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ABSTRAK 
 

Aminah. 2011. Peningkatan  Keterampilan Membaca Lancar melalui Permainan Scrabble pada 
 Siswa Kelas I Sekolah Dasar. Sarjana pendidikan Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar 
 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Keterampilan membaca Lancar dan permainan Scrabble. 
 
 Menurunnya hasil keterampilan  membaca siswa  kelas IC SDN Petompon 02 Semarang 
pada mata pelajaran bahasa Indonesia terlihat dari pemahaman membaca siswa. Faktor yang 
menyebabkan hasil pemahaman membaca antara lain: guru kurang inovatif,  menggunakan metode 
konvensional, malas mengeja, sulit memahami isi bacaan,  tidak mau belajar membaca dengan 
sungguh-sungguh. 
 Rumusan masalahnya 1) Bagaimanakan keterampilan guru  guru kelas IC SDN Petompon 
02 dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan scrabble? 2) Bagaimanakah 
aktivitas siswa kelas IC SDN Petompon 02 Semarang dalam pembelajaran membaca lancar 
dengan menggunakan permainan scrabble? 3) Bagaimanakah keterampilan membaca lancar siswa 
kelas IC SDN Petompon 02 Semarang dalam pembelajaran membaca lancar dengan menggunakan 
permainan scrabble? 4) Bagaimanakah pemahaman membaca siswa kelas IC SDN  Petompon 02 
Semarang dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan scrabble? 
 Tujuan umum penelitian tindakan kelas ini adalah mendeskripsikan pengelolaan 
pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan scrabble pada siswa kelas I SDN 
Petompon 02 Semarang. Tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas ini antara lain: 1) 
Mendeskripsikan keterampilan guru kelas IC SDN Petompon 02 Semarang dalam pembelajaran 
membaca lancar  menggunakan permainan scrabble. 2) Mendeskripsikan aktivitas siswa kelas IC 
SDN Petompon 02 Semarang dalam pembelajaran membaca lancar dengan menggunakan 
permainan scrabble. 3) Meningkatkan keterampilan membaca lancar siswa kelas IC SDN  
Petompon 02 Semarang dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan scrabble. 
4) Meningkatkan pemahaman membaca siswa kelas IC SDN Petompon 02 Semarang dalam 
pembelajaran keterampilan membaca menggunakan permainan scrabble. 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan tiga siklus. 
Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Dengan jumlah  siswa 40 terdiri dari 22 siswa putra dan 18 siswa putri dan guru kelas IC SDN 
Petompon 02 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen, tes, observasi, dan 
catatan lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Keterampilan guru dalam 
pembelajaran membaca lancar mengalami peningkatan. Pada siklus I guru memperoleh nilai rata-
rata 26 kriteria baik dengan persentase 72,22%. Kemudian pada siklus II penilaiannya meningkat 
menjadi 29 kriteria baik dengan persentase 80,56% pada siklus III penilaiannya meningkat 
menjadi 30 kriteria sangat baik dengan persentase 83,34%. 2) Aktivitas siswa dalam mengikuti 
pembelajaran mengalami peningkatan dilihat dari hasil observasi. Pada siklus I memperoleh rata-
rata 24,65 kriteria baik dengan persentase 68,47%  pada siklus II meningkat menjadi 27,1 kriteria 
baik dengan persentase 82% meningkat menjadi 29,4 kriteria sangat baik dengan persentase 
81,67% pada siklus III. 3) Keterampilan membaca lancar mengalami peningkatan. Pada siklus I 
memperoleh rata-rata 13,25 dengan kriteria baik dan meningkat menjadi 13,63 dengan kriteria 
sangat baik. 4) Hasil pemahaman membaca mengalami peningkatan untuk siklus I memperoleh 
ketuntasan klasikal sebesar 72,50% meningkat menjadi 77,50% pada siklus II dan 80% pada siklus 
III. 

Berdasarkan simpulan yang dibuat, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa pembelajaran 
membaca lancar  menggunakan permainan scrabble dapat meningkatkan keterampilan membaca 
lancar dan pemahaman membaca siswa kelas IC SDN Petompon 02. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa bahasa memiliki peran sentral 

dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan 

menerapkan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang 

studi. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

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

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan Indonesia 

(KTSP, 2006: 38). Oleh karena itu dalam pembelajaran bahasa sangat 

penting untuk diajarkan kepada siswa dari tingkat dasar sampai jenjang 

yang lebih tinggi dimana bahasa merupakan alat komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya bahasa Indonesia sehingga kita 

perlu untuk mendalami dan mempelajari tentang aspek keterampilan 

berbahasa, terutama untuk anak usia SD. 

Ruang lingkup dalam pembelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang 

meliputi aspek-aspek yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, 

membaca, dan menulis (KTSP, 2006: 39). Keempat aspek keterampilan 
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berbahasa sudah terkonsep secara urut. Keterampilan mendengaran 

(menyimak) dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa 

ragam lisan dimana kegiatan berbahasa dilakukan secara langsung, 

sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa  

ragam tulis dan pada umumnya kegiatan berbahasa dilakukan secara 

tidak langsung. 

Keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis 

(Mulyati, 2007: 1.12). Keterampilan membaca adalah kesatuan utuh 

dalam keterampilan berbahasa sehingga, keterampilan membaca dapat 

dikembangkan dengan keterampilan berbicara maupun keterampilan 

menulis. Keterampilan membaca permulaan di kelas rendah merupakan 

jenis membaca bersuara. Kegiatan membaca bersuara  yang paling 

sederhana yang pernah kita lakukan adalah ketika mulai belajar membaca 

di kelas I sekolah dasar, kita belajar melafalkan kalimat-kalimat 

sederhana dari suatu wacana sederhana pula (Mulyati, 2007: 4.12-4.13). 

Oleh karena itu kita sebagai guru juga mengajarkan siswa kita membaca 

mulai dari jenis membaca bersuara. Dalam belajar bahasa, kegiatan 

membaca bersuara sangat besar kontribusinya terhadap belajar berbicara, 

melalui membaca bersuara siswa belajar mengucapkan bunyi-bunyi 

bahasa yang dipelajari dengan benar. Bahkan murid bukan hanya belajar 

mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang dipelajarinya, tetapi juga belajar 

mengucapkan suatu wacana utuh dengan benar melalui membaca 

bersuara (Mulyati, 2007: 4.13). Membaca mempunyai peran penting 
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sehingga dengan membaca siswa dapat melatih untuk memperoleh kosa 

kata baru memahami pelajaran-pelajaran lain sehingga siswa akan pandai 

dalam berbicara maupun dalam merangkai kata untuk bahasa tulis. 

Berdasarkan temuan Balitbang Depdiknas 2005 dan 2006 berkaitan 

dengan kemampuan membaca kelas I SD berikut ini berbagai 

permasalahan atau kondisi yang dialami guru dan siswa adalah sebagai 

berikut: 1) Kondisi guru: (a) kurangnya kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran terutama metode mengajar guru yang masih 

konvensional, monoton, dan belum sesuai dengan kebutuhan dan konteks 

siswa, kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar 

yang menarik, dan kurangnya kemampuan guru dalam mengevaluasi 

belajar siswa, (b) sebagian besar guru belum memahami tujuan 

pembelajaran membaca misalnya: ketika ditanya mengenai tujuan 

pembelajaran yang sedang diajarkannya itu, guru menjawab agar siswa 

dapat mengenal diri sendiri dan hidup mandiri setelah tamat belajar. 

Jawaban itu belum menyentuh inti pertanyaan, yang seharusnya dapat 

dikatakan antara lain: tujuan pembelajaran pada pokok bahasan ini adalah 

agar siswa mampu membaca kata, misalnya kata buku, atau mengeja kata 

ayah atau menulis kata ibu (c) sebagian besar guru belum memahami 

kompetensi dasar tentang pokok bahasan yang diajarkannya, dan (d) guru 

belum mampu meningkatkan motivasi siswa. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya alat peraga dan sarana belajar lainnya. Akibatnya, antusiasme 

dan motivasi belajar siswa rendah dan kemampuan siswa menangkap 
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atau merespon pembelajaranpun rendah. 2) Kondisi siswa kelas1: (a) 

belum dapat membedakan huruf ng dan ny, ( b) kurang perhatian dari 

orangtua, (c) tidak memiliki buku penunjang, (d) malas mengeja, dan (e) 

sulit memahami isi bacaan. Sebaliknya, bagi siswa kelas satu yang tidak 

berasal dari TK meliputi: (a) rata-rata belum mengenal huruf sehingga 

sulit untuk melatih membaca dengan lancar, (b) merasa bingung karena 

ada teman-temannya yang sudah pandai membaca dan menulis, dan (c) 

kurang perhatian orangtua dalam membimbing anak belajar. Sedangkan 

bagi siswa yang berasal dari TK mengalami kesulitan: (a) suka membaca 

seperti ketika mereka di TK sehingga agak sulit diatur, (b) sudah terbiasa 

dengan pembelajaran yang lebih banyak bermain, sehingga sulit untuk 

menanamkan proses pembelajaran yang berorientasi pada bidang 

ilmu/akademik, dan (c) kurang cermat dan kurang teliti, dan d) merasa 

jenuh karena pelajaran sudah diajarkan di TK (http://www.depdiknas. 

go.id/publikasi/balitbang/071/j7106.pdf). 

 Berdasarkan uraian di atas hampir sama dengan permasalahan 

pembelajaran yang terjadi di kelas IC SDN Petompon 02 Semarang 

dimana pada saat pembelajaran yang dilakukan guru kurang inovatif 

yaitu guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif seperti 

pembelajaran kooperatif pada umumnya, menggunakan metode 

konvensional seperti lebih banyak ceramah yang kurang memberikan 

kesempatan untuk berpikir kreatif dibanding melibatkan langsung peran 

serta peserta didik secara aktif, belum mampu meningkatkan motivasi 
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siswa, dan kurang memanfaatkan media pembelajaran yang ada di 

sekolah sehingga siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan observasi pada  waktu PPL bahwa pembelajaran bahasa 

Indonesia pada aspek keterampilan membaca lancar masih belum optimal 

dimana permasalahan yang muncul pada siswa antara lain: malas 

mengeja, sulit memahami isi bacaan, tidak mau belajar membaca dengan 

sungguh-sungguh, dan merasa bosan bila harus membaca terus menerus 

setelah pulang sekolah. 

Hal ini didukung data dari pencapaian hasil  evaluasi  keterampilan 

membaca lancar pada siswa kelas IC semester I tahun 2010 /2011 masih 

dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah 

yaitu ≤ 66. Dari data hasil belajar ditunjukkan ketidaktuntasan dalam 

keterampilan membaca 67,5% dengan nilai terendah 20 dan nilai 

tertinggi 100 dengan rata-rata kelas 60,25. Dengan melihat data hasil 

belajar dan pelaksanaan mata pelajaran tersebut perlu sekali proses 

pembelajaran untuk ditingkatkan kualitasnya, agar siswa SDN  petompon 

02 Semarang terampil dalam membaca, sebagai upaya untuk 

meningkatkan keterampilan membaca lancar pada pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi dengan guru kelas I untuk 

memecahkan masalah pembelajaran keterampilan membaca lancar maka 

langkah berikutnya adalah menetapkan alternatif menggunakan 

penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan pembelajaran membaca 
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lancar, aktivitas siswa, dan keterampilan guru. Maka peneliti 

menggunakan salah satu permainan yaitu permainan scrabble dengan 

menyusun huruf di papan scrabble siswa dapat mengacak huruf-huruf 

sehingga dapat mengeja dan membaca  dengan lancar, permainan ini juga 

diharapkan dapat mengasah otak siswa untuk membuat sebuah kata dan 

bisa membaca secara cepat dan tepat. 

