaksanaan 

Dilaksanakan pada hari Senin tanggal  4 April 2011 pada 

jam pelajaran pertama sampai terakhir yaitu lima jam pelajaran, 
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yang dijeda oleh istirahat setelah 3 jam pelajaran.  Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam 3 kegiatan yaitu: 

a) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal yang dilakukan adalah mengkondisikan 

kelas. Siswa duduk ditempatnya masing-masing. Kemudian 

guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa. Siswa 

menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran. Setelah itu guru 

menampilkan slide daftar nama siswa dengan media yang 

digunakan, sehingga siswa dapat membaca siswa yang tidak 

masuk hari tersebut. 

Setelah kegiatan presensi, guru memberikan motivasi 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

hari ini. Lalu guru memminta siswa menyanyikan lagu bintang 

kecil yang  teksnya ditampilkan di media.  

 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan ini diawali dengan memperlihatkan beberapa 

benda dengan media yang ada di langit seperti matahari, awan, 

bulan, bintang, layang-layang dan pesawat terbang lengkap 

dengan kata benda tersebut. Siswa kemudian menyebutkan 

apakah benda tersebut merupakan benda langit atau bukan. 

Ada beberapa siswa yang mengajukan pendapat namun tidak 

menunjukkan tangan, hanya saling menyaut. Siswa yang 
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berani menunjukkan jari dan mengungkapkan pendapatnya 

mendapat penguatan berupa kata-kata baik, bagus, pintar, serta 

penguatan berupa tanda jempol, sentuhan dan lain-lain. 

Sebelum guru memberikan jawaban, guru memutarkan 

video pembelajaran tentang benda-benda langit pada siang hari 

dan benda langit pada malam hari. Siswa kemudian 

mengidentifikasi benda-benda yang langit tersebut. Siswa 

mengidentifikasi benda langit tersebut dengan membaca 

nyaring. Guru menampilkan contoh lagu yang sudah digubah 

syairnya. Awalnya siswa menyanyikan lagu bintang kecil 

sesuai dengan syair yang sebenarnya karena tidak membaca. 

Namun guru kemudian memberi petunjuk agar membaca syair 

lagu yang sudah digubah, maka siswa mulai menyanyikan lagu 

sesuai dengan syair yang telah dituliskan dalam media audio 

visual. Kemudian satu persatu siswa menyanyikan lagu 

tersebut. Lagu yang disajikan juga diiringi dengan musik. 

Adapun lagu yang digubah adalah lagu bintang kecil, cicak di 

dinding, lihat kebunku, hujan, matahari terbenam, pelangi, 

kejora. Setiap siswa menyanyikan 2-4 bait lagu. Siswa 

menyanyikan lagu tersebut dengan nyaring. Kegiatan ini untuk 

mengetahui kemampuan membaca individual siswa. Kegiatan 

ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit pertama 

kemudian 40 menit dilaksanakan setelah istirahat. Selain lagu 
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yang digubah untuk mendapatkan nilai tes proses keterampilan 

membaca menggunakan kalimat yang ditampilkan melalui 

slide dengan gambar.  

 

c) Kegiatan Akhir 

Pada akhir kegiatan, guru menanyakan tentang apa 

yang siswa lihat dalam video pembelajaran tadi. Seorang siswa 

menjawab yang dipelajari hari ini adalah macam-macam benda 

langit, ada juga yang berpendapat bahwa mereka belajar 

bernyanyi. Kemudian siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan pembelajaran hari ini: 

Benda langit pada siang hari adalah matahari, benda 

langit pada malam hari adalah bulan dan bintang. Burung, 

pesawat, layang-layang bukan merupakan benda langit. 

Sedangkan awan juga bukan benda langit karena merupakan 

partikel yang dibentuk oleh penguapan air. Guru memberikan 

evaluasi melalui slide dan melalui soal tertulis, kemudian 

dikumpulkan. Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 

 

b. Deskripsi Data Observasi Proses Pembalajaran 

Data observasi penelitian ini berasal dari hasil pengamatan 

observer (pengamat) yaitu pengamatan keterampilan guru dalam 

mengajar dan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam 



91 
 

 

pembelajaran dengan intrumen. Data lain berasal dari catatan lapangan 

dari pembelajaran oleh guru maupun observer. 

1) Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran 

Dari hasil pelaksanaan tindakan kelas siklus I dapat 

diketahui bahwa keterampilan guru diperoleh skor 26. Skor tersebut 

kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil 

analisis kualitatif tentang keterampilan guru tersebut termasuk 

dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator Skor 

1 Keterampilan Menjelaskan 3 

2 Keterampilan Bertanya 4 

3  Keterampilan Menggunakan Variasi 3 

4  Keterampilan Memberi Penguatan 4 

5 Keterampilan Membuka dan Menutup 

Pelajaran 

3 

6 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan 

Perorangan 

3 

7  Keterampilan Mengelola Kelas 3 

8 Keterampilan Membimbing Diskusi 3 

Jumlah skor 26 
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a)  Keterampilan Menjelaskan 

Berdasarkan tabel 5 tentang keterampilan guru dan 

catatan lapangan diperoleh skor 3. Skor tersebut  termasuk 

dalam kategori baik. Keterampilan menjelaskan meliputi: 1) 

perencanaan yang meliputi perencanaan isi materi dan 

penerimaan siswa; 2) penyajian materi yang meliputi 

kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian 

tekanan; 3) balikan. Sedangkan komponen keterampilan yang 

muncul pada saat pembelajaran adalah perencanaan isi materi 

dan siswa yang dapat dilihat dalam RPP dan dilaksanakan 

dalam pembelajaran, penyajian materi dengan jelas serta 

memberiukan tekanan pada materi yang penting agar  mudah 

diingat. 

b) Keterampilan Bertanya 

Berdasarkan tabel 5 tentang keterampilan guru dan 

catatan lapangan diperoleh skor 4. Skor tersebut termasuk 

dalam kategori sangat baik. Keterampilan bertanya 

meliputi:1) pengungkapan pertanyaan secara jelas; 2) 

pemberian acuan; 3) pemusatan; 4) pemindahan giliran; 5) 

penyebaran; 6) pemberian waktu berfikir; 7) pemberian 

tuntunan. Sedangkan komponen keterampilan yang muncul 

pada saat pembelajaran adalah pengungkapan pertanyaan 
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secara jelas, pemusatan, pemindahan, penyebaran, pemberian 

waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. 

c) Keterampilan Menggunakan Variasi 

Berdasarkan tabel 5 tentang keterampilan guru dan 

catatan lapangan diperoleh skor 3. Skor teesebut termasuk 

dalam kategori sangat baik. Keterampilan mengadakan 

variasi meliputi: 1) variasi dalam gaya mengajar; 2) 

penggunaan media dan bahan pelajaran; 3) variasi pola 

interaksi dan kegiatan siswa. Sedangkan komponen 

keterampilan yang muncul pada saat pembelajaran adalah 

variasi dengan gaya mengajar yang tegas dan bisa bersahabat 

dengan siswa, penggunaan media dan bahan pelajaran yang 

berupa model pembelajaran terpadu dan media audio visual. 

d) Keterampilan Memberikan Penguatan 

Berdasarkan tabel 5 tentang keterampilan guru dan 

catatan lapangan diperoleh skor 4. Skor tersebut termasuk 

dalam kategori sangat baik. Keterampilan memberi 

penguatan meliputi: 1) penguatan verbal; 2) penguatan 

gestural; 3) penguatan dengan cara mendekati; 4) penguatan 

dengan sentuhan; 5) penguatan dengan memberikan kegiatan 

menyenangkan; 6) penguatan berupa tanda atau benda. 

Sedangkan komponen keterampilan yang muncul pada saat 

pembelajaran adalah penguatan verbal, penguatan gestural, 
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penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan 

sentuhan, serta penguatan dengan tanda atau benda. 

e) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Berdasarkan tabel 5 tentang keterampilan guru dan 

catatan lapangan diperoleh skor 3. Skor tersebut termasuk 

dalam kategori baik. Keterampilan Membuka dan Menutup 

Pelajaran meliputi: 1) menarik perhatian siswa; 2) 

menimbulkan motivasi; 3) memberikan acuan; 4) membuat 

kaitan; 5) meninjau kembali; 6) mengevaluasi. Sedangkan 

komponen keterampilan yang muncul pada saat pembelajaran 

adalah menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, 

meninjau kembali dan mengevaluasi. 

f) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Berdasarkan tabel 5 tentang keterampilan guru dan 

catatan lapangan diperoleh skor 3. Skor tersebut termasuk 

dalam kategori baik. Keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan meliputi: 1) Keterampilan untuk    

mengadakan   pendekatan   secara pribadi; 2) keterampilan 

mengorganisasikan; 3) keterampilan   membimbing   dan   

memudahkan   belajar siswa; 4) keterampilan  merencanakan  

dan  melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan 

komponen keterampilan yang muncul pada saat pembelajaran 

adalah keterampilan membimbing dan memudahkan belajar 
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siswa, dan keterampilan merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. 

g) Keterampilan Mengelola Kelas 

Berdasarkan tabel 5 tentang keterampilan guru dan 

catatan lapangan diperoleh skor 3. Skor tersebut termasuk 

dalam kategori sangat baik. Keterampilan Mengelola Kelas 

meliputi: 1) menunjukkan sikap tanggap; 2) membagi 

perhatian; 3) memusatkan perhatian kelompok; 4) 

memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas; 5) menegur; 6) 

member penguatan; 7) modifikasi tingkah laku; 8) 

pengelolaan kelompok; 9) menemukan  dan  memecahkan  

tingkah  laku  yang menimbulkan masalah. Sedangkan 

komponen keterampilan yang muncul pada saat pembelajaran 

adalah menunjukan sikap tanggap, membagi perhatian,  

memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur, dan 

member penguatan, pengelolaan kelompok. 

h) Keterampilan Membimbing Diskusi 

Berdasarkan tabel 5 tentang keterampilan guru dan 

catatan lapangan diperoleh skor 3. Skor tersebut termasuk 

dalam kategori baik. Keterampilan memimpin diskusi 

kelompok kecil: 1) memusatkan perhatian; 2) memperjelas 

masalah atau urunan pendapat; 3) menganalisa pandangan 

siswa; 4) Meningkatkan urunan siswa; 5) menyebarkan 
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kesempatan berpartisipasi; 6) menutup diskusi. Sedangkan 

komponen keterampilan yang muncul pada saat pembelajaran 

adalah memusatkan perhatian, memperjelas masalah atau 

urunan pendapat, mengenalisa pandangan siswa, meyebarkan 

kesempatan berpartisipasi. 

 

2) Observasi Aktivitas Siswa 

Dari hasil pengamatan aktivitas siswa dapat terlihat 

aktivitas siswa termasuk dalam kategori positif dan rata-rata baik. 

Namun ada 1 siswa yang masing kurang dalam aktivitas yang 

diinginkan oleh guru. Persentase ketuntasan aktivitas siswa adalah 

89,8 % yaitu 35 siswa tuntas, sedangkan 4 siswa masih belum 

mengalami ketuntasan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 6. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

 

No. Nama 
Aktivitas Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Miko Ananda 3 2 3 2 3 2 2 18 Baik 

2. Mohammad Bagus S.R 3 2 3 2 3 2 2 18 Baik 

3. Muhamad Firman F. 2 2 3 2 3 2 2 16 Cukup  

4. Pulung Widyanto 3 2 2 2 3 2 2 16 Cukup  

5. Afifah Nilamsari 2 2 2 2 3 2 2 15 Cukup  
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6. Ahmad Yusuf. F 4 2 3 3 3 2 2 19 Baik 

7. Alviatul Rahmaniah 4 2 2 3 3 2 2 18 Baik 

8. Arif Daffa Ryanditya 3 2 3 3 3 2 3 19 Baik 

9. Alfina Mawardani 4 3 4 3 3 3 3 23 Sangat Baik 

10. Anis Fadillah 4 3 3 4 3 3 3 23 Sangat Baik 

11. Ardian Putra Pratama 3 3 4 3 3 3 4 23 Sangat Baik 

12. Anggi Rifki Fauzi 3 2 2 3 3 4 2 19 Baik 

13. Arfandy Khusnul F. 3 2 3 3 3 4 3 21 Baik 

14. Aurelia Shifa R. 4 3 3 3 3 3 4 23 Sangat Baik 

15. Cahya Pindha Hapsari 4 3 4 4 4 4 4 27 Sangat Baik 

16. Dea Ananda Putri 4 2 2 3 3 4 3 21 Baik 

17. Dila Putri Ariyani 4 3 3 3 3 3 4 23 Sangat Baik 

18. Dhiah Dharmastuti. P 4 3 3 3 2 3 4 22 Baik 

19. Firman Taufik Saputra 2 2 2 2 3 3 3 17 Baik 

20. Fatchudin Rosyid 3 2 3 3 3 3 3 20 Baik 

21. Gilang Pratama 1 1 1 2 2 1 2 10 Kurang  

22. Haidar Dzaky Ahfad 4 3 3 3 3 3 3 22 Baik 

23. Heita Septianj R. S 4 3 3 3 2 3 3 21 Baik 

24. Iqbal Aditya 3 3 3 3 2 3 3 20 Baik 

25. Krisna Wahyu Aditya 3 2 3 3 3 3 3 20 Baik 

26. M. Ardi Bacthiar 3 2 3 3 3 3 3 20 Baik 

27. M. Choirul Huda 4 3 3 3 3 4 4 24 Baik 

28. M. Mindri Hardeni 4 2 3 3 3 3 4 22 Baik 

29. Nabila Cahaya P. W. 3 3 3 4 3 4 4 24 Baik 

30. Nabila Maya Apriliana 3 2 3 3 3 3 4 21 Baik 

31. Nurul Hidayah 3 3 4 3 3 3 4 23 Baik 

32. Rafli Febriana Putra 3 2 3 3 3 3 4 21 Baik 

33. Ragil Saputra 4 2 4 3 3 3 3 22 Baik 

34. Rika Yolanda Putri 3 2 3 3 3 3 3 20 Baik 
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35. Rosidah 4 3 4 4 4 4 3 26 Baik 