Dari ulasan latar belakang di atas maka peneliti akan memecahkan 

masalah melalui penelitian tindakan kelas dengan judul  Peningkatan 

Keterampilan Membaca Lancar melalui Permainan Scrabble pada Siswa 

Kelas I Sekolah Dasar. 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Bagaimanakah cara pengelolaan pembelajaran 

membaca lancar siswa kelas IC SDN Petompon 02 Semarang? 

Masalah tersebut dapat dirinci menjadi  berikut :  

1. Bagaimanakan keterampilan guru kelas IC SDN Petompon 02 

Semarang dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan 

permainan scrabble?  

2. Bagaimanakan aktivita siswa kelas IC SDN Petompon 02 

Semarang dalam pembelajaran membaca lancar  menggunakan 

permainan scrabble?  
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3. Bagaimanakan keterampilan membaca lancar siswa kelas IC SDN 

Petompon 02 Semarang dalam pembelajaran membaca lancar  

menggunakan permainan scrabble? 

4. Bagaimanakah pemahaman membaca siswa kelas IC SDN  

Petompon 02 Semarang dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble? 

2. Pemecahan Masalah  

Masalah rendahnya kualitas pembelajaran siswa kelas IC SDN 

Petompon 02 Semarang dalam keterampilan membaca lancar pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia ditindak lanjuti oleh guru dengan 

mengadakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas 

tersebut dilakukan dalam tiga siklus, rencana untuk setiap siklus 

terdiri atas dua pertemuan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi.  

 Penelitian ini menggunakan permainan scrabble yang 

bertujuan dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Aspek membaca setiap siswa 

diharapkan dapat memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan 

minimal yang ditentukan oleh SDN Petompon 02 Semarang yaitu 

66. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan 

pengelolaan pembelajaran membaca lancar siswa kelas IC SDN  

Petompon 02 Semarang. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khususnya adalah : 

a. Mendeskripsikan keterampilan guru kelas IC SDN Petompon 02 

Semarang dalam pembelajaran membaca lancar  menggunakan 

permainan scrabble. 

b. Mendeskripsikan aktivitas siswa kelas IC SDN Petompon 02 

Semarang dalam pembelajaran membaca lancar dengan 

menggunakan permainan scrabble. 

c. Mendeskripsikan keterampilan membaca lancar siswa kelas IC 

SDN  Petompon 02 Semarang dalam pembelajaran membaca 

lancar menggunakan permainan scrabble. 

d. Mendeskripsikan pemahaman membaca siswa kelas IC SDN 

Petompon 02 Semarang dalam pembelajaran keterampilan 

membaca menggunakan permainan scrabble. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah 

1. Manfaat Teoretis 

a. Sebagai bahan memperkaya khasanah penelitian. 
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b. Sebagai salah satu bahan pilihan dalam memperkaya referensi 

penelitian dengan menggunakan permainan scrabble. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru 

a. Memberikan alternatif pemilihan model ataupun permainan 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa, khususnya keterampilan membaca di 

kelas IC SDN  petompon 02 Semarang. 

b. Meningkatkan keterampilan guru kelas IC SDN Petompon 02 

Semarang dalam pembelajaran keterampilan membaca 

menggunakan permainan scrabble di SDN  Petompon 02 

Semarang. 

2. Bagi siswa 

a. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca 

lancar menggunakan permainan scrabble. 

b. Meningkatkan keterampilan membaca dalam pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble. 

c. Meningkatkan pemahaman membaca dalam pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble. 
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3. Bagi sekolah 

a. Sebagai tolok ukur mutu pendidikan  bahasa Indonesia 

khususnya dalam keterampilan membaca SDN Petompon 02 

Semarang. 

b. Sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya 

sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan SDN 

Petompon 02 Semarang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Hakikat Belajar 

a. Belajar  

Menurut Iskandarwassid (2008: 4) belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku pada peserta didik akibat adanya interaksi 

antara individu dan lingkungannya melalui pengalaman dan latihan. 

Menurut Anni (2007: 2) belajar merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu 

yang dipikirkan dan dikerjakan. Gagne (dalam Anni, 2007: 2) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan kecakapan atau 

diposisi pembelajaran yang berlangsung dalam periode waktu 

tertentu, dan yang tidak dapat dianggap berasal dari proses 

pertumbuhan. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi 

manusia. Konsep tentang belajar mengandung tiga unsur utama 

yaitu: belajar berkaitan dengan perubahan perilaku, perubahan 

perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman, dan 

perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Menurut Gagne dan Berliner (dalam Anni, 2007: 2) belajar 

merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya 
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karena hasil dari pengalamannya. Menurut Morgan (dalam Anni, 

2007: 2) belajar merupakan perubahan relatif permanen yang 

terjadi karena hasil dan praktik atau pengalaman. Menurut Salvin 

(dalam Anni, 2007: 2) belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas penulis 

berpendapat bahwa belajar adalah terjadinya perubahan tingkah 

laku yang baru pada pebelajar secara kontinu dan disengaja untuk 

memperoleh pengetahuan sebagai pengalaman individu itu sendiri 

untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk mencapai 

perubahan tingkah laku dalam belajar maka harus mengetahui 

tujuan belajar. 

b. Tujuan Belajar 

  Tujuan belajar merupakan diskripsi tentang perubahan 

perilaku yang dinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan 

belajar telah terjadi, Gerlach dan Ely (dalam Anni, 2007: 5). 

Menurut Anni (2007: 6) tujuan belajar merupakan harapan yang 

dikomunikasikan melalui pernyataan dengan menggambarkan 

perubahan yang dinginkan pada pebelajar yakni pernyataan tentang 

apa yang dinginkan pada pebelajar setelah menyelesaikan 

pengalaman belajar. 

Pentingnya perumusan tujuan belajar  menurut Bloom dalam 

Poerwati (2008: 1-22) mengusulkan tiga taksonomi yang disebut 
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dengan ranah belajar yaitu: Kognitif adalah ranah yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan 

intelektual yang meliputi (pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, dan sintesis). Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan 

pengembangan perasaan, sikap nilai dan emosi, yang meliputi 

(menerima, menjawab, menilai, dan mengorganisasi). Ranah 

psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan 

atau keterampilan motorik. 

Tujuan belajar dalam pembelajaran membaca lancar ini 

mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor dimana tujuan 

pembelajaran ini untuk meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan 

guru, keterampilan siswa dalam membaca lancar dengan lafal dan 

intonasi yang benar dan pemahaman membaca. Untuk mewujudkan 

tujuan belajar tersebut maka harus mempelajari lebih jauh tentang 

teori belajar. 

c. Teori Belajar 

 Piaget mengemukakan teori belajar dengan membagi 

perkembangan belajar terdiri dari beberapa stadium atau tahap 

perkembangan kognisi (dalam Soeparwoto 2007: 85) yaitu: tahap 

sensomotorik/instingtif (0-2 tahun) tahap ini merupakan masa 

dimana segala tindakan bergantung melalui pengalaman inderawi. 

Anak melihat dan meresapkan apa yang terjadi, tetapi belum 

mempunyai cara untuk mengatagorikan pengalaman itu seperti 
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anak bermaian dengan bunyi bahasa mulai dari mengoceh sampai 

menyebutkan kata-kata sederhana, tahap praoperasional atau 

intuitif (2-7 tahun) dalam tahap individu tidak ditentukan oleh 

pengamatan inderawi saja, tapi juga oleh intuisi. Anak mampu 

menyimpan kata-kata serta menggunakannya, terutama yang 

berhubungan erat dengan kebutuhan mereka. Pada masa ini anak 

siap untuk untuk belajar seperti membaca dan menyanyi, dan 

berbicara mengguankan kalimat, tahap konkret operasional (7-11 

tahun) pada tahap ini anak sudah memahami hubungan fungsional, 

karena mereka sudah menguji coba suatu permasalahan. Cara 

berpikir anak masih konkret belum menagkap abstrak dengan 

melihat wujud aslinya seperti tumbuhan, binatang, bunga dll.  

Tahap formal operasional  (11 tahun ke atas) pada tahap ini 

individu mengembangkan pikiran formalnya. Mereka bisa 

mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. 

Artinya simbolik dan kiasan dapat mereka mengerti. Berdasarkan 

teori belajar di atas agar  pembelajaran terlaksana dengan baik, 

maka guru harus memperhatikan beberapa unsur dalam belajar. 

d. Unsur Belajar 

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat 

berbagai unsur yang saling kaik mengkaiti sehingga menghasilkan 

perubahan perilaku. Gagne (dalam Anni, 2007: 4) membagi 

beberapa unsur yang belajar adalah sebagai berikut: 1) pebelajar, 
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dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar, dan peserta 

pelatihan. Pebelajar memiliki organ pengindraan yang digunakan 

untuk menangkap rangsangan otak yang digunakan untuk 

mentrasformasikan hasil penginderaannya ke dalam memori yang 

kompleks dan syarat atau otot yang digunakan untuk menampilkan 

kinerja yang menunjukkan apa yang telah dipelajari; 2) rangsangan 

(stimulus). Peristiwa yang merangsang pengindraan pebelajar 

disebut situasi stimulus; 3) memori pebelajar berisi berbagai 

kemampuan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang dihasilkan dari aktivitas belajar sebelumnya; 4) respon 

tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang 

ada di dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap 

stimulus tersebut. Setelah pembelajaran dilakukan dengan 

memberikan stimulus kepada siswa, kemudian siswa merespon 

stimulus tersebut, maka hasil belajar akan tercapai dengan 

maksimal. 

e. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pebelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Anni 2007: 5). 

Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada 

apa yang dipelajari oleh pebelajar. Oleh karena itu apabila 

pebelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 
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perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan 

konsep. Dalam pembelajaran perubahan perilaku yang harus 

dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar 

yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa hasil 

belajar yang dimaksud adalah siswa dapat terampil dalam membaca 

lancar dengan lafal dan intonasi yang baik, dan dapat memahami isi 

bacaan yang bertujuan untuk mendapatkan nilai yang baik. Agar 

dapat memahami isi bacaan tersebut, alangkah baiknya kita harus 

memahami tentang hakikat bahasa Indonesia terlebih dahulu. 

2. Hakikat Bahasa  

a. Pengertian Bahasa 

 Menurut Widjono (2007: 4) bahasa adalah sistem lambang 

bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh 

masyarakat pemakainya. 

Menurut Chaer (2006: 1) bahasa adalah suatu sistem lambang 

berupa bunyi, bersifat arbitrer (tidak adanya hubungan antara 

lambang bunyi dengan bendanya) digunakan oleh suatu masyarakat 

tutur untuk kerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. 