36. Tri Oktavianto 3 2 3 3 3 2 3 19 Baik 

37. Vera Diah Rahmawati 3 3 2 4 3 2 3 20 Baik 

38.  Vidiatma Zakki N. 3 3 3 3 3 3 3 21 Baik 

39 Yoga Tegar Pratama 3 2 3 3 3 3 3 20 Baik 

Jumlah  126 91 111 109 114 105 107 763  

Rata-rata  3,2 2,3 2,8 3 3 3 3 20,3 Baik  

  

 Keterangan : 

1 = Visual Activities 

2 =  Oral Activities 

3 =  Listening Activities 

4 = Writing Activities 

         5 = Drawing Activities 

6 = Motor  Activities 

7 = Emotional  Activities 

 

Tabel 7. Kategori Penilaian Aktivitas Siswa Siklus I 

Skor Nilai Ketuntasan 

21,5  ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas 

16,5≤ skor < 21,5 Baik Tuntas 

11,5≤ skor < 16,5   Cukup Tidak tuntas 

7     ≤ skor < 11,5 Kurang Tidak tuntas 
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Tabel 8. Analisis Persentase Ketuntasan Aktivitas Siswa Siklus I 

Nilai Ketuntasan Banyak siswa  Persentase 

Sangat Baik Tuntas 6  15,4% 

Baik Tuntas 29 74,4% 

Cukup Tidak tuntas 3 7,6% 

Kurang Tidak tuntas 1 2,6% 

 

Gambar 3. Diagram Persentase Ketuntasan Aktivitas Siswa Siklus I 

 

 

 

a) Visual Activities 

Berdasarkan tabel 6 tentang aktivitas siswa diperoleh 

skor rata-rata 3,2. Skor tersebut termasuk dalam kategori 

baik. Skor rata-rata ini diperoleh dari hasil observasi terhadap 

39 siswa yang menjadi subjek penelitian. Kegiatan visual 

siswa ini meliputi memperhatikan guru, memperhatikan 

media audio visual yang ditampilkan serta membaca materi 

tuntas  
89,8% 

tidak tuntas 
10,2% 

Ketuntasan Aktivitas Siswa  
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yang diajarkan melalui media. Ada seorang siswa yang belum 

melakukan aktivis visual ini. Siswa tersebut belum 

melakukan aktivitas yang diinginkan oleh guru. 

b)  Oral Activities 

Berdasarkan tabel 6 tentang aktivitas siswa diperoleh 

skor rata-rata 2,3. Skor tersebut termasuk dalam kategori 

cukup . Skor rata-rata ini diperoleh dari hasil observasi 

terhadap 39 siswa yang menjadi subjek penelitian. Kegiatan 

oral siswa ini meliputi menjawab pertanyaan, bertanya, dan 

menyatakan pendapat. Dalam aktivitas lisan yang diinginkan 

oleh guru siswa masih takut untuk bertanya dan 

mengungkapkan pendapat. 

c)  Listening Activities 

Berdasarkan tabel 6 tentang aktivitas siswa diperoleh 

skor rata-rata 2,8. Skor tersebut termasuk dalam kategori 

cukup . Skor rata-rata ini diperoleh dari hasil observasi 

terhadap 39 siswa yang menjadi subjek penelitian. Kegiatan 

mendengarkan siswa ini meliputi mendengarkan penjelasan 

guru, mendengarkan media audio visual, mendengarkan 

pendapat siswa lain. Dalam aktivitas mendengarkan terdapat 

banyak siswa yang belum bisa mendengarkan siswa lain saat 

berbicara. 
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d) Writing Activities 

Berdasarkan tabel 6 tentang aktivitas siswa diperoleh 

skor rata-rata 3. Skor tersebut masuk dalam kategori baik. 

Skor rata-rata ini diperoleh dari hasil observasi terhadap 39 

siswa yang menjadi subjek penelitian. Kegiatan menulis 

siswa ini meliputi menyalin tulisan guru, mengerjakan 

evaluasi, menulis di papan tulis. Dalam aktivitas menulis ini 

banyak siswa yang belum berani menulis di papan tulis. 

e)  Drawing Activities. 

Berdasarkan tabel 6 tentang aktivitas siswa diperoleh 

skor rata-rata 3 yang masuk dalam kategori baik. Skor rata-

rata ini diperoleh dari hasil observasi terhadap 39 siswa yang 

menjadi subjek penelitian. Kegiatan menggambar siswa ini 

meliputi menyalin gambar benda langit, menggambar benda 

langit, menggambar di papan tulis. Dalam aktivitas menulis 

ini banyak siswa yang belum berani menggambar di papan 

tulis. 

f)  Motor  Activities 

Berdasarkan tabel 6 tentang aktivitas siswa diperoleh 

skor rata-rata 3. Skor tersebut termasuk dalam kategori baik. 

Skor rata-rata ini diperoleh dari hasil observasi terhadap 39 

siswa yang menjadi subjek penelitian. Kegiatan motorik 

siswa ini meliputi duduk sesuai dengan tempat yang 
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ditetapkan, duduk tegap, serta duduk dengan jarak mata saat 

membaca buku adalah lebih dari sama atau sama dengan 30 

cm. Dalam aktivitas motorik ini siswa cenderung kurang 

memperhatikan jarak membaca, biasanya jarak membeca 

mereka kurang dari 30 cm. 

g) Emotional  Activities 

Berdasarkan tabel 6 tentang aktivitas siswa diperoleh 

skor rata-rata 3. Skor tersebut termasuk dalam kategori baik. 

Skor rata-rata ini diperoleh dari hasil observasi terhadap 39 

siswa yang menjadi subjek penelitian. Kegiatan emosional 

siswa ini meliputi bersemangat dalam pembelajaran, tidak 

cepat bosan, serta siswa membaca dengan volume yang 

tinggi. Dalam aktivitas motorik ini siswa cenderung kurang 

dalam volume saat membaca nyaring. 

 

c. Paparan Hasil Belajar 

Kegiatan siklus I merupakan tindakan lanjutan setelah melihat 

data-data yang diperolah dari data awal sebelum dilakukan penelitian. 

Dalam siklus ini diuraikan tentang hasil dari pelaksanaan 

pembelajaran membaca permulaan yang terdiri atas data tes dan data 

nontes.  

Hasil tes dari keterampilan membaca permulaan siswa kelas I 

pada siklus I pembelajaran yang mengaplikasikan model pembelajaran 
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terpadu dengan media audio visual terdiri atas 2 tes, yaitu, tes lisan 

dan tertulis. 

Dari data penilaian proses keterampilan membaca siswa 

didapat rata-rata nilai keterampilan membaca tersebut adalah 5 yang 

sudah termasuk kategori nilai baik. Nilai tersebut dikonversi dalam 

rentang penilaian 1-100 adalah 62,5. Yang dapat dilihat dalam tabel 5. 

Dalam penilaian proses keterampilan membaca siswa kelas I terdapat 

2 aspek penilaian yaitu pelafalan dan intonasi. 

1) Pelafalan  

Berdasarkan hasil penilaian proses keterampilan membaca 

siswa diperoleh skor rata-rata 2,7. Skor tersebut termasuk dalam 

kategori cukup. Skor rata-rata ini diperoleh dari penialaian proses 

keterampilan membaca terhadap 39 siswa yang menjadi subjek 

penelitian. Aspek penilaian pelafalan ini terdiri dari indikator 

mengucapkan huruf dengan jelas, mengucapkan kata dengan jelas, 

menyuarakan lambang-lambang bunyi dengan jelas. 

 

2) Intonasi  

Berdasarkan hasil penilaian proses keterampilan membaca 

siswa diperoleh skor rata-rata 2,3. Skor tersebut termasuk dalam 

kategori cukup. Skor rata-rata ini diperoleh dari penialaian proses 

keterampilan membaca terhadap 39 siswa yang menjadi subjek 

penelitian. Aspek penilaian intonasi ini terdiri dari indikator 
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membaca sesuai dengan jeda, tempo, serta tanda baca. Banyak siswa 

yang cenderung masih ragu-ragu untuk memabaca dengan nyaring, 

sehingga membuat mereka kurang berhasil dalam intonasi membaca. 

 

Tabel 9. Data Hasil Penilaian Proses Keterampilan Membaca Siswa Siklus I 

 

No. Nama 

Aspek Penilaian 

Membaca Jumlah 

Skor 
Nilai Ketuntasan 

1 2 

1. Miko Ananda 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

2. Mohammad Bagus S.R 3 2 5 Baik  Tuntas 

3. Muhamad Firman F. 3 2 5 Baik Tuntas 

4. Pulung Widyanto 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

5. Afifah Nilamsari 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

6. Ahmad Yusuf. F 3 2 5 Baik Tuntas 

7. Alviatul Rahmaniah 3 2 5 Baik Tuntas 

8. Arif Daffa Ryanditya 3 3 6 Baik Tuntas 

9. Alfina Mawardani 3 2 5 Baik Tuntas 

10. Anis Fadillah 3 3 6 Baik Tuntas 

11. Ardian Putra Pratama 3 2 5 Baik Tuntas 

12. Anggi Rifki Fauzi 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

13. Arfandy Khusnul F. 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

14. Aurelia Shifa R. 3 3 6 Baik Tuntas  

15. Cahya Pindha Hapsari 4 3 7 Sangat Baik Tuntas 

16. Dea Ananda Putri 3 2 5 Baik Tuntas 

17. Dila Putri Ariyani 3 2 5 Baik Tuntas 

18. Dhiah Dharmastuti. P 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

19. Firman Taufik Saputra 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 
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20. Fatchudin Rosyid 3 3 6 Baik Tuntas 

21. Gilang Pratama 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

22. Haidar Dzaky Ahfad 3 2 5 Baik Tuntas 

23. Heita Septianj R. S 3 2 5 Baik Tuntas 

24. Iqbal Aditya 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

25. Krisna Wahyu Aditya 3 2 5 Baik Tuntas 

26. M. Ardi Bacthiar 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

27. M. Choirul Huda 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

28. M. Mindri Hardeni 3 2 5 Baik Tuntas 

29. Nabila Cahaya P. W. 3 3 6 Baik Tuntas 

30. Nabila Maya Apriliana 3 2 5 Baik Tuntas 

31. Nurul Hidayah 3 2 5 Baik Tuntas 

32. Rafli Febriana Putra 3 2 4 Baik Tuntas 

33. Ragil Saputra 3 2 5 Baik Tuntas 

34. Rika Yolanda Putri 3 3 6 Baik Tuntas 

35. Rosidah 4 3 7 Sangat Baik Tuntas 

36. Tri Oktavianto 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

37. Vera Diah Rahmawati 3 2 5 Baik Tuntas 

38. Vidiatma Zakki N. 3 3 6 Baik Tuntas 

39 Yoga Tegar Pratama 2 2 4 Cukup Tidak tuntas 

Jumlah 106 87 191   

Nilai Rata-rata 2.7 2,3 5 Baik  Tuntas  

  

 Keterangan : 

 Aspek Penilaian 

 1 = Pelafalan 

 2 = Intonasi 
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Tabel 10. Kategori Hasil Penilaian Proses Membaca Siklus I 

Skor Nilai Ketuntasan 

7  ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik Tuntas 

5  ≤ skor < 7 Baik Tuntas 

3  ≤ skor < 5 Cukup Tidak tuntas 

2  ≤ skor < 3 Kurang Tidak tuntas 

 

 

Tabel 11. Hasil Identifikasi Nilai Tes Proses Keterampilan Membaca Siklus I 

No.  Nilai  Frekuensi  Persentase  Ketuntasan  

1 Sangat Baik 2 5,13 Tuntas 

2 Baik  25 64,1 Tuntas 

3 Cukup 12 30,77 Tidak tuntas 

4 Kurang 0 0 Tidak tuntas 

 

 

Gambar 4. Diagram Batang Hasil Identifikasi Nilai Tes Proses  

Keterampilan Membaca Siklus I 

 

0

50

Sangat Baik Baik
Cukup

Kurang

NILAI TES PROSES 
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Gambar 5. Diagram Persentase Ketuntasan Nilai Tes Proses Keterampilan 

Membaca Siklus I

 

Dari data hasil tes proses keterampilan membaca yang 

didapat pada siklus I, teridentifikasi bahwa siswa kelas I yang 

berjumlah 39 siswa mengalami ketuntasan klasikal sebesar 69% 

yaitu 27 dari 39 siswa mengalami ketuntasan dan 31 % atau 12 

siswa masih belum tuntas dalam keterampilan membaca. Siswa 

yang mengalami ketuntasan tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu 

kategiri nilai baik dan sangat baik. Sedangkan siswa yang 

mengalami ketidaktuntasan hanya terdiri 1 kategori yaitu kurang.  

Penilaian keterampilan membaca siswa terdiri dari 2 aspek yaitu 

lafal dan intonasi. Rata-rata nilai keterampilan membaca siswa 

adalah 5 yang kemudian dikonversi dalam penilaian 1-100. Rata-

rata nilai keterampilan membaca adalah 62,5. Dari tabel serta 

Persentase Ketuntasan   
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diagram dari pengambilan data menunjukkan adanya peningkatan 

pada keterampilan membaca siswa kelas I. 

 

d. Refleksi 

Berdasarkan deskripsi pada siklus I maka ditemukan hasil 

refleksi sebagai berikut: 

1) Terdapat satu siswa yang masih belum melakukan aktivitas yang 

diinginkan oleh guru, hal tersebut dikarenakan guru belum 

mengambil tindakan yang tegas terhadap murid tersebut sehingga 

mengganggu jalannya proses pembelajaran. 

2) Siswa sudah berani untuk menjawab soal namun setengah dari 

siswa menjawab tanpa menunjukkan tangan terlebih dahulu, 

mereka saling menyahut. 

3) Siswa masih kurang saat mengajukan pertanyaan dan 

mengungkapkan pendapatnya. 

4) Guru menggunakan media yang menarik sehingga menarik 

perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran.  

5) Hasil tes proses keterampilan membaca siswa dihasilkan 69% 

siswa tuntas dan 31 % siswa belum tuntas dengan nilai rata-rata 5 

atau setelah dikonversi menjadi 62,5. sehingga ketuntasan belum 

sesuai dengan yang diharapkan. 
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e. Revisi 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus I, ada beberapa 

hal yang harus lebih ditingkatkan lagi oleh peneliti untuk 

melaksanakan siklus II yaitu: 

1) Guru harus lebih tegas terhadap siswa. 

2) Guru harus lebih membangkitkan semangat dan  keberanian siswa 

untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat dengan motivasi 

dan penguatan. 

3) Guru menggunakan media yang menarik siswa sehingga siswa 

dapat lebih tertarik dengan media. 

4) Hasil tes menunjukkan siswa belum mengalami ketuntasan yang 

sesuai dengan ketuntasan yang diinginkan, sehingga guru perlu 

meningkatkan hasil belajar siswa ke siklus berikutnya hingga 

mencapai ketuntasan yang diinginkan. 

 

2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data pelaksanaan 

tindakan kelas pada siklus II, yaitu : deskripsi observasi proses 

pembelajaran,paparan hasil belajar, refleksi, dan revisi. 

a. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

1) Perencanaan 

Hal-hal yang perlu direncanakan dalam siklus I adalah sebagai 

berikut:  
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a) Pemilihan mata pelajaran dan jenis keterampilan yang akan 

dipadukan 

b) Menyusun RPP tematik kelas I  

c) Menyiapkan media audio visual yang akan digunakan dalam 

pembelajaran 

d) Menyiapkan alat evaluasi siswa 

e) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan 

lembar pengamatan aktivitas siswa 

 

2) Pelaksanaan 

Dilaksanakan pada hari Senin tanggal  18 April 2011 pada 

jam pelajaran pertama sampai terakhir yaitu lima jam pelajaran, 

yang dijeda oleh istirahat setelah 3 jam pelajaran.  Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam 3 kegiatan yaitu: 

a) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal yang dilakukan adalah mengkondisikan 

kelas. Siswa duduk ditempatnya masing-masing. Kemudian 

guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa. Siswa 

menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran. Setelah itu guru 

menampilkan slide daftar nama siswa dengan media yang 

digunakan, sehingga siswa dapat membaca siswa yang tidak 

masuk hari tersebut. 
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Setelah kegiatan presensi, guru memberikan motivasi 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

hari ini. Lalu guru memminta siswa menyanyikan lagu hujan 

yang  teksnya ditampilkan di media.  

 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan ini diawali denganguru menanyakan pada 

siswa tentang musim yang ada di Indonesia. Siswa kemudian 

menjawab ada musim hujan dan musim kemarau. Lalu apa 

yang dirasakan siswa saat musim kemarau. Siswa menjawab 

saat musim kemarau panas, gerah. Lalu apa yang dirasakan 

saat musim hujan, siswa menjawab dingin. Siswa yang berani 

menunjukkan jari dan mengungkapkan pendapatnya mendapat 

penguatan berupa kata-kata baik, bagus, pintar, serta 

penguatan berupa tanda jempol, sentuhan dan lain-lain. 

Sebelum guru memberikan jawaban, guru memutarkan 

video pembelajaran tentang musim kemarau dan musim hujan  

. Siswa kemudian melihat video pembelajaran ini dengan 

seksama. Video ini diputar 2 kali. Lalu siswa mengidentifikasi 

apa yang dilihat dalam tanyangan video tersebut. Siswa 

mengidentifikasi musim hujan dan kemaerau dengan membaca 

nyaring. Guru menampilakan kalimat dalam slide yang disertai 

dengan gambar. Guru memberikan contoh membaca kalimat 
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yang benar. Guru meminta siswa untuk membaca kalimat yang 

ditampilkan bersama-sama dengan membaca nyaring. Guru 

menunjuk satu persatu siswa untuk membaca nyaring kalimat 

yang ada dalam slide yang disertai dengan gambar. Guru 

memperoleh data hasil tes proses dari semua siswa. Di sela-

sela siswa membaca nyaring. Guru menampilakan lagu agar 

siswa tidak merasa bosan dan guru bisa menarik kembali 

perhatian siswa. Guru juga memberikan penguatan bagi siswa 

yang menunjukkan tangan tanpa di suruh oleh guru.  

 

c) Kegiatan Akhir 

Pada akhir kegiatan, guru menanyakan tentang apa 

yang kalian lihat dalam video pembelajaran tadi. Seorang 

siswa menjawab yang dipelajari hari ini adalah musim hujan 

dan kemarau, ada juga yang menjawab hari ini kita membaca. 

Kemudian siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

pembelajaran hari ini 

Musim yang ada di indonesia ada dua yaitu musim 

kemarau dan musim hujan. Saat musim kemarau udara terasa 

panas. Saat musim kemarau digunakan untuk menjemur padi.  

Udara di musim hujan biasanya terasa dingin. Jika kita tidak 

membersihkan lingkungan maka saat hujan turun akan terjadi 

banjir. Pada musim hujan pak tani biasanya menanam padi. 
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Saat hujan turun kita biasanya menggunakan payung atau 

mantel. Guru memberikan evaluasi melalui slide dan melalui 

soal tertulis, kemudian dikumpulkan. Guru menutup pelajaran 

dengan doa dan salam. 

 

a. Deskripsi Data Observasi Proses Pembalajaran  

Data observasi penelitian ini berasal dari hasil pengamatan 

observer (pengamat) yaitu pengamatan keterampilan guru dalam 

mengajar dan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan intrumen. Data lain berasal dari catatan lapangan 

dari pembelajaran oleh guru maupun observer.  

1) Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran 

Dari hasil pelaksanaan tindakan kelas siklus II dapat 

dirumuskan bahwa, keterampilan guru mendapatkan skor 30. Skor  

ini mengalami peningkatan dari keterampilan guru pada siklus I 

yang hanya mendapat skor 26. Peningkatan ini dikarenakan revisi 

pada siklus sebelumnya. Skor keterampilan guru tersebut kemudian  

dianalisis dengan analisis kualitatif yang menunjukkan 

keterampilan guru tersebut mendapatkan nilai sangat baik. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 12. Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator Skor 

1 Keterampilan Menjelaskan 4 

2 Keterampilan Bertanya 4 

3  Keterampilan Menggunakan Variasi 4 

4  Keterampilan Memberi Penguatan 4 

5 Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 3 

6 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 4 

7  Keterampilan Mengelola Kelas 4 

8 Keterampilan Membimbing Diskusi 3 

Jumlah skor 30 

 

 

a)  Keterampilan Menjelaskan 

Berdasarkan tabel 12 tentang keterampilan guru siklus 

II diperoleh skor 4. Skor tersebut termasuk dalam kategori 

sangat baik. Keterampilan menjelaskan meliputi: 1) 

perencanaan yang meliputi perencanaan isi materi dan 

penerimaan siswa; 2) penyajian materi yang meliputi 

kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian 

tekanan; 3) balikan. Sedangkan komponen keterampilan yang 

muncul pada saat pembelajaran adalah perencanaan isi materi 

dan siswa yang dapat dilihat dalam RPP dan dilaksanakan 

dalam pembelajaran, penyajian materi dengan jelas serta 

memberikan tekanan pada materi yang penting agar  mudah 
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diingat dan penggunaan contoh dan ilustrasi, serta ada 

balikan dari guru sehingga siswa mampu mengembangkan 

pikiran. 

b) Keterampilan Bertanya 

Berdasarkan tabel 12 tentang keterampilan guru siklus 

II diperoleh skor 4. Skor tersebut termasuk dalam kategori 

sangat baik. Keterampilan bertanya meliputi:1) 

pengungkapan pertanyaan secara jelas; 2) pemberian acuan; 

3) pemusatan; 4) pemindahan giliran; 5) penyebaran; 6) 

pemberian waktu berfikir; 7) pemberian tuntunan. Sedangkan 

komponen keterampilan yang muncul pada saat pembelajaran 

adalah pengungkapan pertanyaan secara jelas, pemberian 

acuan, pemusatan, pemindahan, penyebaran, pemberian 

waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. 

c) Keterampilan Menggunakan Variasi 

Berdasarkan tabel 12 tentang keterampilan guru siklus 

II  diperoleh skor 4. Skor tersebut termasuk dalam kategori 

sangat baik. Keterampilan mengadakan variasi meliputi: 1) 

variasi dalam gaya mengajar; 2) penggunaan media dan 

bahan pelajaran; 3) variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. 

Sedangkan komponen keterampilan yang muncul pada saat 

pembelajaran adalah variasi dengan gaya mengajar yang 

tegas dan bisa bersahabat dengan siswa, penggunaan media 
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dan bahan pelajaran yang berupa model pembelajaran terpadu 

dan media audio visual serta variasi pola interaksi dari guru. 

d) Keterampilan Memberikan Penguatan 

Berdasarkan tabel 12 tentang keterampilan guru dan 

siklus II diperoleh skor 4. Skor tersebut termasuk dalam 

kategori sangat baik. Keterampilan memberi penguatan 

meliputi: 1) penguatan verbal; 2) penguatan gestural; 3) 

penguatan dengan cara mendekati; 4) penguatan dengan 

sentuhan; 5) penguatan dengan memberikan kegiatan 

menyenangkan; 6) penguatan berupa tanda atau benda. 

Sedangkan komponen keterampilan yang muncul pada saat 

pembelajaran adalah penguatan verbal, penguatan gestural, 

penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan 

sentuhan, serta penguatan dengan tanda atau benda. 

e) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Berdasarkan tabel 12 tentang keterampilan guru siklus 

II diperoleh skor 3. Skor tersebut termasuk dalam kategori 

baik. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

meliputi: 1) menarik perhatian siswa; 2) menimbulkan 

motivasi; 3) memberikan acuan; 4) membuat kaitan; 5) 

meninjau kembali; 6) mengevaluasi. Sedangkan komponen 

keterampilan yang muncul pada saat pembelajaran adalah 
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menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, meninjau 

kembali dan mengevaluasi. 

f) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Berdasarkan tabel 12 tentang keterampilan guru siklus 

II diperoleh skor 4. Skor tersebut termasuk dalam kategori 

baik. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

meliputi: 1) Keterampilan untuk    mengadakan   pendekatan   

secara pribadi; 2) keterampilan mengorganisasikan; 3) 

keterampilan   membimbing   dan   memudahkan   belajar 

siswa; 4) keterampilan  merencanakan  dan  melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Sedangkan komponen 

keterampilan yang muncul pada saat pembelajaran adalah 

keterampilan untuk mengadakan pendekatan secara pribadi 

dengan siswa, keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar siswa, dan keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

g) Keterampilan Mengelola Kelas 

Berdasarkan tabel 12 tentang keterampilan guru siklus 

II diperoleh skor 4. Skor tersebut termasuk dalam kategori 

sangat baik. Keterampilan Mengelola Kelas meliputi: 1) 

menunjukkan sikap tanggap; 2) membagi perhatian; 3) 

memusatkan perhatian kelompok; 4) memberikan petunjuk-

petunjuk yang jelas; 5) menegur; 6) memberi penguatan; 7) 
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modifikasi tingkah laku; 8) pengelolaan kelompok; 9) 

menemukan  dan  memecahkan  tingkah  laku  yang 

menimbulkan masalah. Sedangkan komponen keterampilan 

yang muncul pada saat pembelajaran adalah menunjukan 

sikap tanggap, membagi perhatian,  memberikan petunjuk-

petunjuk yang jelas, menegur, memodifikasi tingkah laku, 

memberi penguatan, pengelolaan kelompok. 

h) Keterampilan Membimbing Diskusi 

Berdasarkan tabel 12 tentang keterampilan guru siklus 

II diperoleh skor 3. Skor tersebut termasuk dalam kategori 

baik. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil: 1) 

memusatkan perhatian; 2) memperjelas masalah atau urunan 

pendapat; 3) menganalisa pandangan siswa; 4) Meningkatkan 

urunan siswa; 5) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; 6) 

menutup diskusi. Sedangkan komponen keterampilan yang 

muncul pada saat pembelajaran adalah memusatkan 

perhatian, memperjelas masalah atau urunan pendapat, 

mengenalisa pandangan siswa, meyebarkan kesempatan 

berpartisipasi. 
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2) Aktivitas Siswa 