Menurut Wardhaugh (dalam Solchan, 2008: 1.3) bahasa 

adalah simbol bunyi yang arbitrer (tidak adanya hubungan antara 

lambang bunyi dengan bendanya), yang digunakan untuk 

komunikasi manusia. Berdasarkan Webster’s New Collegiate 
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Dictionary (dalam Solchan, 2008: 1.3) bahasa adalah sebuah alat 

untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan secara sistematis 

melalui penggunaan tanda, suara, gerak, atau tanda-tanda yang 

disepakati, yang memiliki makna yang dipahami. Menurut Halliday 

dan Hasan (dalam Solchan, 2008: 1.4) bahasa adalah salah satu dari 

sejumlah sistem makna yang secara bersama-sama membentuk 

budaya manusia. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis berpendapat 

bahasa adalah suatu lambang bunyi ujaran yang keluar dari mulut 

manusia yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Bahasa merupakan bagian dari proses belajar, dimana belajar 

merupakan suatu perubahan tingkah laku pada pebelajar secara 

kontinu dalam hal ini belajar bahasa sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi satu dengan yang 

lainnya, oleh karena itu dalam pembelajaran bahasa sangat penting 

untuk dikaji sehingga kita perlu mendalami dan mempelajari 

tentang fungsi bahasa. 

b. Fungsi Bahasa   

Fungsi bahasa menurut Widjono (2007: 2-5) meliputi: 1) 

bahasa sebagai sarana komunikasi; 2) bahasa sebagai sarana 

integrasi dan adaptasi; 3) bahasa sebagai sarana kontrol sosial; 4) 

bahasa sebagai sarana memahami diri; 5) bahasa sebagai sarana 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


18 
 

 

ekspresi diri; 6) bahasa sebagai memahami orang lain; 7) bahasa 

sebagai sarana mengamati lingkungan sekitar; 8) bahasa sebagai 

sarana berpikir logis; 9) bahasa membangun kecerdasan; 10) 

bahasa  mengembangkan kecerdasan ganda; 11) bahasa 

membangun karakter; 12) bahasa mengembangkan profesi; 13) 

bahasa sebagai sarana menciptakan kreativitas baru. 

Menurut Halliday (dalam Solchan, 2008: 1.7) secara khusus 

mengidentifikasi fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut 1) fungsi 

personal yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan 

pendapat, pikiran, sikap atau perasaan pemakainya; 2) fungsi 

regulator yaitu penggunaan bahasa untuk mempengaruhi sikap atau 

pikiran/pendapat orang lain, seperti bujukan rayuan, permohonan, 

atau perintah; 3) fungsi interaksional yaitu penggunaan bahasa 

untukmenjalin kontak dan menjaga hubungan sosial, seperti 

sapaan, basa-basi, simpati, atau penghiburan; 4) fungsi informatif 

yaitu penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi, ilmu 

pengetahuan atau budaya; 5) fungsi heuristik yaitu penggunaan 

bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi, seperti pertayaan 

atau permintaan penjelasan atas suatu hal; 6) fungsi imajinatif, 

yaitu penggunaan bahasa untuk memenuhi dan menyalurkan rasa 

estatis (indah), seperti nyanyian dan karya sastra; 7) Fungsi 

instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan 

keinginan atau kebutuhan pemakainya, seperti saya ingin makan. 
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 Berdasarkan ulasan di atas penulis berpendapat bahwa bahasa 

memiliki fungsi yang sangat penting untuk kepentingan dalam 

kehidupan masyarakat. Dimana bahasa untuk memperoleh 

informasi, sebagai alat komunikasi antara manusia yang satu 

dengan yang lain, untuk alat pemersatu, untuk mengungkapkan 

ekspresi, isi hati seseorang, dengan bahasa kita juga dapat menilai 

karakter seseorang. Oleh sebab itu untuk menerapkan fungsi bahasa 

tersebut, maka perlunya kita mempelajari lebih dalam tentang 

keterampilan berbahasa.  

3. Keterampilan Berbahasa 

Menurut Iskandarwassid (2008: 227) menyimak adalah suatu 

keterampilan berbahasa lisan yang bersifat reseptif. Dalam 

pembelajaran berbahasa Indonesia pada tahun 1970-an yang ditandai 

oleh munculnya teori Total Phycical Response (TPS) dari James 

Asher, The Natural Approach,dn  Silent Periodnya  mengatakan 

bahwa menyimak bukanlah suatu kegiatan satu arah. Proses 

psikomotorik untuk menerima gelombang suara melalui telinga dan 

mengirimkan implus-implus tersebut ke otak.  

Menurut Iskandarwassid (2008: 241) berbicara adalah 

keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk 

menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada 

orang lain. Keterampilan ini juga di dasari oleh kepercayaan diri untuk 

berbicara secara wajar, jujur, benar, dan tanggung jawab dengan 
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menghilangkan masalah psikologis seperti masa lalu, rendah diri, 

ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. 

Menurut Iskandarwasid (2008: 248) menulis merupakan suatu 

bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang 

paling akhir dikuasai oleh pebelajar bahasa setelah kemampuan 

mendengarkan ( menyimak), berbicara, dan membaca. Usaha untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan yang ada pada diri seorang 

pemakai bahasa melalui bahasa dalam bentuk tulisan. 

Berdasarkan ulasan di atas tentang aspek-apek dalam 

keterampilan berbahasa terdiri atas mendengar (menyimak), berbicara, 

membaca dan menulis. Untuk itu kita akan mendalami lebih jauh 

tentang keterampilan membaca 

4.  Keterampilan Membaca 

a. Membaca  

Menurut Anderson membaca merupakan melafalkan lambang-

lambang bahasa tulis. Menurut A.S Broto membaca merupakan 

mengucap lambang bunyi. Menurut Trigan membaca merupakan 

proses memperoleh pesan yang disampaikan oleh seorang penulis 

melalui tulisan. Menurut Poerwodarminto membaca merupakan 

melihat sambil melisankan suatu tulisan dengan tujuan ingin 

mengetahui isinya (Laodesyamri, 2010) 

Menurut Crawley (dalam Farida, 2005:3) membaca merupakan 

gabungan proses perseptual dan kognitif. 
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Menurut Santoso (2008:6.3) membaca pada hakikatnya, aktivitas 

membaca terdiri dari dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan 

membaca sebagai produk. Membaca sebagai proses mengacu pada 

aktivitas fisik dan mental. Sedangkan membaca sebagai produk 

mengacu pada konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada saat 

membaca. 

Menurut Klein (dalam Rahim, 2007:3) mengemukakan bahwa 

definisi membaca mencakup: 1) membaca merupakan suatu proses 

yaitu dimaksudkan informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam membentuk 

makna; 2) membaca adalah strategis yaitu pembaca yang efektif 

menggunakan berbagai strategi membaca yang sesuai dengan teks dan 

konteks dalam rangka mengonstruk makna ketika membaca, strategi 

ini bervariasi sesui dengan jenis teks dan tujuan membaca; 3) 

membaca merupakan interaktif yaitu keterlibatan pembaca dengan 

teks tergantung pada konteks, dimana teks yang dibaca seseorang 

harus mudah di pahami (readable) sehingga terjadi interaksi antara 

pembaca dengan teks. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis berpendapat bahwa 

pengertian membaca adalah proses melafalkan lambang-lambang 

bahasa tulis yang disampaikan oleh penulis untuk menginformasikan 

kepada pembaca bertujuan untuk mengetahui isinya. 
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Keterampilan membaca merupakan bagian dari aspek 

keterampilan berbahasa dimana dalam pembelajaran membaca siswa 

dapat melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa sesuai dengan lafal 

dan intonasi yang tepat dan bertujuan untuk memahami isi bacaan. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan keterampilan membaca, maka  

harus memahami terlebih dahulu tentang perkembangan membaca 

agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembelajaran. 

b. Perkembangan Membaca  

Menurut Goodman, (dalam Zucdhi, 2001:22) bahwa per-

kembangan membaca terdiri dari beberapa fase yaitu : 1) fase ke-1 

yaitu sampai dengan kira-kira kelas dua anak memusatkan pada kata-

kata lepas dalam cerita sederhana, Pada umur 7 dan 8 kebanyakan 

anak telah memperoleh pengetahuan tentang huruf, susku kata, kata 

yang diperlukan untuk dapat membaca; 2) fase ke-2 kira-kira ketika 

berada dikelas tiga dan empat, anak dapat menganalisis kata-kata yang 

diketahuinya menggunakan pola tulisan dan kesimpulan yang 

didasarkan konteksnya; 3) fase ke-3 dari kelas empat sampai kelas dua 

SMP tampak adanya perkembangan pesat dalam membaca yaitu 

tekanan membaca tidak lagi pada pengenalan tulisan tetapi pada 

pemahaman; 4) fase ke-4 yakni akhir SLTP sampai dengan SLTA, 

remaja menggunakan keterampilan tingkat tinggi misalnya inferensi 

(penyimpulan) dan pengenalan pandangan penulis untuk 

meningkatkan pemahaman. Berdasarkan ulasan di atas untuk 
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mencapai perkembangan pembelajaran membaca maka harus 

mengetahui tentang tujuan membaca. 

c. Tujuan Membaca 

Menurut Blanton, (dalam Rahim, 2005:11) membaca  mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 1) Kesenangan; 2) Menyempurnakan membaca 

nyaring; 3) Menggunakan strategi tertentu; 4) Memperbaharui 

pengetahuannya tentang suatu topik; 5) Mengaitkan informasi baru 

dengan informasi yang telah diketahuinya; 6) Memperoleh informasi 

untuk laporan lisan atau tertulis; 7) Mengkonfirmasikan atau menolak 

prediksi; 8) Menampilakan suatu eksperimen atau mengaplikasikan 

informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan 

mempelajari tentang struktur teks; 9) Menjawab pertanyan-pertanyaan 

yang spesifik. 

 Dari tujuan membaca di atas akan diperoleh dalam kegiatan 

pembelajaran membaca, adapun untuk lebih jelasnya kita harus 

mempelajari tentang jenis-jenis membaca. 

d. Jenis-jenis Membaca 

Jenis pembelajaran membaca di SD dibedakan menjadi dua 

yaitu, membaca permulaan dan membaca lanjut. 

1. Membaca permulaan  

Membaca permulaan adalah kemampuan berbahasa tulis 

yang reseptif. Pembelajaran membaca dikelas I dan kelas II itu 

merupakan pembelajaran tahap awal. Di mana pembelajaran 
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dikelas I dan kelas II tersebut akan menjadi dasar pembelajaran 

membaca dikelas berikutnya (Zudhi, 2001:57). 

Pada tahap persiapan (pramembaca) pembelajaran membaca 

permulaan mempunyai ketentuan yang diajarkan siswa sebagai 

berikut: a) sikap duduk yang baik; b) cara meletakkan buku 

dimeja; c) cara memegang buku; d) cara membalikkan buku yang 

tepat; d) melihat/memperhatikan gambar atau tulisan. 