Dari hasil pengamatan aktivitas siswa dapat terlihat bahwa 

aktivitas siswa positif dan rata-rata baik. Terlihat adanya 

peningkatan aktivitas siswa pada siklus ke II ini dibandingkan 

siklus I. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 13. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No. Nama 
Aktivitas Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Miko Ananda 4 2 4 4 3 3 3 23 Sangat Baik 

2. Mohammad Bagus S.R 4 3 3 2 3 2 3 20 Baik 

3. Muhamad Firman F. 3 3 4 3 3 2 3 21 Baik 

4. Pulung Widyanto 4 3 3 3 3 2 3 22 Sangat Baik 

5. Afifah Nilamsari 3 2 4 4 3 3 3 22 Sangat Baik 

6. Ahmad Yusuf. F 4 3 4 4 3 3 3 24 Sangat Baik 

7. Alviatul Rahmaniah 4 3 4 4 3 3 3 24 Sangat Baik 

8. Arif Daffa Ryanditya 4 3 4 4 3 3 3 24 Baik Sangat 

9. Alfina Mawardani 4 3 4 4 3 4 3 25 Sangat Baik 

10. Anis Fadillah 4 3 3 4 4 4 3 25 Sangat Baik 

11. Ardian Putra Pratama 4 3 4 4 3 4 4 26 Sangat Baik 

12. Anggi Rifki Fauzi 3 3 3 4 3 4 3 23 Sangat Baik 

13. Arfandy Khusnul F. 4 3 3 4 3 4 3 24 Sangat Baik 

14. Aurelia Shifa R. 4 3 3 3 3 4 4 24 Sangat Baik 

15. Cahya Pindha Hapsari 4 4 4 4 4 4 4 28 Sangat Baik 

16. Dea Ananda Putri 4 3 3 3 3 4 3 23 Sangat Baik 

17. Dila Putri Ariyani 4 3 4 3 3 4 4 25 Sangat Baik 
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18. Dhiah Dharmastuti. P 4 3 4 3 2 4 4 24 Sangat Baik 

19. Firman Taufik Saputra 3 2 3 2 3 4 3 20 Baik 

20. Fatchudin Rosyid 3 3 4 3 4 3 3 23 Sangat Baik 

21. Gilang Pratama 3 2 3 2 2 2 2 16 Cukup 

22. Haidar Dzaky Ahfad 4 3 3 3 3 4 3 23 Sangat Baik 

23. Heita Septianj R. S 4 3 4 3 2 4 3 23 Sangat Baik 

24. Iqbal Aditya 3 3 4 3 2 4 3 22 Sangat Baik 

25. Krisna Wahyu Aditya 3 3 4 3 3 4 3 23 Sangat Baik 

26. M. Ardi Bacthiar 3 3 4 3 3 4 3 23 Sangat Baik 

27. M. Choirul Huda 3 3 3 4 3 4 4 24 Sangat Baik 

28. M. Mindri Hardeni 4 3 3 4 3 4 4 25 Sangat Baik 

29. Nabila Cahaya P. W. 4 3 3 4 3 4 4 25 Sangat Baik 

30. Nabila Maya Apriliana 4 3 4 3 3 4 4 25 Sangat Baik 

31. Nurul Hidayah 4 3 3 3 3 4 4 24 Sangat Baik 

32. Rafli Febriana Putra 3 3 4 3 3 4 4 24 Sangat Baik 

33. Ragil Saputra 4 3 3 3 3 3 3 22 Sangat Baik 

34. Rika Yolanda Putri 3 3 4 4 3 3 3 23 Sangat Baik 

35. Rosidah 3 4 4 4 4 4 3 26 Sangat Baik 

36. Tri Oktavianto 3 3 3 4 4 2 3 22 Sangat Baik 

37. Vera Diah Rahmawati 3 3 3 4 3 2 3 21 Baik 

38. Vidiatma Zakki N. 3 4 4 4 3 2 3 23 Sangat Baik 

39 Yoga Tegar Pratama 3 4 3 4 3 2 3 22 Sangat Baik 

Jumlah 139 117 138 135 118 132 127 906  

Rata-rata 3.6 3 3.5 3.5 3 3,4 3,3 23,2 Sangat Baik 
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Keterangan : 

1 = Visual Activities 

2 =  Oral Activities 

3 =  Listening Activities 

4 = Writing Activities 

 5 = Drawing Activities 

6 = Motor  Activities 

7 = Emotional  Activities 

 

 

Tabel 14. Kategori Penilaian Aktivitas Siswa Siklus II 

Skor Nilai Ketuntasan 

21,5  ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas 

16,5≤ skor < 21,5 Baik Tuntas 

11,5≤ skor < 16,5 Cukup Tidak tuntas 

7     ≤ skor < 11,5 Kurang Tidak tuntas 

 

 

Tabel 15. Analisis Ketuntasan Aktivitas Siswa Siklus II 

Nilai Ketuntasan Banyak siswa Persentase 

Sangat Baik Tuntas 34 87,2% 

Baik Tuntas 4 10,2% 

Cukup Tidak tuntas 1 2,6% 

Kurang Tidak tuntas 0 0 
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Gambar 6. Diagram Persentase Ketuntasan Aktivitas Siswa Siklus II 

 

 

a) Visual Activities 

Berdasarkan tabel 13 tentang aktivitas siswa siklus II 

diperoleh skor rata-rata 3,6. Skor tersebut termasuk dalam 

kategori baik. Skor rata-rata tersebut diperoleh dari hasil 

observasi terhadap 39 siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Kegiatan visual siswa ini meliputi memperhatikan guru, 

memperhatikan media audio visual yang ditampilkan serta 

membaca materi yang diajarkan melalui media. Siswa sudah 

melakukan kegiatan atau aktivitas yang diinginkan oleh guru. 

b)  Oral Activities 

Berdasarkan tabel 13 tentang aktivitas siswa siklus II  

diperoleh skor rata-rata 3. Skor tersebut termasuk dalam 

kategori baik. Skor rata-rata tersebut diperoleh dari hasil 

Ketuntasan Aktivitas Siswa  
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observasi terhadap 39 siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Kegiatan oral siswa ini meliputi menjawab pertanyaan, 

bertanya, dan menyatakan pendapat. Dalam siklus yang II ini 

siswa tidak takut untuk mengajukan pendapat. Hal ini terlihat 

dari banyaknya siswa yang mengangkat tangan saat guru 

memberikan sebuah pancingan (acuan) maupun pertanyaan. 

c)  Listening Activities 

Berdasarkan tabel 13 tentang aktivitas siswa siklus II 

diperoleh skor rata-rata 3,5. Skor tersebut termasuk dalam 

kategori baik. Skor rata-rata tersebut diperoleh dari hasil 

observasi terhadap 39 siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Kegiatan mendengarkan siswa ini meliputi mendengarkan 

penjelasan guru, mendengarkan media audio visual, 

mendengarkan pendapat siswa lain. Dalam aktivitas 

mendengarkan terdapat banyak siswa yang belum bisa 

mendengarkan siswa lain saat berbicara. 

d) Writing Activities 

Berdasarkan tabel 13 tentang aktivitas siswa siklus II 

diperoleh skor rata-rata 3. Skor tersebut termasuk dalam 

kateori baik.  Skor rata-rata tersebut diperoleh dari hasil 

observasi terhadap 39 siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Kegiatan menulis siswa ini meliputi menyalin tulisan guru, 

mengerjakan evaluasi, menulis di papan tulis. Siswa masih 
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belum berani ke depan untuk menulis dipapan tulis. Hanya 

sebagian siswa yang berani. 

e)  Drawing Activities. 

Berdasarkan tabel 13 tentang aktivitas siswa siklus II 

diperoleh skor rata-rata 3,4. Skor tersebut termasuk dalam 

kategori baik. Skor rata-rata tersebut diperoleh dari hasil 

observasi terhadap 39 siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Kegiatan menggambar siswa ini meliputi menyalin gambar 

benda langit, menggambar benda langit, menggambar di 

papan tulis. Adanya pancingan berupa gambar dari guru 

membuat siswa menjadi bersemangat. 

f)  Motor  Activities 

Berdasarkan tabel 13 tentang aktivitas siswa siklus II 

diperoleh skor rata-rata 3. Skor tersebut termasuk dalam 

kategori baik. Skor rata-rata tersebut diperoleh dari hasil 

observasi terhadap 39 siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Kegiatan motorik siswa ini meliputi duduk sesuai dengan 

tempat yang ditetapkan, duduk tegap, serta duduk dengan 

jarak mata saat membaca buku adalah lebih dari sama atau 

sama dengan 30 cm. Dalam aktivitas motorik ini siswa 

cenderung kurang memperhatikan jarak membaca, biasanya 

jarak membeca mereka kurang dari 30 cm. 
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g) Emotional  Activities 

Berdasarkan tabel 13 tentang aktivitas siswa siklus II 

diperoleh skor rata-rata 3,3. Skor tersebut termasuk dalam 

kategori baik. Skor rata-rata tersebut diperoleh dari hasil 

observasi terhadap 39 siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Kegiatan emosional siswa ini meliputi bersemangat dalam 

pembelajaran, tidak cepat bosan, serta siswa membaca 

dengan volume yang tinggi. Dalam aktivitas motorik ini 

siswa sudah mulai mambaca dengan volume yang nyaring. 

 

b. Paparan Hasil Belajar 

Kegiatan siklus II merupakan tindakan lanjutan setelah melihat 

data-data yang diperolah dari data siklus I. Dalam siklus ini diuraikan 

tentang hasil dari pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan 

yang terdiri dari data tes dan data nontes  

Hasil tes dari keterampilan membaca permulaan siswa kelas I 

pada siklus II pembelajaran yang mengaplikasikan model 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual terdiri dari 2 tes, 

yaitu, tes lisan dan tertulis. 

Dari data penilaian proses keterampilan membaca siswa 

didapat rata-rata nilai keterampilan membaca tersebut adalah 5,7. Skor 

tersebut termasuk dalam kategori nilai baik. Kemudian nilai tersebut 

dikonversi dalam rentabg nilai 1-100 yaitu 71,25. Yang dapat dilihat 
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dalam tabel 14. Dalam penilaian proses keterampilan membaca siswa 

kelas I terdapat 2 aspek penilaian yaitu pelafalan dan intonasi. 

1) Pelafalan  

Berdasarkan hasil  penilaian proses keterampilan membaca 

siswa pada siklus II diperoleh skor rata-rata 3,2. Skor tersebut 

termasuk dalam kategori cukup. Skor rata-rata tersebut diperoleh 

dari penialaian proses keterampilan membaca terhadap 39 siswa 

yang menjadi subjek penelitian. Aspek penilaian pelafalan ini terdiri 

dari indikator mengucapkan huruf dengan jelas, mengucapkan kata 

dengan jelas, menyuarakan lambang-lambang bunyi dengan jelas. 

 

2) Intonasi  

Berdasarkan hasil penilaian proses keterampilan membaca 

siswa pada siklus II diperoleh skor rata-rata 2,7. Skor tersebut 

termasuk dalam kategori cukup. Skor rata-rata tersebut diperoleh 

dari penialaian proses keterampilan membaca terhadap 39 siswa 

yang menjadi subjek penelitian. Aspek penilaian intonasi ini terdiri 

dari indikator membaca sesuai dengan jeda, tempo, serta tanda baca. 

Banyak siswa yang cenderung masih ragu-ragu untuk memabaca 

dengan nyaring, sehingga membuat mereka kurang berhasil dalam 

intonasi membaca. 

 

 



127 
 

 

Tabel 16. Data Hasil Penilaian Proses Keterampilan Membaca Siswa  

Siklus II 

No. Nama 

Aspek 

Penilaian 

Membaca 
Jumlah 

Skor 
Nilai Ketuntasan 

1 2 

1. Miko Ananda 3 2 5 Baik Tuntas 

2. Mohammad Bagus S.R 3 2 5 Baik Tuntas 

3. Muhamad Firman F. 3 3 6 Baik Tuntas 

4. Pulung Widyanto 3 3 6 Baik Tuntas 

5. Afifah Nilamsari 3 2 5 Baik Tuntas 

6. Ahmad Yusuf. F 3 2 5 Baik Tuntas 

7. Alviatul Rahmaniah 3 3 6 Baik Tuntas 

8. Arif Daffa Ryanditya 3 3 6 Baik Tuntas 

9. Alfina Mawardani 3 3 6 Baik Tuntas 

10. Anis Fadillah 4 3 7 Sangat Baik Tuntas 

11. Ardian Putra Pratama 4 2 6 Baik Tuntas 

12. Anggi Rifki Fauzi 3 2 5 Baik Tuntas 

13. Arfandy Khusnul F. 3 2 5 Baik Tuntas 

14. Aurelia Shifa R. 4 3 7 Sangat Baik Tuntas 

15. Cahya Pindha Hapsari 4 4 8 Sangat Baik Tuntas 

16. Dea Ananda Putri 3 3 6 Baik Tuntas 

17. Dila Putri Ariyani 3 3 6 Baik Tuntas 

18. Dhiah Dharmastuti. P 3 2 5 Baik Tuntas 

19. Firman Taufik Saputra 2 2 4 Cukup Tidak Tuntas 

20. Fatchudin Rosyid 4 3 7 Sangat Baik Tuntas 

21. Gilang Pratama 2 2 4 Cukup Tidak Tuntas 

22. Haidar Dzaky Ahfad 3 3 6 Baik Tuntas 

23. Heita Septianj R. S 3 3 6 Baik Tuntas 
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24. Iqbal Aditya 3 2 5 Baik Tuntas 

25. Krisna Wahyu Aditya 3 3 6 Baik Tuntas 

26. M. Ardi Bacthiar 3 2 5 Baik Tuntas 

27. M. Choirul Huda 3 2 5 Baik Tuntas 

28. M. Mindri Hardeni 4 2 6 Baik Tuntas 

29. Nabila Cahaya P. W. 4 3 7 Sangat Baik Tuntas 

30. Nabila Maya Apriliana 4 2 6 Baik Tuntas 

31. Nurul Hidayah 4 2 6 Baik Tuntas 

32. Rafli Febriana Putra 3 2 5 Baik Tuntas 

33. Ragil Saputra 3 3 6 Baik Tuntas 

34. Rika Yolanda Putri 4 3 6 Baik Tuntas 

35. Rosidah 4 3 7 Sangat Baik Tuntas 

36. Tri Oktavianto 3 3 6 Baik Tuntas 

37. Vera Diah Rahmawati 3 3 6 Baik Tuntas 

38. Vidiatma Zakki N. 3 3 6 Baik Tuntas 

39 Yoga Tegar Pratama 3 2 5 Baik Tuntas 

Jumlah 126 103 229   

Tuntas Nilai Rata-rata 3,2 2,7 5,9 Baik Tuntas 

  

 Keterangan : 

 Aspek Penilaian 

 1 = Pelafalan 

 2 = Intonasi 
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Tabel 17. Kategori Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus II 

Skor Nilai Ketuntasan 

7  ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik Tuntas 

5  ≤ skor < 7 Baik Tuntas 

3  ≤ skor < 5 Cukup Tidak tuntas 

2  ≤ skor < 3 Kurang Tidak tuntas 

 

 

Tabel 18. Hasil Identifikasi Nilai Tes Proses Keterampilan Membaca  

Siklus II 

No. Nilai Frekuensi Persentase Ketuntasan 

1 Sangat Baik 6 15,4 Tuntas 

2 Baik 31 79,5 Tuntas 

3 Cukup 2 5,1 Tidak tuntas 

4 Kurang 0 0 Tidak tuntas 

 

 

Gambar 7. Diagram Batang Hasil Identifikasi Nilai Tes Proses  

Keterampilan Membaca Siklus II 

 

0

50

Sangat Baik
Baik

Cukup
Kurang

NILAI TES PROSES 



130 
 

 

Gambar 8.Diagram Persentase Ketuntasan Nilai Tes Proses  

Keterampilan Membaca Siklus II 

 

Dari data hasil tes proses keterampilan membaca yang 

didapat pada siklus II, teridentifikasi bahwa siswa kelas I yang 

berjumlah 39 siswa mengalami ketuntasan klasikal sebesar 95% 

yaitu 37 dari 39 siswa mengalami ketuntasan dan 5 % atau 2 siswa 

masih belum tuntas dalam keterampilan membaca. Siswa yang 

mengalami ketuntasan tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu kategiri 

nilai baik dan sangat baik. Sedangkan siswa yang mengalami 

ketidaktuntasan hanya terdiri 1 kategori yaitu kurang.  Penilaian 

keterampilan membaca siswa terdiri dari 2 aspek yaitu lafal dan 

intonasi. Rata-rata nilai keterampilan membaca siswa adalah 5,9 

yang kemudian dikonversi dalam penilaian 1-100. Rata-rata nilai 

keterampilan membaca adalah 73,75. Dari tabel serta diagram dari 

Persentase Ketuntasan   
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pengambilan data lewat tes tertulis dan tes proses, menunjukkan 

adanya peningkatan pada keterampilan membaca siswa kelas I. 

 

c. Refleksi 

Berdasarkan deskripsi pada siklus II ditemukan hasil refleksi 

sebagai berikut: 

1) Pada pelaksanaan siklus II proses pembelajaran berlangsung lebih 

baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya perhatias siswa terhadap 

pembelajaran sehingga suasana di kelas kondusif. 

2) Jumlah skor keterampilan guru adalah 30 dengan kriteria penilaian 

sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator keberhasilan 

keterampilan guru yaitu sekurang-kurangnya baik.  

3) Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus II ini adalah 23 

dengan kriteria sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator 

yang telah ditetapkan yaitu keterampilan guru minimal baik dalam 

lembar pengamatan 

4) Data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai akhir pada siklus II 

ini adalah pada nilai tes proses terdapat 2 siswa yang belum tuntas 

yaitu 5% sedangkan siswa yang tuntas adalah 37 siswa yaitu 95% 

siswa.  

5) Nilai rata-rata untuk tes proses membaca permulaan adalah 73,75.  

6) Berdasarkan deskripsi data pelaksanaan pembelajaran membaca 

permulaan yang mengaplikasikan model pembelajaran terpadu 
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dengan media audo visual terjadi peningkatan pada keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa meningkat pada siklus 

II. 

7) Berikut ini hasil keterampilan guru, dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika denganh menggunakan model 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual pada silus I dan 

siklus II. 

 

Tabel 19. Data keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa  

Siklus I dan Siklus II. 

No Pencapaian Siklus I Siklus II 

1 Jmlah skor keterampilan guru 26 30 

2 Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa 20 23 

 

8) Berdasarkan tabel 20 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah skor 

keterampilan guru pada siklus I sebesar 26 dan pada siklus II 

menjadi 30 sehingga terjadi peningkatan yang baik. Sedangkan 

jumlah skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus I sebesar 20 dan 

pada siklus II menjadi 23. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan pada aktivitas guru dan aktivitas belajar siswa.  

9) Adapun keterampilan guru, dan aktivitas belajar siswa dapat dilihat 

pada diagram sebagai berikut: 
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Gambar 9. Diagram Batang Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa  

Siklus I dan siklus II 

 

 

10) Rata-rata keterampilan membaca siswa pada data awal adalah 58,3 

sedangkan pada siklus I mengalami peningkatan yaitu 62,5 lalu 

mengalami peningkatan kembali pada sikllus II yaitu 73,75 

 

Gambar 10. Diagram Garis Rata-Rata  

Keterampilan Membaca Siswa Kelas I 
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11) Persentase ketuntasan klasikal siswa data awal, siklus I,dan siklus 

II adalah . Diagram batang diatas menunjukkan persentase 

ketuntasan klasikal belajar siswa terjadi peningkatan dari data awal 

sebesar 56,4%, pada sklus I meningkat menjadi 69%, dan siklus II 

menjadi 95%.  

 

Gambar 11. Diagram Batang Persentase Ketuntasan Klasikal Siswa Kelas I 

 

 

d. Revisi 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus II maka guru 

harus meningkatkan keterampilan dalam mengajar sehingga siswa 

dapat dikondisikan aktivitasnya sehingga sesuai dengan yang 

diinginkan. kegiatan pembelajaran harus menarik dan bervariasi. 

Media yang berwarna, bergerak, bersuara dapat meningkatkan 
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aktivitas siswa.  Karena hasil penelitian sudah mencapai indikator 

keberhasilan, maka penelitian dihentikan pada siklus II.  

 

B. Pembahasan 

1. Pemaknaan Hasil Temuan Penelitian 

Pembahasan difokuskan pada hasil observasi dan refleksi aplikasi 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual terhadap keterampilan 

membaca dalam pembelajaran.  

a. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

1) Keterampilan Menjelaskan  

Berdasarkan tabel keterampilan guru dan catatan lapangan 

pada saat mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

terpadu dengan media audio visual  pada siklus I observer menilai 

keterampilan menyampaikan materi pembelajaran baik, hal ini 

terbukti karena ada 2 komponen yang muncul yaitu: perencanaan 

isi materi dan siswa, penyajian materi dengan jelas serta 

memberikan tekanan pada materi yang penting. 

Sedangkan pada siklus II observer memberikan skor 4 

dengan kategori baik yang muncul adalah perencanaan isi materi 

dan penerima, penyajian materi yang jelas serta memberikan 

penekana pada materi yang penting, serta adanya balikan dari guru.  

Hasil pengamatan pada penelitian ini menyebutkan 3 

indikator yang muncul. Indikator yang muncul adalah perencanaan 

materi ataupun isi yang dapat dilihat dalam RPP. Hal tersebut seuai 



136 
 

 

dengan guru sebagai pengarah  yang dapat membimbing dan 

mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan yang dicita-

citakan (Sardiman 2003:144). Serta sesuai dengan kompetensi yang 

harus dimiliki guru yaitu mengelola program belajar mengajar yang 

didalamnya termasuk merumuskan pembelajaran menurut Syah 

dalam Faturrohman (2010:45). 

Indikator kedua yang muncul adalah penyajian materi yang 

jelas, memberikan tekanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru 

menguasai materi atau bahan pembelajaran sehingga dapat 

menyampaikan dengan jelas dan ada tekanan pada materi yang 

penting. Guru harus memiliki kompetensi dalam upaya peningkatan 

keberhasilan belajar mengajar yang berupa menguasai bahan/materi 

pembelajaran (Syah dalam Faturrohman 2010:45). Penyajian 

materi juga menunjukkan peranan guru sebagai Informator yaitu 

sebagai sumber informasi dalam pembelajaran atau kegiatan 

akademik lainnya (Sardiman 2003:143). 

 

2) Keterampilan bertanya 

Berdasarkan tabel keterampilan guru dan catatan lapangan 

pada saat mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

terpadu dengan media audio visual diperoleh: pada siklus I 

observer menilai keterampilan bertanya guru baik, Sedangkan pada 

siklus II observer memberikan nilai sangat baik terhadap 
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keterampilan bertanya guru. Hal ini terbukti karena ada 6 

komponen yang muncul yaitu: pengungkapan pertanyaan secara 

jelas, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian 

waktu, berfikir, dan pemberian tuntunan. 

Keterampilan guru ini sebagai organisator dalam 

pembelajaran yairu sebagai pengelola pembelajaran (Sardiman 

2003:143). Dalam pengelolaannya terhadap pembelajaran terlihat 

dalam keterampilan dasar mengajar guru yaitu keterampilan 

bertanya. Komponen keterampilan bertanya juga sesuai dengan 

salah satu peran guru sebagai Transmitter yaitu guru bertindak 

sebagai penyebar kebijakan dalam keterampulan bertanya guru ( 

sardiman 2003:144) 

 

3) Keterampilan Menggunakan Variasi 

Berdasarkan tabel keterampilan guru dan catatan lapangan 

pada saat mengajar dengan dengan menggunakan model 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual diperoleh: pada 

siklus I observer menilai Keterampilan mengadakan variasi guru  

baik, sedangkan pada siklus II keterampilan guru sangat baik. Hal 

ini terbukti karena ada 3 komponen yang muncul yaitu: variasi 

dalam gaya mengajar, penggunaan media dan bahan pelajaran, dan 

variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. 
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Adanya penggunaan model pembelajaran terpadu dengan 

media audio visual dimaksudkan agar adanya variasi dealam 

pembelajaran, sehingga adanya variasi pula dalam gaya mengajar 

dan pola interaksi dan kegiatan siswa. Penggunaan Variasi sesuai 

dengan kemampuan dasar keterampilan mengajar yang bertujuan 

untuk menghindarkan siswa dari perasaan jenuh dan bosan pada 

pembelajaran ( Sumantri dan Permana 2001 :236).  Penelitian ini 

sudah sesuai dengan keterampilan penggunaan variasi dimana guru 

menggunakan bermacam kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

belajr peserta didik sehingga mengatasi kebosanan dan 

menimbulkan minat, gairah, serta aktivitas belajar yang efektif 

(Sumatri dan Permana 2001:2007). Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki guru adalah 

menggunakan media atau sumber belajar yang sesuai dengan siswa 

(Syah dalam Fathurrohman 2010:46). 

 

4) Keterampilan Memberi Penguatan 

Berdasarkan tabel keterampilan guru dan catatan lapangan 

pada saat mengajar dengan dengan menggunakan model 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual diperoleh: pada 

siklus I observer menilai Keterampilan memberi penguatan guru 

sangat baik. Sedangkan pada siklus II observer memberikan nilai 

sangat baik. Hal ini terbukti karena ada 4 komponen yang muncul 
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yaitu: penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan dengan cara 

mendekati, penguatan dengan sentuhan dan penguaatan berupa 

tanda atau benda.  

Dalam penelitian ini keterampilan memberi penguatan yang 

dilakukan guru sudah sesuai dengan salah satu peranan guru yaitu 

sebagai motivator yang dapat merangsang dan mendorong siswa 

untuk aktif, kreatif dalam pembelajaran (Sardiman 2003:144). 

 

5) Keterampilan Membuka dan Menutup Pembelajaran 

Berdasarkan tabel keterampilan guru dan catatan lapangan 

pada saat mengajar dengan dengan menggunakan model 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual diperoleh: pada 

siklus I observer menilai keterampilan membuka dan menutup 

pembelajaran baik, sedangkan pada siklus II juga mendapatkan 

nilai baik. Hal ini terbukti karena ada 3 komponen yang muncul 

yaitu: menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran.  

Keterampilan ini sesuai dengan peranan guru sebagai 

motivator dan sebagai Evaluator yang mengevaluasi siswa dalam 

proases pembelajaran (Sardiman 143-146). Keterampilan membuka 

dan menutup pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru dalam 

menilai prestasi belajar siswa (Syah dalam Fathurrohman 2010:46). 