Setelah pramembaca, siswa diajarkan:  

1) Lafal dan intonasi kata kalimat sederhana (menirukan guru); 

2) Huruf-huruf yang banyak digunakan dalam kata dan kalimat 

sederhana yang sudah dikenal siswa (huruf-huruf diper-

kenalkan secara bertahap sampai dengan 14 huruf) Contoh  a, 

i, m, dan n misalnya kata: ini, mama kalimat ini mama; 

3) Kata-kata baru yang bermakna (menggunakan huruf-huruf 

yang sudah dikenal) misalnya: toko, ubi, boneka, mata, tamu. 

 Berdasarkan ulasan di atas penulis berpendapat membaca 

permulaan kegiatannya dilakukan dikelas I dan II merupakan 

pembelajaran yang sangat penting karena untuk pembelajaran 

membaca dikelas berikutnya, selain itu membaca permulaan 

bertujuan untuk memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan 

pengalaman-pengalaman baru mempertinggi daya pikir dan 

menambah wawasan. Dengan siswa sudah dapat membaca akan 

mudah mengembangkan membaca pada tingkat lanjut. 
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2. Membaca lanjut 

Membaca lanjut dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu 

membaca teknik, membaca dalam hati, membaca pemahaman, 

membaca indah, membaca cepat, membaca pustaka, dan 

membaca bahasa. 

Menurut Santoso (2008:3.19-3.20) membaca teknik 

merupakan kegiatan membaca teknik untuk melatih siswa 

menyuarakan lambang-lambang tulisan dengan lafal yang baik 

dan intonasi yang wajar, membaca pemahaman merupakan 

kegiatan membaca tanpa bersuara dengan tujuan untuk 

memahami isi bacaan, membaca indah merupakan kegiatan 

membaca indah sama dengan membaca teknik, tetapi bahan 

bacaan yang digunakan adalah puisi atau fiksi/cerita sastra anak-

anak, membaca cepat merupakan kegiatan membaca ini bertujuan 

agar siswa dapat menangkap isi bacaan dalam waktu yang cepat, 

dalam hal ini guru menentukan waktu yang sesuai dengan tingkat 

kesukaran bahan bacaan, membaca pustaka merupakan kegiatan 

membaca ini merupakan kegiatan membaca diluar jam pelajaran 

yang bertujuan untuk mengembangkan minat baca siswa, 

membaca bahasa merupakan kegiatan membaca ini ditekankan 

untuk memahami kebahasaan bukan memahami isi. Jadi melalui 

membaca ini siswa dapat dilatih tentang makna dan penggunaan 

kata, pemakaian imbuhan, ungkapan, serta kalimat. 
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Menurut Mulyati (2007:4.3) membaca dalam hati merupakan 

kegiatan membaca yang mengandalkan  kemampuan visual, 

pemahaman, setra ingatan dalam menghadapi bacaan, tanpa 

mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. 

Berdasarkan jenis-jenis membaca di atas inti pokok per-

masalahan dalam pembelajaran yang ada di kelas I adalah jenis 

membaca lancar, karena siswa kurang lancar dalam intonasi dan 

pelafalannya. Untuk itu kita perlu mempelajari dan men-dalami 

tentang membaca lancar. 

5. Membaca Lancar 

Menurut Eny dkk (2010: 5) membaca lancar adalah membaca 

dengan tidak tersendat-sendat, yaitu membaca dengan intonasi dan 

pelafalan yang benar serta memperhatikan tanda bacanya. 

Tujuan membaca lancar adalah untuk melatih cara membaca 

yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca lancar adalah 

sebagai berikut: 

a) Pelafalan, berhubungan dengan bagaiman cara mengucapkan kata 

atau kalimat yang terdapat dalam kalimat atau teks pendek; 

b) Intonasi, berhubungan dengan cara melagukan kata/ kalimat yang 

terdapat dalam teks pendek; 

c) Tanda baca, suatu tanda baca yang digunakan dalam menyusun 

kalimat. 
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Tanda baca meliputi: 

1) Tanda tanya (?) digunakan untuk menyatakan kalimat tanya; 

2) Tanda berita atau tanda titik (.) digunakan untuk menyatakan 

kalimat berita; 

3) Tanda seru (!) digunakan untuk menyatakkan kalimat perintah 

atau kekaguman; 

4) Tanda koma(,) tanda baca yang menyatakan berhenti sejenak 

untuk mengambil napas ketika membaca kalimat; 

5) Tanda titik dua (:) digunakan untuk menyebutkan suatu 

barang/benda yang lebih dari satu. 

Membaca lancar di kelas I sama halnya mengajarkan membaca 

permulaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

membaca lancar dengan mengasosiasikan huruf dengan bunyi-bunyi 

bahasa untuk membaca kata-kata dan kalimat sederhana. 

Jadi membaca lancar yang dimaksudkan tersebut membaca yang 

dilakukan di kelas I dengan kemampuan membaca lambang-lambang 

bunyi tanpa tersendat-sendat, yaitu membaca dengan intonasi dan 

pelafalan yang benar serta memperhatikan tanda bacanya. Membaca 

lancar ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam 

membaca sesuai dengan lafal, intonasi, serta memperhatikan tanda 

baca dan pemahaman membaca yang berarti mengerti isi bacaan 

tersebut yang terjadi pada setiap pembelajaran. 
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6. Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia 

a. Pembelajaran 

Menurut Pannen (2007: 10) Pembelajaran merupakan proses 

timbal balik interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa, 

siswa terlibat secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran 

diupayakan atau difasilitasi dengan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan eksplorasi tersebut. Siswa diberi kebebasan 

untuk menjelajahi berbagai sumber yang relevan dengan 

topik/konsep/masalah yang sedang dikaji. Eksplorasi ini akan 

memungkinkan mereka melakukan interaksi dengan lingkungan 

dan pengalaman sendiri, sebagai media untuk mengonstruksi 

pengetahuan. 

Briggs (dalam Sugandi, 2007: 10) pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian 

rupa sehingga sibelajar itu memperoleh kemudahan dalam 

berorientasi berikutnya dengan lingkungan. 

Menurut Hernawan (2008: 94) pembelajaran adalah suatu 

proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik 

antar guru dengan siswa, maupun antara siswa dengan siswa, untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis berpendapat 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses  komunikasi yang bersifat  
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timbal balik baik antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa 

untuk memperoleh pengetahuan dengan berorientasi dengan 

lingkungan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ideal, maka  

memerlukan keterampilan guru dalam mengajar. 

b. Keterampilan Mengajar 

  Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2009: 58-88) 

keterampilan guru dalam mengajar meliputi: 1) memberi penguatan 

merupakan tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu 

tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku 

secara timbul kembali; 2) keterampilan bertanya merupakan ucapan 

verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenai; 3) 

keterampilan menggunakan variasi merupakan perbuatan guru 

dalam konteks proses belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi 

kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa 

senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan 

serta secara aktif; 4) keterampilan menjelaskan merupakan 

menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara 

sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan; 5) keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran merupakan perbuatan guru untuk 

menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian 

siswa agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari dan kegiatan 

guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran; 6) keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan perbuatan 
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guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 

siswa untuk kelompok kecil dan hanya seorang untuk perorangan; 

7) keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal 

dan mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi 

ganggan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan 

kegitan remidial; 8) keterampilan membimbing kelompok diskusi 

kelompok kecil merupakan suatu proses yang teratur dengan 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka 

kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai informasi atau 

pengalamannya, mengmbil keputusan atau memecahkan suatu 

masalah. 

  Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat 

keterampilan mengajar dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble meliputi kemampuan membuka 

dan menutup kelas, keterampilan bertanya, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan membimbing kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan memberi 

penguatan. Semua aktivitas keterampilan yang dilakukan guru 

bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

c. Aktivitas Siswa 

  Aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 

pembelajaran, maka para ahli mengklasifikasikan atas macam-
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macam aktivitas menurut Dierich (dalam Hamalik, 2009: 172-173) 

kegiatan belajar dalam 8 kelompok antara lain: 1) kegiatan-

kegiatan visual meliputi: membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati 

orang lain bekerja atau bermain; 2) kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

meliputi: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi; 3) 

kegiatan-kegiatan mendengarkan meliputi: mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio; 

4) kegiatan-kegiatan menulis meliputi: menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket; 5) kegiatan-

kegiatan menggambar meliputi: menggambar, membuat grafik, 

chart, diagram peta dan pola; 6) kegiatan-kegiatan metrik meliputi: 

melakukan percobaan, melihat alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan 

berkebun; 7) kegiatan-kegiatan mental meliputi: merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktor-faktor, 

melihat, hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 8) 

kegiatan-kegiatan emosional meliputi: minat, membedakan, berani, 

dan tenang. 
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  Menurut Whipple (dalam Hamalik, 2009: 173-175) 

membagi kegiatan murid sebagai berikut: 1) bekerja dengan alat-

alat visual meliputi: mengumpulkan gambar-gambar dan bahan-

bahan ilustrasi lainya, mempelajari gambar-gambar,mengurangi 

pameran, mencatat pertanyaan-pertanyaan yang menarik minat 

sambil mengamati bahan-bahan visual, memilih alat-alat visual 

ketika memberikan laporan lisan, menyusun pameran, menulis 

tabel, dan mengatur file material untuk digunakan kelak;  2) 

ekskursi dan trip meliputi: mengunjungi mosium, akuarium, dan 

kebun binatang, mengundang lembaga-lembaga/jawatan-jawatan 

yang dapat memberikan keterangan-keterangan dan bahan-bahan, 

menyaksikan demonstrasi, seperti proses produksi di pabrik sabun, 

proses penerbitan surat kabar, dan proses penyiaran televisi; 3) 

mempelajari masalah-masalah meliputi: mencari informasi dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, mempelajari ensiklopedi 

dan refensi, membawa buku-buku dari rumah dan perpustakaan 

umum untuk melengkapi seleksi sekolah, mengirim surat kepada 

badan-badan bisnis untuk memperoleh informasi dan bahan-bahan, 

melaksanakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Guidance 

yang telah disiarkan oleh guru, membuat catatan-catatan sebagai 

persiapan diskusi dan laporan, menafsirkan peta, menentukan 

lokasi, melakukan eksperimen, misalnya membuat sabun, menilai 

informasi dari berbagai sumber, menentukan keberadaan atas 
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pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan, mengorganisasi bahan 

bacaan sebagai persiapan diskusi atau laporan lisa, mempersiapkan 

dan memberikan laporan-laporan lisan yang menarik dan bersifat 

informatif, membuat rangkuman, menulis laporan dengan maksud 

tertentu, membersiapkan daftar bacaan yang digunakan dalam 

belajar,  dan men-skin bahan untuk menyusun subjek yang menarik 

untuk studi lebih lanjut; 4) mengapresiasi literatur meliputi: 

membaca cerita-cerita yang menarik, mendengarkan bacaan untuk 

kesenangan dan informasi; 5) ilustrasi dan konstruksi meliputi: 

membuat chart dan diagram, membuat blue print, menggambar dan 

membuat peta, relief map, pictorial map, membuat poster, membuat 

ilustrasi, peta, dan diagram untuk sebuah buku, menyusun rencana 

permainan, menyiapkan suatu frize dan membuat artikel untuk 

pameran.; 6) bekerja menyajikan informasi meliputi: menyarankan 

cara-cara penyajian informasi yang menarik, menyensor bahan-

bahan dalam buku-buku, menyusun bulletin board secara up to 

date, merencanakan dan melaksanakan suatu progam assembly, 

menulis dan menyajikan dramatisasi; 7) cek dan tes meliputi: 

mengerjakan informal dan standardized test, menyiapakan tes-tes 

untuk murid lain dan menyusun grafik perkembangan. 

  Berdasarkan uraian di atas aktivitas siswa yang dilakukan 

dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble ini ada berbagai kegiatan yang dilakukan meliputi 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


34 
 

 

kegiatan visual, lisan, medengarkan, menulis, dan melakukan 

kegiatan mental seperti mengerjakan pos tes pada akhir 

pembelajaran dan keterampilan siswa dalam membaca lancar. 

Semua aktivitas yang dilakukan siswa tersebut merupakan bagian 

dari tujuan pembelajaran membaca lancar pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia. 

d. Tujuan pembelajaran  Bahasa Indonesia 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia  Nomor 22 tahun 2006 menyatakan tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia sebagai berikut: berkomunikasi secara efektif dan 

efisien sesuai dengan etika berlaku baik secara lisan maupun tulis, 

menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara, memahami bahasa Indonesia 

dan menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, 

menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 

kemampuan berbahasa, menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia 

indonesia (KTSP 200: 39). 

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa dapat 
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menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai etika yang berlaku, 

baik bahasa lisan maupun tulis sehingga pembelajaran bahasa 

Indonesia di SD harus dapat mencakup secara keseluruhan. Dalam 

meningkatkan kualitas tujuan pembelajaran tersebut, maka  perlu 

mendalami tentang pendekatan-pendekatan dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesia. 

e. Pendekatan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

 Pendekatan komunikatif menurut Syafi’i (dalam Rahim, 

2007: 31) pendekatan ini mengarahkan pengajaran bahasa pada 

tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa seperti alat 

komunikasi. Menjelaskan bahwa karakteristik pendekatan 

komunikatif adalah: 1) kompetensi komunikatif lebih bersifat 

dinamis dari pada statis; 2) kompetensi komunikasi bersifat 

kontekstual; 3) kompetensi komunikasi bersifat relatif, bergantung 

pada aspek-aspek lain yang terkait, baik yang bersitaf internal 

maupun eksternal; 4) kompetensi komunikasi berkaitan dengan 

dikotomi kompetensi kebahasaan dan kompetensi performasi. 

Pendekatan cara belajar siswa aktif menurut Syafi’i (dalam 

Rahim, 2007: 32) esensi pendekatan cara belajar siswa aktif  bukan 

terletak pada digunakan atau tidak digunakan dan cara duduk siswa 

yang berkelompok, tetapi pada penghayatan pengalaman belajar 
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yang diprogamkan oleh siswa. Pembelajaran CBSA artinya siswa 

secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. 

Pendekatan pembelajaran terpadu menurut Rahim (2007: 33) 

pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Misalnya, antara 

keterampilan menyimak dengan berbicara tidak mungkin 

dipisahkan dalam suatu kegiatan belajar mengajar, begitu juga 

dengan keterampilan berbahasa lainnya. Bentuk pembelajaran 

bahasa secara terpadu bisa berupa perpaduan antara kegiatan 

membaca, menulis, berbicara, dan minyimak.  

Pendekatan kooperatif merupakan suatu metode yang 

mengelompokkan siswa kedalam kelompok-kelompok kecil. Siswa 

bekerja sama dan saling membantu menyelesaikan tugas. Menurut 

Selvin (dalam Rahim, 2007: 34) hasil penelitian 20 tahun terahir 

mengindikasikan bahwa pendekatan belajar kooperatif bisa 

digunakan secara efektif pada setiap tingkat kelas untuk semua 

mata pelajaran. Selvin mengidentifikasikan macam-macam 

pendekatan kooperatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

adalah Coo-perative Learning: Theory, Research and Practice 

Selvin (dalam Pannen, 2007: 3.23) sebagai berikut: a) Student-

Team- Achieve -Devisions (STAD) Pengertianya adalah merupakan 

model belajar kooperatif yang paling sederhana dan mudah 

dilaksanakan terutama bagi guru. STAD dapat diterapkan untuk 

berbagai mata pelajaran. STAD terdiri atas lima komponen pokok 
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yaitu penyajian kelas, tim, kuis, perbaikan perorangan, dan 

pendalaman tim, b) Team-Game-Tournament ( TGT) TGT 

sebenarnya sama dengan STAD. Perbedaan terletak pada 

pemberian kuis dan sistem skor perbaikan individu. TGT 

menerapkan pola turnamen akademik, yang berarti bahwa setiap 

tim harus menentukan wakil yaitu salah satu anggotanya untuk 

mengikuti kompetensi. Struktur TGT terdiri dari persiapan, 

penyajian kelas, tim, dan permainan. 

Berdasarkan ulasan diatas tentang pendekatan-pendekatan 

pembelajaran bahasa Indonesia dalam pembelajaran membaca 

lancar guru memfokuskan pada pendekatan pembelajaran cara 

belajar siswa aktif yaitu siswa aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran dan pembelajaran terpadu yaitu keterpaduan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri adanya integrasi dalam 

keterampilan membaca dengan, berbicara, membaca dengan 

menyimak maupun membaca dengan menulis. Untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran membaca 

lancar guru menggunakan pendekatan pembelajaran PAKEM 

7. Hakikat Pendekatan PAKEM 

a. Pengertian PAKEM 

 PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, 

Efektif dan Menyenangkan. Aktif adalah bahwa dalam proses 

pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa 
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sehingga peserta didik aktif aktif mengajukan pertanyaan, 

mengemukakan gagasan, dan mencari data dan informasi yang 

mereka perlukan untuk memecahkan masalah. Kreatif adalah guru 

menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi 

berbagai tingkat kemampuan sisiwa. Efektif adalah tidak 

menghasikan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses 

pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Menyenangkan adalah 

suasana belajar-mengajar yang menyenagkan sehingga siswa 

memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga 

waktu curah perhatiaannya tinggi  (Budimansyah, 2010: 70). Untuk 

melakukan aktivitas pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan kita harus mengetahui gambaran bagaimana 

pendekatan PAKEM dalam pembelajaran. 

b. Gambaran PAKEM dalam Pembelajaran 

  Gambaran PAKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan 

yang terjadi selama pembelajaran sebagai berikut : 1) Siswa terlibat 

dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan 

kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui 

berbuat; b) Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara 

mengkaitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan 

sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, 

menyenangkan, dan cocok bagi siswa; 3) Guru mengatur kelas 
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dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik 

dan menyediakan pojok baca; 4) Guru menerapkan cara mengajar 

yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar 

kelompok; 5) Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya 

sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan 

gagasannya, dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan 

sekolahnya (Budimansyah, 2010: 71). 

  Untuk melaksanakan pembelajaran membaca lancar yang 

menyenangkan maka guru menggunakan permainan bahasa dalam 

proses pembelajaran. 

8. Permainan Bahasa 

a. Hakikat Permainan Bahasa 

Permainan bahasa merupakan perminan untuk memperoleh 

kesenangan dan untuk melatih keterampilan berbahasa 

(menyimak, berbicara, membaca dan menulis). Apabila suatu 

permainan menimbulkan kesenangan tetapi tidak memperoleh 

ketrampilan berbahasa tertentu, maka permainan tersebut bukan 

permainan bahasa. Sebaliknya apabila suatu kegiatan melatih 

ketrampilan bahasa tertentu, tetapi tidak ada unsur kesenangan 

maka bukan disebut permainan bahasa. Dapat disebut permainan 

bahasa, apabila suatu aktivitas tersebut mengandung kedua unsur 

kesenangan dan melatih keterampilan berbahasa (menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis (Kurniawan, 2009) 
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Menurut Soeparno (1988: 60) pada hakikatnya, permainan 

merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan 

tertentu dengan cara yang menggembirakan, apabila keterampilan 

yang diperoleh dalam permainan itu berupa keterampilan bahasa 

tertentu, maka permainan tersebut dinamakan permainan bahasa. 

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat permainan 

bahasa merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh 

keterampilan bahasa (menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis) dengan cara yang mengembirakan. Aktivitas permainan 

tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan permainan 

bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

b. Tujuan Permainan Bahasa 

 Menurut Soeparno (1988: 61) Permainan bahasa mempunyai 

tujuan ganda yakni untuk memperoleh kegembiraan, dan untuk 

melatih keterampilan berbahasa tersebut. Apabila ada suatu 

permainan yang dapat menimbulkan kegembiraan tetapi bukan 

mengandung latihan keterampilan bahasa, maka permaianan itu 

tidak dapat disebut permainan bahasa. Sebaliknya apabila ada suatu 

kegiatan yang dapat melatih keterampilan berbahasa tertentu tetapi 

tidak menimbulkan kegembiraan, maka kegiatan itu juga tidak 

dapat disebut permainan bahasa. Jadi untuk disebut sebagai 

permainan bahasa harus memenuhi kedua syarat di atas. Setiap 

permainan bahasa yang dilaksanakan harus secara langsung dapat 
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menunjang tercapainya tujuan instruksional, selain itu permainan 

bahasa tersebut secara tidak langsung  dapat memupuk berbagai 

sikap yang positif, misalnya; solidaritas, sportivitas, kreativitas, dan 

rasa percaya diri.  

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat tujuan 

permainan bahasa yaitu untuk memperoleh keterampilan bahasa 

dan memperoleh kegembiran dan meningkatkan sportivitas 

anggota. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan permainan bahasa 

dalam pembelajaran, maka sangan penting memahami faktor-faktor 

keberhasilan dalam permainan tersebut. 

c. Faktor Penentu Keberhasilan Permainan Bahasa 

Menurut Soeparno (1988: 64)  faktor penentu keberhasilan 

suatu permainan bahasa ditentukan oleh berbagai faktor  yakni 1) 

faktor situasi dan kondisi; 2) faktor peraturan permainan; 3) 

faktor pemain; 4) faktor pemimpin/juri.  

Berdasarkan uraian di atas faktor-faktor yang menentukan 

keberhasilan adalah faktor internal (anggota/pemimpin) dan 

eksternal (situasi, kondisi, dan peraturan permainan). Dalam 

proses pembelajaran menggunakan permainan bahasa mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


42 
 

 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Permainan Bahasa 

  Menurut Soeparno (1988: 64) kelebihan permainan bahasa 

antara lain sebagai berikut: 1) permainan bahasa merupakan media 

pengajaran bahasa yang dapat dipakai untuk meningkatkan kadar 

CBSA dalam proses belajar mengajar; 2) permainan bahasa dapat 

dipakai untuk membangkitkan kembali kegairahan belajar siswa 

yang sudah mulai melesu; 3) sifat kompetitif yang ada dalam 

permainan dapat mendorong siswa berlomba-lomba maju; 4) 

menimbulkan kegembiraan dan melatih keterampilan tertentu 

permainan bahasa juga dapat memupuk rasa solidaritas (terutama 

untuk pemain seregu); 5) materi yang dikomunikasikan lewat 

permainan bahasa biasanya mengesankan sehingga sukar 

dilupakan. 