 



140 
 

 

6) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Berdasarkan tabel keterampilan guru dan catatan lapangan 

pada saat mengajar dengan dengan menggunakan model 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual diperoleh: pada 

siklus I observer menilai keterampilan memimpin diskusi 

kelompok kecil guru sangat baik, dan pada siklus II diberikan nilai 

4. Hal ini terbukti karena ada 4 komponen yang muncul yaitu: 

Keterampilan untuk mengadakan   pendekatan   secara pribadi, 

keterampilan mengorganisasikan, keterampilan   membimbing   

dan   memudahkan   belajar siswa,  keterampilan  merencanakan  

dan  melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  

Dalam penelitian ini keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan sudah sesuai dengan 8 keterampilan dasar guru,. 

Selain itu keterampilan ini sesuai dengan peran guru sebagai 

Organisator atau pengelola  pembelajaran, guru sebagai fasilitator 

atau pemberi kemudahan, director atau pembimbing dan pengarah 

siswa baik secara kelompok maupun secara pribadi (Sardiman 

2003:143-146). 

 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Berdasarkan tabel keterampilan guru dan catatan lapangan 

pada saat mengajar menggunakan model pembelajaran terpadu 

dengan media audio visual diperoleh: pada siklus I observer 
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menilai keterampilan mengelola kelas guru sangat baik, sedangkan 

pada siklus II sangat baik. Hal ini terbukti karena ada komponen 

yang muncul yaitu: menunjukkan sikap tanggap, membagi 

perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk-

petunjuk yang jelas, menegur, memberi penguatan, memodivikasi 

tingkah laku, dan menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menjadi masalah pengelolaan kelompok. 

Dalam penelitian ini keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan sudah sesuai dengan 8 keterampilan dasar guru 

(Sumantri dan Permana 2001 :229). Selain itu keterampilan ini 

sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu  

mengelola kelas yang didalamnya mengatur tata ruang kelas dan 

menciptakan iklim belajar yang serasi ( Syah dalam Fathurrohman 

2010:45). 

 

8) Keterampilan Membimbing Diskusi 

Berdasarkan tabel keterampilan guru dan catatan lapangan 

pada saat mengajar menggunakan model pembelajaran terpadu 

dengan media audio visual diperoleh: pada siklus I observer 

menilai keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil guru  baik, 

sedangkan pada siklus II juga baik. Hal ini terbukti karena ada 4 

komponen yang muncul yaitu: memusatkan perhatian, memperjelas 
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masalah atau urunan pendapat, menganalisis pandangan siswa, dan 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi. 

Dalam penelitian ini keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan sudah sesuai dengan 8 keterampilan dasar guru 

(Sumantri dan Permana 2001 :229). Selain itu keterampilan ini 

sesuai dengan peran guru sebagai fasilitator atau pemberi 

kemudahan dan mediator atau penengah dalam pembelajaran 

(Sardiman 2003 145-146). 

 

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

1) Visual Activities 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan 

diperoleh pada siklus I rata-rata kegiatan visual siswa adalah 3,2 

yaitu dalam kategori nilai baik, sedang pada siklus II rata-rata skor 

3,6 juga mempunyai nilai baik. hal ini terbukti karena ada 

komponen kegiatan visual yang muncul yaitu memperhatikan guru, 

memperhatikan media audio visual dan membaca media.  

Penelitian ini sesuai dengan salah satu aktivitas siswa yaitu 

visual activities yang meliputi membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan pekerjaan orang lain (Diedrich dalam 

Sardiman 2003: 100). 

2) Oral  Activities 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan 

diperoleh: pada siklus I rata-rata kegiatan visual siswa adalah 2,3 
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yaitu dalam kategori nilai cukup, sedang pada siklus II rata-rata 

skor 3 mempunyai nilai baik. hal ini terbukti karena ada komponen 

kegiatan bicara yang muncul yaitu menjawab pertanyaan guru, 

bertanya, dan juga menyatakan pendapat.  

Penelitian ini sesuai dengan salah satu aktivitas siswa yaitu 

oral activities yang meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi (Diedrich dalam Sardiman 2003: 101). 

3) Listening Activities 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan 

diperoleh: pada siklus I rata-rata kegiatan visual siswa adalah 2,8 

yaitu dalam kategori nilai cukup, sedang pada siklus II rata-rata 

skor 3,5 mempunyai nilai baik. hal ini terbukti karena ada 

komponen kegiatan mendengarkan yang muncul yaitu 

mendengarkan penjelasan dari guru, mendengarkan media audio 

visual, mendengarkan siswa lain. 

Penelitian ini sesuai dengan salah satu aktivitas siswa yaitu 

listening activities yang meliputi mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato (Diedrich dalam Sardiman 

2003: 101). 

4) Writting  Activities 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan 

diperoleh: pada siklus I rata-rata kegiatan visual siswa adalah 3 
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yaitu dalam kategori nilai baik, sedang pada siklus II rata-rata skor 

3 juga mempunyai nilai baik. hal ini terbukti karena ada komponen 

kegiatan menulis yang muncul yaitu menzalin tulisan guru, 

mengerjakan evaluasi, menulis di papan tulis. 

Penelitian ini sesuai dengan salah satu aktivitas siswa yaitu 

writting activities yang meliputi menulis cerita, menulis karangan, 

laporan, angket, menyalin (Diedrich dalam Sardiman 2003: 101) 

5) Drawing  Activities 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan 

diperoleh: pada siklus I rata-rata kegiatan visual siswa adalah 3 

yaitu dalam kategori nilai baik, sedang pada siklus II rata-rata skor 

3,4 juga mempunyai nilai baik. hal ini terbukti karena ada 

komponen kegiatan vmenggambar yang muncul yaitu menyalin 

gambar, menggambar di buku, menggambar di papan tulis. 

Penelitian ini sesuai dengan salah satu aktivitas siswa yaitu 

drawing activities yang meliputi menggambar, membuat grafik, 

membuat peta, digram (Diedrich dalam Sardiman 2003: 101) 

6) Motor  Activities 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan 

diperoleh: pada siklus I rata-rata kegiatan visual siswa adalah 3 

yaitu dalam kategori nilai baik, sedang pada siklus II rata-rata skor 

3 juga mempunyai nilai baik. hal ini terbukti karena ada komponen 

kegiatan motorik yang muncul yaitu duduk sesuai dengan tempet 
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duduk yang ditentukan, duduk tegap, jarak mata dan bacaan lebih 

dari atau sama dengan 30 cm.  

Penelitian ini sesuai dengan salah satu aktivitas siswa yaitu 

motor activities yang meliputi melakukan percobaan, membuat 

kontreksi, bermain, berkebun, duduk, beternak (Diedrich dalam 

Sardiman 2003: 102) 

7) Emotional  Activities 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan 

diperoleh: pada siklus I rata-rata kegiatan visual siswa adalah 3 

yaitu dalam kategori nilai cukup, sedang pada siklus II rata-rata 

skor 3,3 juga mempunyai nilai baik. hal ini terbukti karena ada 

komponen kegiatan emosional yang muncul yaitu bersemangat, 

tidak mudah bosan, membaca dengan volume tinggi.  

Penelitian ini sesuai dengan salah satu aktivitas siswa yaitu 

emotional activities yang meliputi menaruh minat, merasa bosan, 

bersemangat, berani, tenang, gugup,  (Diedrich dalam Sardiman 

2003: 102) 

 

c. Keterampilan Membaca Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan 

keterampilan membaca siswa menggunakan model pembelajaran terpadu 

dengan media audio visual dari siklus I sampai siklus II. Hasil penialaian 



146 
 

 

keterampilan membaca pada siklus I mempunyai rata-rata nilai 62,5 

Sedangkan ketuntasan klasikal adalah 69%. 

Berdasarkan batas kriteria minimum ketuntasan belajar adalah 

75% (Muslich 2009:36). Dengan ketuntasan klasikal pada siklus I yang 

belum memenuhi kriteria minimum ketuntasan, maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus II. 

 Untuk siklus II , hasil penialaian keterampilan membaca pada 

siklus II mempunyai rata-rata nilai 73,75. Sedangkan ketuntasan klasikal 

adalah 95%. Setelah dilaksanakan siklus II dan ketuntasan klasikal siswa 

mencapai 95% yang sudah melebihi batas kriteria minimum ketuntasan 

belajar, maka penelitian ini berhenti sampai di siklus II. 

Dalam penelitian yang dilakukan terliahat adanya peningkatan 

baik peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, maupun 

peningkatan keterampilan membaca siswa kelas I dalam pembelajaran. 

Hal tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran terpadu dengan 

media audio visual cocok diterapkan untuk meningkatkan keterampilan 

membaca siswa. Karena pembelajaran siswa kelas I masih terpadu dan 

tidak terpisah-pisah. Selain itu variasi dan inovasi dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan aktivitas siswa yang pada akhirnya akan 

meningkatkan hasil belajar yaitu keterampilan membaca siswa. 
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2. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian adanya keterbatasan fisik, 

psikologis, kultural maupun lingkungan yang dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran. Maka dalam upaya memperkecil, meredam dan 

mengatasi atau menghilangkan maka dilakukan berbagai upaya yang 

ditempuh dengan cara memperbaiki keterampilan mengajar guru 

sehingga berpengaruh pada aktivitas siswa dan pada akhirnya berdampak 

pada keterampilan membaca siswa kelas I (hasil belajar siswa).  

Salah satu cara memperbaiki keterampilan guru adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran terpadu dengan media audio visual. 

Dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran terpadu 

dengan media audio visual tidak memaksakan siswa untuk mengkotak-

kotakkan mata pelajaran. Sehingga siswa mendapat pengetahuan secara 

utuh dan gtidak terpisah-pisah. Melalui pembelajaran terpadu ini 

pembelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Model 

pembelajaran ini menolak teori drill system sebagai dasar pembelajaran. 

Pembelajaran terpadu memberikan pengalaman yang bermakna bagi 

anak. 

Media audio visual memberikan pengalaman bagi siswa. Bukan 

hanya mengingat namun melihat langsung suatu peristiwa ataupun 

kejadian yang membutuhkan imajinasi dari anak. Media ini dapat 

menggambarkan secara nyata, bukan sekedar banyangan, namun gambar 

nyata dengan didampingi suara atau bunyi yang mendukung gambar. 
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Media ini memberikan pengalaman belajar secara visual dan audial 

sehingga daya tangkap siswa lebih tinggi. Mengacu dari pemikiran ini 

maka peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas yaitu aplikasi model 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual terhadap keterampilan 

membaca siswa kelas I di SD N Kandri 01 Gunungpati kota Semarang.  

Setelah dilakukan tindakan, observasi dan evaluasi diperoleh hasil 

yang menunjukkan adanya peningkatan pada data awal, siklus I dan 

siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan keterampilan 

membaca siswa menggunakan model pembelajaran terpadu dengan 

media audio visual dari siklus I sampai siklus II. Hasil penialaian 

keterampilan membaca pada siklus I mempunyai rata-rata nilai 62,5. 

Sedangkan ketuntasan klasikal adalah 69%. Maka penelitian dilanjutkan 

ke siklus II. 

Data siklus II , hasil penialaian keterampilan membaca pada 

siklus II mempunyai rata-rata nilai 73,75. Sedangkan ketuntasan klasikal 

95% untuk. Setelah dilaksanakan siklus II dan ketuntasan klasikal siswa 

mencapai 95% yang sudah melebihi batas kriteria minimum ketuntasan 

belajar, maka penelitian ini berhenti sampai di siklus II. 

Peningkatan juga terjadi pada keterampilan guru dan aktivitas 

siswa. Keterampilan guru pada siklus I mendapat skor 26 yang masuk 

dalam kategori baik, sedangkan pada siklus II mendapat skor 30 dengan 

kategori sangat baik. Peningkatan aktivitas siswa yaitu pada siklus I 
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mendapat skor 20 yang termasuk kategori baik, sedangkan untuk siklus II 

aktivitas siswa mendapat skor 23 yang termasuk kategori sangat baik. 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai pada siklus I dan siklus II yang 

menunjukkan ketercapaian indikator keberhasilan.  

Dapat disimpulkan bahwa aplikasi model pembelajaran terpadu 

dengan media audi visual dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan keterampilan membaca siswa kelas I .
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan keterampilan membaca pada pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual siswa kelas I SDN 01, 

Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Model pembelajaran terpadu dengan media audio visual dapat 

meningkatkan keterampilan guru. Hal tersebut ditunjukkan dari 

peningkatan 8 keterampilan dasar mengajar. 

2. Model pembelajaran terpadu dengan media audio visual dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Berbagai aktivitas siswa adalah visual 

activities (aktivitas visual),  oral activities (aktivitas berbicara),  listening 

activities (aktivitas mendengarkan), writing activities (aktivitas menulis), 

drawing activities (aktivitas menggambar), motor  activities(aktivitas 

motorik) dan  emotional  activities (aktivitas emosional).  

3. Model pembelajaran terpadu dengan media audio visual dapat 

meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas I. Keterampilan 

membaca permulaan pada kelas I meliputi aspek lafal dan intonasi  

Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini yaitu model 

pembelajaran terpadu dengan media audio visual dapat meningkatkan 
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keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca pada siswa 

kelas I SDN Kandri 01, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang terbukti 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 

kelas I SDN Kandri 01 Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, maka 

peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Guru lebih banyak membaca dan mencari inovasi pembelajaran sehingga 

dapat memaksimalkan 8 keterampilan dasar mengajar. 