  Menurut Soeparno (1988: 64) Adapun kekurangan dalam 

permainan bahasa antara lain sebagai berikut: 1) pada umumnya 

jumlah siswa dalam satu kelas terlalu besar; 2) tidak semua materi 

pelajaran dapat tersamapaikan; 3) permaianan bahasa biasanya 

menimbulkan suara gaduh; 4) banyak yang memperlakukan 

permainan bahasa sebagai kegiatan untuk mengisi waktu kosong 

saja; 5) permainan bahasa banyak mengandung unsur spekulasi. 

Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia 
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menggunakan permainan, maka harus mengenal berbagai macam-

macam permainan bahasa. 

e. Macam-macam Permainan Bahasa 

   Menurut Soeparno (1988: 65) macam permaianan bahasa 

terdiri atas bisik berantai, perintah syarat, sambung suku, rantai 

kata rantai huruf, silang datar, teka-teki silang (TTS), scrabble,  

piramid kata, dan scramble. Dari macam-macam permaian bahasa 

di atas penulis memilih permainan scrabble untuk meningkatkan 

keterampilan membaca lancar karena permaianan ini bertujuan 

untuk membina penguasaan vokabuler, untuk bidang studi bahasa 

inggris, permainan ini juga dapat melatih ejaan dan penguasaan 

struktur morfologi. 

9. Permainan Scrabble 

 Scrabble adalah permainan papan dan permainan menyusun kata 

yang dimainkan 2 atau 4 orang yang mengumpulkan poin berdasarkan 

nilai kata yang dibentuk dari keping huruf di atas papan permainan 

berkotak-kotak 15 kolom dan 15 baris (Wikipedia bahasa, 2011). 

Menurut Soeparno (1988: 75) permainan ini biasa disebut 

“spearsgame”atau“ funworder” dalam hal mengisikan huruf ke dalam 

kotak-kotak atau membentuk kata tidak berbeda caranya dengan yang 

kita lakukan dalam silang datar. Untuk dapat melaksanakan 

permaianan ini dengan baik, para pemaian tidak cukup hanya 

memiliki teknik dan teknik untuk menaklukan lawan. Apabila para 
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pemain memiliki kemampuan yang seimbang, pemain ini akan 

berjalan seru menyaksikan sebagaimana halnya permaian catur.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa pengertian 

permaian scrabble merupakan kegiatan mengisikan huruf-huruf di 

papan scrabble sehingga membentuk sebuah kata, yang bertujuan 

untuk meningkatkan kosa kata baru dan meningkatkan rasa solidaritas 

sesama. 

Adapun cara permainan scrabble antara lain sebagai berikut: a) 

pemimpin permaianan menjelaskan peraturan permaianan, sekaligus 

menentukan tema sebagai acuan yang akan dipakai; b) para pemaian 

terdiri dari empat orang secara bergiliran mengisihkan kepingan-

kepingan huruf pada papan scrabble; c) kata kata yang disikan sesuai 

dengan kata- kata yang terdapat pada tema yang ditentukan; d) salah 

satu pemain dapat menjadi pengawas, untuk perhitungan kata yang 

didapat; e) permainan berakhir apabila kelompok tidak dapat 

menemukan kata lagi;  f) pemberian penghargaan kepada pemenang. 

Melalui pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble agar dapat menambah kosa kata baru, meningkatkan 

solidaritas, sportivitas dalam kerja kelompok, dan menyenangkan. 

Dalam pembelajaran bahasa  Indonesia di kelas I SDN  Petompon 02 

khususya dapat meningkatkan keterampilan membaca lancar melalui 

belajar membaca bunyi bahasa dengan kata-kata dan kalimat 

sederhana. Dengan pembelajaran yang menyenangkan akan 
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menjadikan pembelajaran yang bermakna  dan akan diingat sampai 

kapanpun. 

B. Kajian Empiris 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darningsih tahun 2005 

di Boyolali dengan judul Peningkatan Penguasaan kosa kata untuk 

Memahami Wacana Bahasa Inggris Melalui Penggunaan Media 

Permainan Scrabble Pada Siswa Kelas 1 SMP Negeri 2 Ampel Boyolali. 

Peneliti bertujan untuk meningkatkan pemahaman kosa kata dalam bahasa 

inggris berhasil. Adapun  hasil peniltianya mengambarkan, Dari 40 siswa 

yang ada, banyak siswa yang telah mendapat nilai antara 86-100 atau 

berhasil dengan sempurna sebanyak 30 siswa atau 30%, sedangkan siswa 

yang mendapat nilai antara 71-85 atau termasuk katagori baik sebanyak 22 

siswa atau 55%, nilai antara 56-70 ada 5 siswa atau 12,5%, sedang siswa 

yang mendapat nilai 41-55 atau termasuk katagori kurang sebanyak 1 

siswa atau 2,5%, sedangkan siswa yang gagal dalam siklus ini. Ada 

peningkatan prosentase dari siklus I ke siklus II dimana jumlah siswa yang 

dikatagorikan sempurna dari 3 siswa menjadi 12 siswa, ada peningkatan 

empat kalinya sedang siswa dari katagori gagal dari siklus I satu orang dan 

siklus II sudah tidak ada siswa yang dalam katagori gagal. 

 Berdasarkan jurnal penelitian yang dilaksanakan oleh Yunike 

Ramadhani pada tahun 2007  yang berjudul Peningkatan Kemampuan 

Bahasa Inggris melalui Permainan Scrabble (stydi kasus Di English 

Institute Cimahi). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang 
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mendasar tentang peningkatan kemampuan bahasa Inggris melalui 

permainan Scrabble di English Institute Cimahi, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang: (1) proses 

pembelajaran dengan menggunakan permainan Scrabble di English 

Institute Cimahi; (2) peningkatan kemampuan bahasa Inggris melalui 

permainan Scrabble di English Institute Cimahi; (3) faktor-faktor yang 

menghambat dan mendukung dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan permainan Scrabble di English Institute Cimahi. 

Berdasarkan Penelitian institusi yang dilakukan oleh Ardy, dkk pada 

tahun  2009 yang berjudul Peningkatan Perbendaharaan Kosakata 

Bahasa Indonesia Melalui Permainan “Scrabble”Pada Siswa Kelas II SD 

N 2 Limbangan. Peneliti bertujuan untuk meningkatkan pembendaharaan 

kosa kata Bahasa indonesia. Hasil penelitian ini terdiri dari hasil tes dan 

hasil non tes (observasi). Hasil tes menunjukan adanya peningkatan 

perbendaharaan yang signifikan. Pada pree test menunjukan bahwa banyak 

binatang yang disebutkan siswa rata-rata sebesar 17,25 dan termasuk 

dalam katagori cukup. Tidak ada siswa yang mencapai katagori sangat 

baik, katagori baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 20%, kategori cukup 

dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 40%, sedangkan kategori kurang terdapat 

8 siswa atau sebesar 40%. Hasil post test menunjukan bahwa banyak 

binatang yang disebutkan siswa rata-rata sebesar 28,1 dan termasuk dalam 

katagori baik. Dengan demikian, siswa mengalami peningkatan rata-rata 

dari 17,25 menjadi 28,1 atau sebesar 63%. Siswa yang mencapai katagori 
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sangat baik sebanyak 5 siswa atau sebesar 25%, katagori baik dicapai oleh 

6 siswa atau sebesar 30%, kategori cukup dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 

25%, sedangkan katagori kurang hanya terdapat 3 Siswa atau sebesar 15%. 

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan sikap siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung. Siswa lebih bersemangat dalam menerima 

pelajaran, lebih tertib serta lebih aktif.  

Berdasarkan simpulan di atas penulis memberikan saran kepada guru 

kelas: (1) Media scrabble dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam 

pembelajaran kosakata; (2) Lebih mempersiapkan metode dan teknik 

pengajaran yang bervariasi; (3) Mempersiapkan pada kemampuan siswa 

dalam penguasaannya. 

 Berbagai penelitian telah dilakukan dalam bidang kosa kata dan 

hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan setelah diterapkan 

pembelajaran yang dilakukan peneliti. Namun penelitian terhadap kosa 

kata untuk keterampilan membaca  masih menarik dilakukan. 

 Kedudukan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah 

pelengkap. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian 

tentang kosa kata dalam keterampilan membaca yang sudah dilakukan 

oleh peneliti-peneliti tersebut di atas. 

 Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Persamaan dalam penelitian tersebut terletak pada jenis penelitian yang 

berupa penelitian tindakan kelas, sedangkan instrumen yang digunakan 
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sama-sama menggunakan instrumen yang berupa tes dan nontes. 

Instrumen yang berupa tes diperoleh dari hasil tes siswa, sedangkan 

instrumen yang berupa nontes siswa diperoleh dari deskriptif data 

kualitatif. Penelitian ini mengambil bidang kajian desain strategi 

pembelajaran menggunakan permainan scrabble. 

 Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti-peneliti tersebut 

adalah terletak pada masalah yang dikaji, tujuan penelitian, variabel 

penelitian, subjek penelitian, serta kompetensi yang digunakan. Peneliti 

mengkaji masalah seberapa besar peningkatan keterampilan membaca 

lancar siswa kelas I SDN  Petompon 02 Semarang. Variabel penelitian 

yang digunakan adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca 

lancar, keterampilan guru dalam pembelajaran membaca lancar dan hasil 

belajar keterampilan membaca lancar siswa kelas I. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas I SDN  Petompon 02 Semarang dan guru kelas I   SDN 

Petompon 02 Semarang. 

C. Kerangka Berpikir 

 Membaca merupakan suatu keterampilan yang sangat penting bagi 

siswa. Siswa memerlukan keterampilan membaca baik di sekolah maupun 

di masyarakat. Salah satu keterampilan membaca yang diajarkan di 

sekolah dasar khususnya kelas I adalah keterampilan membaca lancar. 

Begitu pentingnya membaca  bagi siswa yaitu dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemampuan 

siswa, memperkaya kosa kata siswa, meningkatkan keterampilan membaca 
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lancar melalui membaca kalimat sederhana, dan meningkatkan 

pemahaman pelajaran lain.  

 Pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya keterampilan membaca 

lancar siswa kelas I SDN  Petompon 02 masih sangat rendah, bahkan 

dalam pembelajarannya terasa kurang menggembirakan dan 

membosankan. Hal ini dikarenakan guru masih menggunakan metode 

yang kurang inovatif, dan metode yang konvensional, dan belum 

menggunakan media dengan benar sehingga siswa pasif dan kurang 

bersemangat selama proses pembelajaran membaca  siswa kurang mampu 

dalam menerima pelajaran yang berakibat nilai siswa kurang dari KKM. 

 Berdasarkan beberapa masalah di atas, peneliti berusaha mencari 

pemecahannya, yaitu dengan menggunakan permainan scrabble untuk 

meningkatkan pembelajaran membaca lancar. 