2. Guru lebih banyak menggunakan model pembelajaran yang tidak 

terpisah-pisah atau terpadu, sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

3. Guru menggunakan media yang berwarna-warni, menarik, bergerak, 

bersuara sehingga aktivitas siswa meningkat.
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 
 

KISI- KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL : 

Aplikasi Model Pembelajaran Terpadu dengan Media Audio Visual  

Terhadap Peningkatan Keterampilan Membaca Siswa Kelas I 

 

No Variabel Indikator Sumber Data Instrument 

1 Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

terpadu dengan 

media audio 

visual 

1. Keterampilan Menjelaskan 

2. Keterampilan Bertanya 

3. Keterampilan Menggunakan 

Variasi 

4. Keterampilan Memberi 

Penguatan 

5. Keterampilan Membuka dan 

Menutup Pelajaran 

6. Keterampilan Mengajar 

Kelompok kecil dan 

Perorangan 

7. Keterampilan Mengelola 

Kelas 

8. Keterampilan Membimbing 

Diskusi  

● Siswa 

● Catatan 

lapangan 

● Video  

● Foto  

● Lembar 

observasi 

● Catatan 

lapangan 

 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

terpadu dengan 

media audio 

visual 

 

1. Visual activities 

2. Oral activities 

3. Listening activities 

4. Writing activities 

5. Drawing activities 

6. Motor activities 

7. Emotional activities 

● Guru 

● catatan 

lapangan 

● video 

● foto 

● Lembar 

observasi 

● catatan 

lapangan 
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3. Keterampilan 

membaca 

permulaan dalam 

pembelajaran 

 

1. Pelafalan 

2. Intonasi  

● Siswa 

● Foto  

● Video  

● Test 

tertulis 

● lembar 

observasi 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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SIKLUS….. 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Aplikasi Model Pembelajaran Terpadu dengan Media Audio Visual  

Terhadap Peningkatan Keterampilan Membaca Siswa Kelas I 

Nama Guru  :........ 

Nama Sekolah  : SDN Kandri 01 

Kelas    : I 

Materi   :  

Hari/ tanggal  : ........... 

Petunjuk  :  

a. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada diskriptor yang sudah 

ditetapkan 

c. Berilah tanda (√) pada angka 1,2,3 atau 4 sesuai dengan deskriptor 

d. Skala penilaian untuk setiap masing-masing deskriptor adalah sebagai 

berikut 

1 jika deskriptor sesuai dengan huruf a 

2  jika deskriptor sesuai dengan huruf b 

3 jika deskriptor sesuai dengan huruf c 

4 jika deskriptor sesuai dengan huruf d 

 

No Indikator Deskriptor  

Tingkat 

Kemampuan 

1 2 3 4 

1 Keterampilan Menjelaskan 

Komponen-komponen  

(1) Merencanakan: 

(a) Isi pesan (materi) 

      (b) Penerima pesan (siswa) 

(2) Menyajikan suatu penjelasan 

a. Guru tidak menggunakan 

komponen keterampilan 

menjelaskan 

b. Guru menggunakan 1 

komponen 

c. Guru menggunakan 2 
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(a) Kejelasan 

(b) Penggunaan contoh dan ilustrasi 

(c) Pemberian tekanan 

(3) Balikan 

komponen 

d. Guru menggunakan 3 

komponen 

 

2 Keterampilan Bertanya 

Komponen 

(1) Pengungkapan pertanyaan secara 

jelas 

(2) Pemberian Acuan 

(3) Pemusatan 

(4) Pemindahan Giliran 

(5) Penyebaran 

(6) Pemberian waktu berfikir 

(7) Pemberian Tuntunan 

a. Guru tidak menggunakan 

komponen keterampilan 

bertanya 

b. Guru menggunakan 1-3 

komponen 

c. Guru menggunakan 4-5 

komponen 

d. Guru menggunakan 6-7 

komponen 

 

    

3 Keterampilan Menggunakan Variasi 

Komponen 

(1) Variasi dalam Gaya Mengajar: 

(2) Penggunaan Media dan Bahan 

Pelajaran  

(3) Variasi Pola Interaksi dan Kegiatan 

Siswa 

a. Guru tidak menggunakan 

komponen keterampilan 

menggunakan variasi 

b. Guru menggunakan 1 

komponen 

c. Guru menggunakan 2 

komponen 

d. Guru menggunakan 3 

komponen 

    

4  Keterampilan Memberi Penguatan 

Komponen  

(1) Penguatan Verbal 

(2) Penguatan penguatan gestural 

(3) Penguatan dengan cara mendekati 

(4) Penguatan dengan sentuhan 

(5) Penguatan dengan memberikan 

a. Guru tidak menggunakan 

komponen keterampilan 

memberi penguatan 

b. Guru menggunakan 1-2 

komponen 

c. Guru menggunakan 3-4 

komponen 
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kegiatan menyenangkan 

(6)  Penguatan berupa tanda atau benda 

d. Guru menggunakan 5-6 

komponen 

5 Keterampilan Membuka dan Menutup 

Pelajaran  

(1) Komponen Membuka 

(a) Menarik perhatian siswa 

(b) Menimbulkan motivasi 

(c) Memberikan acuan 

(d) Membuat kaitan 

(2) Komponen Menutup 

(a) Meninjau kembali 

(b) Mengevaluasi 

a. Guru tidak menggunakan 

komponen keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran 

b. Guru menggunakan 1-2 

komponen 

c. Guru menggunakan 3-4 

komponen 

d. Guru menggunakan 5-6 

komponen 

 

    

6 Keterampilan Mengajar Kelompok kecil 

dan Perorangan 

Komponen  

(1) Keterampilan   untuk    mengadakan   

pendekatan   secara pribadi 

(2) Keterampilan Mengorganisasikan 

(3) Keterampilan   membimbing   dan   

memudahkan   belajar siswa 

(4) Keterampilan  merencanakan  dan  

melaksanakan kegiatan  belajar 

mengajar 

a. Guru tidak menggunakan 

komponen keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perorangan  

b. Guru menggunakan 1 

komponen 

c. Guru menggunakan 2 

komponen 

d. Guru menggunakan 3-4 

komponen 

 

    

7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Komponen 

(1) Menunjukkan sikap tanggap 

(2) Membagi perhatian 

(3) Memusatkan perhatian kelompok 

(4) Memberikan petunjuk-petunjuk yang 

a. Guru tidak menggunakan 

komponen keterampilan 

mengelola kelas 

b. Guru menggunakan 1-3 

komponen 

c. Guru menggunakan 4-6 
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jelas 

(5) Menegur 

(6) Memberi penguatan 

(7) Modifikasi tingkah laku 

(8) Pengelolaan kelompok 

(9) Menemukan  dan  memecahkan  

tingkah  laku  yangm menimbulkan 

masalah 

komponen 

d. Guru menggunakan 7-9 

komponen 

 

8 Keterampilan Membimbing Diskusi  

Komponen 

(1) Memusatkan perhatian 

(2) Memperjelas masalah atau urunan 

pendapat 

(3) Menganalisa pandangan siswa 

(4) Meningkatkan urunan siswa 

(5) Menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi 

(6) Menutup diskusi 

a. Guru tidak menggunakan 

komponen keterampilan 

membimbing diskusi 

b. Guru menggunakan 1-2 

komponen 

c. Guru menggunakan 3-4 

komponen 

d. Guru menggunakan 5-6 

komponen 

 

    

Jumlah     

 

Jumlah skor : ………. 

Keterangan Penilaian 

R = skor terrendah : 8 x 1 = 8 

T = skor tertinggi : 8 x 4 = 32 

n = banyaknya skor =  batas atas – batas bawah 

          = 32,5 – 7,5 

          = 25 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) 

= 
 

 
 ( 25+1 ) 
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= 
 

 
 x 26 

= 13 

Jadi Q2 adalah 20 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +1 ) 

= 
 

  
 ( 25+1 ) 

= 
 

  
 x 26 

= 6,5 

Jadi Q1 adalah 13,5 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (n +1 ) 

= 
 

  
 (      ) 

= 
 

  
 x 26 

= 19,5 

= 12,5 

Jadi Q3 adalah 26,5 

Q4= kuartil keempat = T = 32 

Skor Nilai Ketuntasan 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik Tuntas  

20 ≤ skor < 26,5 Baik Tuntas  

13,5 ≤ skor < 20 Cukup Tidak tuntas  

8 ≤ skor < 13,5 Kurang Tidak tuntas  

 

Semarang, ………………… 

Observer, 

 

 

 

………………………… 
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SIKLUS….. 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Aplikasi Model Pembelajaran Terpadu dengan Media Audio Visual  

Terhadap Peningkatan Keterampilan Membaca Siswa Kelas I 

Nama Guru  :........ 

Nama Sekolah  : SDN Kandri 01 

Kelas    : I 

Materi   :  

Hari/ tanggal  : ........... 

Petunjuk  :  

a. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada diskriptor yang sudah 

ditetapkan 

c. Berilah tanda (√) pada angka 1,2,3 atau 4 sesuai dengan deskriptor 

d. Skala penilaian untuk setiap masing-masing deskriptor adalah sebagai 

berikut 

1 jika deskriptor sesuai dengan huruf a 

2  jika deskriptor sesuai dengan huruf b 

3 jika deskriptor sesuai dengan huruf c 

4 jika deskriptor sesuai dengan huruf d 

 

No Indikator Deskriptor  

Tingkat 

Kemampuan 

1 2 3 4 

1 Visual activities 

Aktivitas  

a) Memperhatikan guru 

b) Memperhatikan media audi visual 

c) Membaca media  

a. Siswa tidak melakukan visual 

activities  

b. Siswa melakukan 1 aktivitas 

c. Siswa melakukan 2 aktivitas 

d. Siswa melakukan 3 aktivitas 

    

2 Oral activities a. Siswa tidak melakukan oral     
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Aktivitas 

a) Menjawab pertanyaan 

b) Bertanya 

c) Menyatakan pendapat 

 

activities 

b.  Siswa melakukan 1 aktivitas 

c. Siswa melakukan 2 aktivitas 

d. Siswa melakukan 3 aktivitas  

3 Listening activities 

Aktivitas 

a) Mendengarkan penjelasan guru 

b) Mendengarkan media audio 

visual 

c) Mendengarkan siswa lain 

a. Siswa tidak melakukan listening 

activities 

b. Siswa melakukan 1 aktivitas 

c. Siswa melakukan 2 aktivitas 

d. Siswa melakukan 3 aktivitas 

    

4 Writing activities 

Aktivitas  

a) Menyalin tulisan guru 

b) Menulis di papan tulis 

c) Mengerjakan evaluasi 

a. Siswa tidak melakukan writting  

activities 

b.  Siswa melakukan 1 aktivitas 

c. Siswa melakukan 2 aktivitas 

e. Siswa melakukan 3 aktivitas 

    

5 Drawing activities 

Aktivitas  

a) Menyalin gambar 

b) Menggambar di buku 

c) Menggambar di papan tulis  

a. Siswa tidak melakukan drawing 

activities 

b.  Siswa melakukan 1 aktivitas 

c. Siswa melakukan 2 aktivitas 

d. Siswa melakukan 3 aktivitas  

    

6 Motor activities, 

Aktivitas yang dilakukan adalah: 

a) Duduk sesuai dengan tempat yang 

ditentukan 

b) Duduk tegap 

c) Jarak mata dan bacaan ≥ 30 cm 

a. Siswa tidak melakukan motor 

activities 

b.  Siswa melakukan 1 aktivitas 

c. Siswa melakukan 2 aktivitas 

e. Siswa melakukan 3 aktivitas 

    

7 Emotional activities 

a) Bersemangat 

b) Tidak bosan 

a. Siswa tidak melakukan emotional 

activities 

b.  Siswa melakukan 1 aktivitas 
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c) Membaca dengan volume tinggi 

 

c. Siswa melakukan 2 aktivitas 

d. Siswa melakukan 3 aktivitas  

Jumlah     

  

Jumlah skor : ………. 

Keterangan Penilaian 

R = skor terrendah : 7 x 1 = 7 

T = skor tertinggi : 7 x 4 = 28 

n = banyaknya skor =  batas atas – batas bawah 

          = 27,5 – 7,5 

          = 20 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n+2) 

= 
 

  
 ( 20+2) 

= 
 

  
 x 22 

= 5,5 

Jadi Q1 adalah 11,5 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n +1) 

= 
 

 
 ( 20+1  ) 

= 
 

 
 x 21 

= 10,5 

Jadi Q2 adalah 16,5 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (3n +2) 

= 
 

  
 (        ) 

= 
 

  
 ( 60+2) 

= 
 

  
 x 62 

= 15,5 
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Jadi Q3 adalah 21,5 

Q4= kuartil keempat = T = 28 

 

Skor Nilai Ketuntasan 

21,5  ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas 

16,5≤ skor < 21,5 Baik Tuntas 

11,5≤ skor < 16,5   Cukup Tidak tuntas 

7     ≤ skor < 11,5 Kurang Tidak tuntas 

 

Semarang, ………………… 

Observer, 

 

 

 

…………………………….. 
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SIKLUS….. 

LEMBAR KETERAMPILAN MEMBACA 

Aplikasi Model Pembelajaran Terpadu dengan Media Audio Visual  

Terhadap Peningkatan Keterampilan Membaca Siswa Kelas I 

Nama Guru  :........ 

Nama Sekolah  : SDN Kandri 01 

Kelas    : I 

Materi   :  

Hari/ tanggal  : ........... 