 Pada siklus pertama siswa membaca kata-kata dengan 

menggunakan permainan kartu huruf kemudian siswa membaca sebuah 

kalimat sederhana. Pada siklus kedua dan ketiga sama dengan siklus 

pertama yaitu siswa membaca kata-kata dengan menggunakan permainan 

kartu huruf kemudian membaca kalimat sederhana dan yang membedakan 

antara siklus pertama kedua dan ketiga adalah tema dan materi bacaannya. 
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Adapun alur dari kerangka berpikir dapat dilihat pada skema berikut : 

Skema kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Alur Kerangka Berpikir 

Banyaknya siswa kelas IC SDN Petompon 02 Semarang 
belum bisa membaca kosa kata sederhana pada pembelajaran 

keterampilan membaca lancar  

- Aktivitas siswa dalam 
membaca kosa kata 
belum berhasil 

- Nilai  keterampilan 
membaca lancar  siswa 
belum mencapai KKM 

- Aktivitas  guru dalam  
pengelolaan pembelajaran  
bersifat konvensional 

- Belum tepat dalam 
menggunakan media 
pembelajaran 

Permainan scrabble digunakan untuk meningkatkan 
keterampilan membaca lancar  pada siswa kelas IC SD Negeri  

Petompon  02 Semarang 

Kelebihan  permainan scrabble adalah: 
1. Siswa terlibat aktif dalam proses belajar 
2. Menumbuhkan kreativitas mengungkapkan  ide 

dan pendapat 
3. Pembelajaran yang  menyenangkan 
4. Meningkatkan rasa solidaritas sesama 
 

Aktivitas siswa 
dalam 
pembelajaran 
membaca lancar  
meningkat  
 

Pemahaman 
membaca siswa 
kelas IC 
meningkat  

Keterampilan guru 
dalam  
pembelajaran 
membaca  lancar 
meningkat 
 

Keterampilan 
membaca lancar 
siswa kelas IC 
meningkat 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


51 
 

 

D. Hipotesis Tindakan 

 Dengan mengggunakan permainan scrabble dalam pembelajaran 

membaca lancar siswa kelas IC SDN  Petompon 02 Semarang maka 

hipotesis tindakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Melalui permainan scrabble keterampilan guru dalam pembelajaran 

membaca lancar meningkat. 

b. Melalui permainan scrabble aktivitas siswa dalam pembelajaran 

membaca lancar meningkat. 

c. Melalui permainan scrabble keterampilan membaca lancar siswa dalam 

pembelajaran membaca lancar meningkat. 

d. Melalui permainan scrabble pemahaman membaca siswa dalam 

pembelajaran membaca lancar meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

   Rancangan penelitian ini menggunakan  Penelitian tindakan kelas  

yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman membaca dalam 

pembelajaran membaca lancar. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi 

dalam sebuah kelas (Arikunto, 2006: 91). Praktik pembelajaran tersebut 

terbagi menjadi  tiga tahapan yakni siklus I dua pertemuan (pertemuan 

pertama dan kedua), siklus II dua pertemuan (pertemuan pertama dan 

kedua) dan siklus III satu pertemuan. Siklus ini terdiri atas empat 

komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kurt 

Lewis (dalam Arikunto 2006: 92) Pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

mengikuti tahap-tahap penelitian tindakan kelas yang pelaksanaan  

tindakannya terdiri atas 3 siklus setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 

Setiap siklus terdiri atas 4 tahap dalam sebuah daur ulang yaitu 

perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (action), 

mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan (observation 

and evaluation) dan melakukan refleksi (reflecting), dan seterusnya 

sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria 

keberhasilan).  
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Desain penelitian tersebut dapat digambarkan alur sebagai berikut 

 Keterangan : 

Siklus I  :  1.   Perencanaan I 

2. Tindakan I 

3. Observasi I 

4. Refleksi I 

 

Siklus II :  1.   Perencanaan II  

 2.   Tindakan II 

 3.   Observasi II 

 4.   Refleksi II 

 

Siklus III : 1. Perencanaan III 

 2.   Tindakan III 

 3.   Observasi III 

 4.   Refleksi III 

Gambar 2.  Desain penelitian,menurut Kemmis dan Taggart 

(dalam Arikunto, 2006: 93) 

 Rancangan penelitian pada tiap siklusnya meliputi: 

1. Perencanaan 

 Menurut Arikunto (2006: 98) perencanaan menjelaskan tentang 

apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan itu 

dilaksanakan. Dalam tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

a. Menelaah materi pembelajaran membaca lancar serta menelaah 

indikator  yang sesuai bersama guru. 
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b. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan 

skenario pembelajaran menggunakan permainan scrabble. 

c. Menyiapkan alat peraga berupa kartu huruf dan media 

pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi tes  

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, 

keterampilan guru, dan keterampilan membaca lancar siswa dan 

lembar catatan lapangan. 

2. Pelaksanaan tindakan  

 Pelaksananaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi 

rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan kelas 

(Arikunto, 2006: 99). Dalam pelaksanan tindakan PTK ini  dirancang 

dalam tiga siklus untuk setiap siklus dua kali pertemuan. Pertemuan 

tiap siklus langkah-langkahnya sama menggunkan permainan scrabble 

yang membedakan tiap siklus adalah tema dan materi bacaannya. 

3. Observasi  

 Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung (Sukmadinata, 2009: 220). Kegiatan observasi dilak-

sanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati 

jalannya pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble pada pelajaran bahasa Indonesia. 
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4. Refleksi 

 Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah terjadi dan sudah dilakukan (Arikunto, 2006: 99). Setelah 

mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas siswa, keterampilan 

guru, keterampilan membaca lancar siswa, pemahaman membaca, dan  

catatan lapangan. Apakah sudah efektif dengan melihat ketercapaian 

dalam indikator kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji 

kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam 

pelaksanaan siklus pertama, kemudian bersama guru membuat 

perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya agar lebih baik. 

B. Perencanaan Tahap Penelitian 

1. Perencanaan Siklus I 

1.1  Pertemuan Pertama 

a. Perencanaan 

1) Menyusun RPP  sesuai dengan SK dan KD dengan tema 

keluarga yang telah ditentukan bersama guru. 

2) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa 

buku pegangan dan alat peraga berupa kartu huruf. 

3) Menyiapkan alat evaluasi tes awal dan tes lisan 

keterampilan membaca lancar. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas 

siswa, keterampilan guru, keterampilan membaca lancar 
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siswa, dan catatan lapangan dalam pembelajaran membaca 

lancar menggunakan permainan scrabble. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1.  Kegiatan awal ( 5 menit) 

a) Apersepsi (menayakan bagaimana kegiatan anak di 

rumah) 

b) Motivasi siswa (menyanyikan lagu kasih ibu) 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Mengemukakan tema 

2. Kegiatan inti (80 menit) 

A.  Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tata 

terib di rumah 

2) Guru memberikan gambar tentang tata tertib  

3) Siswa mengamati tentang tata tertib yang ada di 

rumah 

4) Siswa menceritakan peristiwa penting mengenai tata 

tertib 

5) Siswa diberikan tes awal 

B.  Elaborasi 

1) Guru membacakan teks bacaan. 

2) Siswa menirukan apa yang dibaca guru. 

3) Siswa membaca kalimat yang di berikan guru. 
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4) Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. 

5) Guru membagikan kartu huruf kepada setiap 

kelompok dengan huruf yang sama. 

6) Guru memberikan kuis kepada setiap kelompok. 

7) Masing-masing kelompok menyusun kata yang 

berhubungan dengan keluarga.  

8) Masing-masing anggota kelompok menuliskan 

kata yang telah ditemukan. 

9) Masing-masing kelompok dapat menyusun kata 

lain pada huruf yang sama dengan cara 

menyususun di papan scrabble sehingga terbentuk 

sebuah kata baru. 

10) Kelompok berakhir jika kelompok sudah 

kehabisan kata lagi. 

11) Pemenangnya adalah kelompok yang men-

dapatkan poin terbanyak menyusun kata dengan 

cepat. 

12) Siswa membacakan kata yang didapat. 

13) Siswa menjawab pertanyaan mengenai isi bacaan. 

14) Siswa membaca beberapa kalimat sederhana yang 

disediakan guru.  
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15) Masing-masing siswa maju ke depan membaca 

teks bacaan (langkah-langkah di atas diadobsi 

dari teori Soeparno, 1988: 75-76) 

C.  Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik  terhadap materi 

yang telah  diajarkan. 

2) Siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan 

dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

3. Kegiatan akhir (5 menit) 

a) Memberikan motivasi 

b) Memberikan penghargaan  

c. Observasi 

1) Pengamatan terhadap semua aktivitas siswa dari awal 

sampai akhir dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble dan keterampilan 

membaca lancar siswa. 

2) Pengamatan keterampilan guru meliputi keterampilan 

mengajar, keterampilan menggunakan media atau alat 

perga, dan penguasaan materi dalam pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble.  

d. Refleksi 

1) Pengamatan terhadap aktivitas siswa, keterampilan guru 

dan mengkaji pelaksanaan pembelajaran melalui hasil 
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observasi, dan catatan lapangan pada siklus 1 pertemuan 

pertama  

2) Mengkaji dan mengevaluasi hasil observasi pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan guru pada siklus 1 pertemuan 

pertama  

3) Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus 1 

pertemuan pertama dan mengurangi resiko kesalahan pada 

siklus 1 pertemuan kedua 

4) Merencanaan tidak lanjut untuk siklus 1 pertemuan kedua 

1.2 Pertemuan kedua  

a. Perencanaan 

1) Menyusun RPP  sesuai dengan SK dan KD dengan tema 

lingkungan yang telah ditentukan bersama guru. 

2) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa 

buku pegangan dan alat peraga berupa kartu huruf. 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes pemahaman membaca. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas 

siswa, keterampilan guru, dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1. Kegiatan awal ( 5 menit) 
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a) Apersepsi (mengingat materi pembelajaran yang 

kemarin tentang tata tertib di rumah) 

b) Motivasi siswa menyanyikan (lihat kebunku) 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Mengemukakan tema 

2. Kegiatan inti (40 menit). 

A. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tata 

terib di sekolah  

2) Guru memberikan gambar tentang tata tertib di 

sekolah 

3) Siswa mengamati gambar tentang tata tertib yang 

ada di rumah 

B.  Elaborasi 

1) Guru membacakan teks bacaan  

2) Siswa menirukan apa yang dibaca guru 

3) Siswa membaca kalimat yang di berikan guru 

4) Siswa menceritakan letak rumah 

5) Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. 

6) Guru membagikan kartu huruf kepada setiap 

kelompok dengan huruf yang sama. 

7) Guru memberikan kuis kepada setiap kelompok. 
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8) Masing-masing kelompok menyusun kata yang 

berhubungan dengan lingkungan.  

9) Masing-masing anggota kelompok menuliskan 

kata yang telah ditemukan. 

10) Masing-masing kelompok dapat menyusun kata 

lain pada huruf yang sama dengan cara 

menyususun di papan scrabble sehingga terbentuk 

sebuah kata baru. 

11) Kelompok berakhir jika kelompok sudah 

kehabisan kata lagi. 

12) Pemenangnya adalah kelompok yang 

mendapatkan poin terbanyak menyusun kata 

dengan cepat. 