Petunjuk  :  

a. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada diskriptor yang sudah 

ditetapkan 

c. Berilah tanda (√) pada angka 1,2,3 atau 4 sesuai dengan deskriptor 

d. Skala penilaian untuk setiap masing-masing deskriptor adalah sebagai 

berikut 

1 jika deskriptor sesuai dengan huruf a 

2  jika deskriptor sesuai dengan huruf b 

3 jika deskriptor sesuai dengan huruf c 

4 jika deskriptor sesuai dengan huruf d 

 

No Indikator Deskriptor  

Tingkat 

Kemampuan 

1 2 3 4 

1 Pelafalan  

a)  Mengucapkan huruf dengan jelas 

b) Mengucapkan kata dengan jelas 

c) Menyuarakan lambang-lambang 

bunyi dengan jelas 

a. Komponen pelafalan tidak 

terpenuhi 

b. Terpenuhi 1 komponen 

c. Terpenuhi 2 komponen 

d. Terpenuhi 3 komponen 

    

2 Intonasi  a. Komponen intonasi tidak terpenuhi     
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a. Sesuai jeda  

b. Sesuai tempo 

c. Sesuai tanda baca 

 

b. Terpenuhi 1 komponen 

c. Terpenuhi 2 komponen 

d. Terpenuhi 4komponen 

JUMLAH     

jumlah skor  :  

 

Keterangan Penilaian 

R = skor terrendah : 2 x 1 = 2 

T = skor tertinggi : 2 x 4 = 8 

n = banyaknya skor =  batas atas – batas bawah 

          = 8,5 – 1,5 

          = 7 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n+1) 

= 
 

  
 ( 7+1) 

= 
 

  
 x 8 

= 2 

Jadi Q1 adalah 3 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n +1) 

= 
 

 
 ( 7 +1) 

= 
 

 
 x 8 

= 4 

Jadi Q2 adalah 5 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (3n +1) 

= 
 

  
 (     ) 

= 
 

  
 ( 8) 
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= 
 

  
 x 8 

= 6 

Jadi Q3 adalah 7 

Q4= kuartil keempat = T = 8 

 

Skor Nilai Ketuntasan 

7  ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik Tuntas 

5  ≤ skor < 7 Baik Tuntas 

3  ≤ skor < 5 Cukup Tidak tuntas 

2  ≤ skor < 3 Kurang Tidak tuntas 

 

 

Semarang, ………………… 

Observer, 

 

 

…………………………….. 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS….. 

 

Nama Sekolah  : SDN Kandri 01 

Kelas    : I 

Materi   :  

Hari/ tanggal  : ........... 

Petunjuk  : Tulislah kejadian-kejadian yang terjadi pada pembelajaran  

  yang tidak ada dalam  lembar observasi! 
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LAMPIRAN 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
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SIKLUS I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan pendidikan : SDN Kandri 01 

Kelas/ semester : I / 1 

Tema   : Lingkungan 

Jumlah pertemuan : 2 kali pertemuan (5 x 35 menit) 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

 SBK 

10. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

 Bahasa Indonesia 

3. Memahami teks pendek dengan membaca nyaring 

7. Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi 

anak 

 IPA 

5. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam ( cuaca dan 

musim) serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

 SBK 

10.4 Menyanyikan lagu anak-anak dan lagu wajib 

 Bahasa Indonesia 

7.1 Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 

kata dengan intonasi yang tepat 

 IPA 

5.1 Mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan 

 

 

 

 



175 
 

 
 

III. INDIKATOR 

 SBK 

Menyanyikan lagu dengan syair yang benar 

 Bahasa Indonesia 

Membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

 IPA  

 Menceritakan benda-benda langit yang terlihat pada waktu siang dan 

malam. 

 Menggambarkan benda langit yang terlihat pada waktu siang dan 

malam hari. 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Dengan membaca nyaring siswa dapat menyanyikan lagu dengan syair 

yang benar. 

 Dengan membaca nyaring siswa dapat membaca teks pendek dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. 

 Dengan media audio visual siswa dapat menceritakan benda-benda langit 

yang terlihat pada waktu siang dan malam dengan tepat. 

 Dengan media audio visual siswa dapat menggambarkan benda langit 

yang terlihat pada waktu siang dan malam hari. 

 

V. ALOKASI WAKTU 

5 x 35 menit 

 

VI. MATERI POKOK 

 Lagu anak dan lagu wajib 

 Video sederhana tentang benda langit  

 Berbagai benda langit dan peristiwa alam 

 

VII. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran terpadu tipe webbed 



176 
 

 
 

 

VIII. METODE, MEDIA 

a. Metode  

 Tanya jawab 

 Ceramah 

 Membaca nyaring 

b. Media 

 Media Audo Visual 

 

IX.  LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Pendahuluan 

1. Salam 

2. Doa 

3. Presensi  

4. Pengondisian kelas 

5. Apersepsi : guru mengajak siswa menyanyikan lagu “ bintang kecil” 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

B. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

1. Guru memutarkan  video tentang benda langit pada siang hari 

dan malam hari untuk mengingatkan siswa. 

2. Siswa mengidentifikasi dengan membaca nyaring hal-hal yang 

bisa diingat siswa  

3. Guru menampilkan kalimat dalam slide yang disertai gambar 

pada siswa.  

4. Guru memberikan contoh lagu yang sudah digubah syairnya  

dengan lafal dan intonasi yang tepat 

5. Guru meminta siswa untuk membacakan kalimat dengan 

nyaring 

 Elaborasi 

6. Siswa membaca nyaring kalimat yang diberikan oleh guru 
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7. Siswa secara individu membaca nyaring kalimat yang 

diberikan guru dengan intonasi dan lafal yang benar 

 Konfirmasi 

8. Guru memberikan reward pada siswa yang aktif dalam 

pembelajaran dengan menampilkan namanya di media audio 

visual. 

C. Penutup  

1. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Guru memberikan refleksi 

3. Evaluasi. 

 

X. EVALUASI 

1. Prosedur 

Tes proses : ada 

Tes akhir : ada 

2. Bentuk tes : isian dan uraian 

3. Jenis tes : lisan dan tertulis 

4. Alat tes  : soal 
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LAMPIRAN 

A. Lagu bintang kecil dan pelangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINTANG BESAR 

 

bintang besar di langit yang hijau 

amat banyak menghias kamarku 

aku ingin terbang dan bernyanyi 

jauh tinggi ke tempat kau berada 

Pelangi 

pelangi pelangi 

alangkah elokmu 

merah ungu hijau 

di langit yang putih 

pelukismu agung 

siapa gerangan 

pelangi pelangi 

ciptaan tuhan 
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B. Lembar Kerja Siswa 

Sebutkan benda yang kamu lihat dalam video lalu berikan tanda ( x ) pada 

tabel benda langit berikut! (ditulis di papan tulis) 

 

No  Benda yang ada di 

langit  

Benda langit Bukan benda langit 

1 Layang-layang  X 

2 Matahari    

3 Burung   

4 Bulan   

5 Awan    

6 Bintang    

    

 

C. Soal (melalui slide) 

Pilihlah  pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang kamu anggap benar! 

 

1. Benda langit yang tampak bersinar pada malam hari adalah.... 

a. Matahari 

b. Bulan 

c. Satelit 

d. Awan  

2. Selain memancarkan cahaya matahari juga memancarkan..... 

a. Suara 

b. Listrik 

c. Panas 

d. Getaran  

3. Benda langit yang tampak berkelap kelip adalah.... 

a. Matahari 

b. Awan  

c. Bulan 
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d. Bintang  

4. Benda di bawah ini yang merupakan benda langit adalah.... 

a. Bulan 

b. Awan 

c. Layang-layang 

d. Burung  

5. Gambar di bawah ini merupakan gambar...... 

 

 

 

 

 

a. Bulan sabit 

b. Bulan purnama 

c. Bulan benjol 

d. Gerhana bulan 

6. Bulan yang seperti lingkaran penuh disebut.... 

a. Bulan sabit 

b. Bulan purnama 

c. Bulan benjol 

d. Gerhana bulan 

7. Benda langit yang berkelap kelip dan lebih dari satu adalah.... 

a. Matahari 

b. Bulan 

c. Bintang 

d. Awan  

8. Benda pada gambar di bawah akan muncul pada.... 
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a. Malam hari 

b. Siang hari 

c. Siang dan malam 

d. Sore hari 

9. Untuk mengamati bintang diperlukan.... 

a. Mikroskop 

b. Periskop 

c. Sekop 

d. Teleskop  

10. Tanda akan datangnya malam adalah.... 

a. Hujan 

b. Awan mendung 

c. Terbenam matahari 

d. Terang  

 

 

Kunci jawaban  

1. B 

2. C 

3. D 

4. A 

5. A 

6. B 

7. C 

8. B 

9. D 

10. C 
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SIKLUS II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan pendidikan : SDN Kandri 01 

Kelas/ semester : I / 1 

Tema   : Lingkungan 

Jumlah pertemuan : 2 kali pertemuan  (5x 35 menit) 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

 PKn 

4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah 

 Bahasa Indonesia 

7. Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi 

anak 

 IPA 

5. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam ( cuaca dan 

musim) serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

 PKn 

4.2 Melaksanakan  aturan yang berlaku di masyarakat 

 Bahasa Indonesia 

7.1 Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 

kata dengan intonasi yang tepat 

 IPA 

5.3 Membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan 

terhadap kegiatan manusia. 

 

III. INDIKATOR 

 PKn 

Menjelaskan kewajiban sebagai warga anggota masyarakat 
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 Bahasa Indonesia 

Membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

 IPA  

 Menjelaskan keuntungan musim hujan 

 Menyebutkan kerugian yang terjadi bila musim hujan tiba 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Dengan tanya jawab siswa menjelaskan kewajiban sebagai warga anggota 

masyarakat. 

 Dengan membaca nyaring siswa dapat membaca teks pendek dengan lafal 

dan intonasi yang tepat. 

 Dengan media audio visual siswa dapat menjelaskan keuntungan musim 

hujan. 

 Dengan media audio visual siswa dapat menyebutkan kerugian yang 

terjadi bila musim hujan tiba. 

 

V. ALOKASI WAKTU 

5 x 35 menit 

 

VI. MATERI POKOK 

 Hak dan kewajiban masyarakat 

 Wacana sederhana tentang kesehatan  

 Musim kemarau dan hujan 

 

VII. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran terpadu tipe webbed 

 

 

VIII. METODE, MEDIA 

a. Metode  

 Tanya jawab 
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 Ceramah 

 SAS 

b. Media 

 Media Audo Visual 

 

IX.  LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Pendahuluan 

1. Salam 

2. Doa 

3. Presensi dengan menampilkan nama siswa  

4. Pengondisian kelas 

5. Apersepsi : guru mengajak siswa menyanyikan lagu “ hujan “ 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

B. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

1. Guru memutarkan video tentang musim kemarau dan musim 

hujan 

2.  Dengan membaca nyaring siswa mengidentifikasi hal-hal yang 

bisa diingat siswa  

3. Guru menampilkan kalimat dalam slide yang disertai gambar 

pada siswa.  

4. Guru meminta siswa untuk membacakan kalimat dengan nyaring 

5. Guru memberikan contoh membaca kalimat dengan lafal dan 

intonasi yang tepat 

 Elaborasi 

6. Siswa membaca nyaring kalimat yang diberikan oleh guru 

7. Siswa secara individu membaca nyaring kalimat yang diberikan 

guru dengan intonasi dan lafal yang benar 

 Konfirmasi 
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LAMPIRAN 

A. Lagu Hujan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lembar Kerja Siswa 

Sebutkan keuntungan dan kerugian dari musim hujan yang kamu ketahui! 

(dituliskan di papan tulis) 

 

No  Keuntungan musim hujan Kerugian musim hujan 

1   

2   

3   

4   

 

 

HUJAN 
 

tik tik tik 
bunyi air di atas gelas 
airnya turun tidak terkira 

cobalah lihat 
gelas dan piring 
meja  dan lantai 
basah semua 
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LAMPIRAN 4 

DAFTAR NAMA SISWA 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS I SDN KANDRI 01  

KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

No. Nama 

1. Miko Ananda 

2. Mohammad Bagus S.R 

3. Muhamad Firman Febry 

4. Pulung Widyanto 

5. Afifah Nilamsari 

6. Ahmad Yusuf. F 

7. Alviatul Rahmaniah 

8. Arif  Daffa Ryanditya 

9. Alfina Mawardani 

10. Anis Fadillah 

11. Ardian Putra Pratama 

12. Anggi Rifki Fauzi 

13. Arfandy Khusnul Fatah 

14. Aurelia Shifa R. 

15. Cahya Pindha Hapsari 

16. Dea Ananda Putri 

17. Dila Putri Ariyani 

18. Dhiah Dharmastuti. P 

19. Firman Taufik Saputra 

20. Fatchudin Rosyid 
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21. Gilang Pratama 

22. Haidar Dzaky Ahfad 

23. Heita Septianj R. S 

24. Iqbal Aditya 

25. Krisna Wahyu Aditya 

26. M. Ardi Bacthiar 

27. M. Choirul Huda 

28. M. Mindri Hardeni 

29. Nabila Cahaya P. W. 

30. Nabila Maya Apriliana 

31. Nurul Hidayah 

32. Rafli Febriana Putra 

33. Ragil Saputra 

34. Rika Yolanda Putri 

35. Rosidah 

36. Tri Oktavianto 

37. Vera Diah Rahmawati 

38. Vidiatma Zakki N. 

39 Yoga Tegar Pratama 
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LAMPIRAN 5 

DATA HASIL PENELITIAN 
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 LAMPIRAN 6 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 7 

FOTO  PENELITIAN 
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