13) Siswa membacakan kata yang didapat 

14)  Siswa membaca beberapa kalimat sederhana 

yang disediakan guru  

15) Siswa menjawab pertanyaan mengenai isi bacaan 

(langkah-langkah di atas diadobsi dari teori 

Soeparno, 1988: 75-76). 

C.  Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik  terhadap materi 

yang telah  diajarkan 
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2) Siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan 

dari pembelajaran yang telah dilakukan 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a) Guru mengadakan evaluasi tes lisan  

b) Memberikan motivasi 

c) Memberikan penghargaan  

c. Observasi 

1) Pengamatan terhadap semua aktivitas siswa dari awal 

sampai akhir dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble. 

2) Pengamatan keterampilan guru meliputi keterampilan 

mengajar, keterampilan menggunakan media atau alat 

perga, dan penguasaan materi dalam pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble.  

d. Refleksi 

1) Pengamatan terhadap aktivitas siswa dan mengkaji 

pelaksanaan pembelajaran melalui hasil observasi, dan 

catatan lapangan pada siklus 1 pertemuan kedua 

2) Mengkaji dan mengevaluasi hasil observasi pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan guru pada siklus 1 pertemuan 

kedua  

3) Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus 1 

kedua dan mengurangi resiko kesalahan pada siklus 2 
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4) Merencanaan tidak lanjut untuk siklus 2 

2. Perencanaan Siklus II 

2.1  Pertemuan Pertama 

a. Perencanaan 

1) Peneliti menentukan tema kegiatan yang telah disepakati 

bersama guru. 

2) Menyusun RPP sesuai dengan SK dan KD sesuai dengan 

tema kegiatan. 

3) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa 

buku pegangan dan alat peraga berupa kartu huruf. 

4) Menyiapkan  alat evaluasi berupa tes lisan keterampilan 

membaca lancar. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas 

siswa, keterampilan guru, keterampilan membaca lancar 

siswa, dan catatan lapangan dalam pembelajaran membaca 

lancar menggunakan permainan scrabble. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a) Apersepsi (menanyakan tentang contoh kegiatan yang 

ada di rumah dan di sekolah) 

b) Motivasi siswa (menyanyikan lagu bangun tidur) 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Mengemukakan tema 
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2. Kegiatan inti (80 menit) 

A. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tata 

tertib di masyarakat. 

2) Siswa mendengarkan penjelasan cara menjaga 

lingkungan sehat 

B. Elaborasi 

1) Guru membacakan teks pendek 

2) Siswa menirukan bacaan yang di baca guru 

3) Siswa membaca kalimat sederhana yang diberi guru 

4) Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. 

5) Guru membagikan kartu huruf kepada setiap 

kelompok dengan huruf yang sama. 

6) Guru memberikan kuis kepada setiap kelompok  

7) Masing-masing kelompok menyusun kata sesuai 

dengan kegiatan sehari-hari dan kegiatan di waktu 

senggang 

8) Masing-masing anggota kelompok menuliskan kata 

yang telah ditemukan. 

9) Masing-masing kelompok dapat menyusun kata lain 

pada huruf yang sama dengan cara menyusun di 

papan scrabble sehingga terbentuk sebuah kata baru. 
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10) Kelompok berakhir jika kelompok sudah kehabisan 

kata lagi. 

11) Pemenangnya adalah kelompok yang mendapatkan 

poin terbanyak menyusun kata dengan cepat. 

12) Masing-masing kelompok membacakan kata yang 

didapat. 

13) Siswa menjawab pertanyaan mengenai isi bacaan. 

14) Siswa membaca beberapa kalimat sederhana yang 

disediakan guru.  

15) Masing-masing siswa maju ke depan membaca teks 

bacaan (langkah-langkah di atas diadobsi dari teori 

Soeparno, 1988: 75-76) 

C. Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik  terhadap materi 

yang telah  diajarkan 

2) Siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan 

dari pembelajaran yang telah dilakukan 

3. Kegiatan akhir (5 menit) 

a) Memberikan motivasi 

b) Memberikan penghargaan  

c. Observasi 

1) Pengamatan terhadap semua aktivitas siswa dari awal 

sampai akhir dalam pembelajaran membaca lancar 
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menggunakan permainan scrabble dan keterampilan  

membaca lancar siswa. 

2) Pengamatan keterampilan guru meliputi keterampilan 

mengajar, keterampilan menggunakan media atau alat 

perga, dan penguasaan materi dalam pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble.  

d. Refleksi 

1) Pengamatan terhadap aktivitas siswa, dan  mengkaji 

pelaksanaan pembelajaran melalu  hasil observasi, dan 

catatan lapangan pada siklus 2 pertemuan pertama. 

2) Mengevaluasi hasil observasi dalam pembelajaran yang 

dilakukan guru pada siklus 2 pertemuan pertama  dan 

memperbaiki pembelajaran pada siklus 2 pertemuan kedua  

3) Membuat daftar permasalah yang muncul pada siklus 2 

pertama dan mengurangi resiko kesalahan pada siklus 2 

pertemuan kedua  

4) Memperbaiki kelemahan yang terjadi pada siklus 2 

pertemuan pertama untuk siklus 2 pertemuan kedua 

2.2  Pertemuan kedua 

a.  Perencanaan 

1) Peneliti menentukan tema kesehatan yang telah disepakati 

bersama guru. 
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2) Menyusun RPP sesuai dengan SK dan KD sesuai dengan 

tema kesehatan. 

3) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa 

buku pegangan dan alat peraga berupa kartu huruf. 

4) Menyiapkan  alat evaluasi berupa tes pemahaman 

membaca. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas 

siswa, keterampilan guru, dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1. Kegiatan awal ( 5 menit) 

a) Apersepsi (mengingat materi yang kemarin dipelajari) 

b) Motivasi siswa (aku anak sehat) 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Mengemukakan tema 

2. Kegiatan inti (40 menit) 

A. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru  tentang 

kebersihan 

2) Guru memberikan contoh aturan di masyarakat 

3) Siswa mengamati gambar cara merawat kebersihan 

lingkungan  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


68 
 

 

B. Elaborasi 

1) Guru membacakan teks pendek 

2) Siswa menirukan bacaan yang di baca guru 

3) Siswa membaca kalimat sederhana yang diberi guru 

4) Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. 

5) Guru membagikan kartu huruf kepada setiap 

kelompok dengan huruf yang sama. 

6) Guru memberikan kuis kepada setiap kelompok  

7) Masing-masing kelompok menyusun kata yang 

berhubungan dengan kesehatan. 

8) Masing-masing anggota kelompok menuliskan kata 

yang telah ditemukan. 

9) Masing-masing kelompok dapat menyusun kata lain 

pada huruf yang sama dengan cara menyusun di 

papan scrabble sehingga terbentuk sebuah kata baru. 

10) Kelompok berakhir jika kelompok sudah kehabisan 

kata lagi. 

11) Pemenangnya adalah kelompok yang mendapatkan 

poin terbanyak menyusun kata dengan cepat. 

12) Masing-masing kelompok membacakan kata yang 

didapat 

13) Siswa membaca beberapa kalimat sederhana yang 

disediakan guru  
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14) Siswa menjawab pertanyaan mengenai isi bacaan 

(langkah-langkah di atas diadobsi dari teori 

Soeparno, 1988: 75-76). 

C. Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik  terhadap materi 

telah diajarkan 

2) Siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan 

dari pembelajaran yang telah dilakukan 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a) Guru mengadakan evaluasi 

b) Memberikan motivasi 

c) Memberikan penghargaan  

c. Observasi 

1) Pengamatan terhadap semua aktivitas siswa dari awal 

sampai akhir dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble  

2) Pengamatan keterampilan guru meliputi keterampilan 

mengajar, keterampilan menggunakan media atau alat 

perga, dan penguasaan materi dalam pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble.  
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d. Refleksi 

1) Pengamatan terhadap aktivitas siswa, dan mengkaji 

pelaksanaan pembelajaran melalu  hasil observasi, dan 

catatan lapangan pada siklus 2 pertemuan pertama. 

2) Mengevaluasi hasil observasi dalam pembelajaran yang 

dilakukan guru pada siklus 2 pertemuan kedua  dan 

memperbaiki pembelajaran pada siklus 3. 

3) Membuat daftar permasalah yang muncul pada siklus 2 

kedua dan mengurangi resiko kesalahan pada siklus 3. 

4) Memperbaiki kelemahan yang terjadi pada siklus 2 

pertemuan kedua  untuk siklus 3. 

3. Perencanaan Siklus III 

a. Perencanaan 

1. Peneliti menentukan tema yang telah disepakati bersama guru 

dengan tema kebersihan yang berbeda pada siklus 1 dan 2. 

2. Menyusun RPP sesuai dengan SK dan KD sesuai dengan tema 

kebersihan. 

3. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku 

pegangan dan alat peraga berupa kartu huruf. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tes pemahaman membaca. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas 

siswa, keterampilan guru, dan catatan lapangan dalam 
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pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1. Kegiatan awal ( 5 menit) 

a) Apersepsi (mengingat materi yang kemarin dipelajari) 

b) Motivasi siswa (menyanyikan lagu bangun tidur) 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Mengemukakan tema 

2. Kegiatan inti (40 menit) 

A.  Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru  tentang 

kebersihan  

2) Guru memberikan contoh aturan di masyarakat 

3) Siswa mengamati gambar cara menjaga kebersihan  

B.  Elaborasi 

1) Guru membacakan teks pendek 

2) Siswa menirukan bacaan yang di baca guru 

3) Siswa membaca kalimat sederhana yang diberi guru 

4) Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. 

5) Guru membagikan kartu huruf kepada setiap kelompok 

dengan huruf yang sama. 

6) Guru memberikan kuis kepada setiap kelompok  
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7) Masing-masing kelompok menyusun kata yang 

berhubungan dengan kebersihan. 

8) Masing-masing anggota kelompok menuliskan kata 

yang telah ditemukan. 

9) Masing-masing kelompok dapat menyusun kata lain 

pada huruf yang sama dengan cara menyusun di papan 

scrabble sehingga terbentuk sebuah kata baru. 

10) Kelompok berakhir jika kelompok sudah kehabisan 

kata lagi. 

11) Pemenangnya adalah kelompok yang mendapatkan 

poin terbanyak menyusun kata dengan cepat. 

12) Masing-masing kelompok membacakan kata yang 

didapat 

13) Siswa membaca beberapa kalimat sederhana yang 

disediakan guru  

14) Siswa menjawab pertanyaan mengenai isi bacaan 

(langkah-langkah di atas diadobsi dari teori Soeparno, 

1988: 75-76). 

C.  Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik  terhadap materi telah 

diajarkan 

2) Siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan 
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3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a) Guru mengadakan evaluasi tes lisan  

b) Memberikan motivasi 

c) Memberikan penghargaan  

c. Observasi 

1. Pengamatan terhadap semua aktivitas siswa dari awal sampai 

akhir dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan 

permainan scrabble. 

2. Pengamatan keterampilan guru meliputi keterampilan 

mengajar, keterampilan menggunakan media atau alat perga, 

dan penguasaan materi dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble.  

d. Refleksi 

1. Pengamatan terhadap aktivitas siswa, dan mengkaji pe-

laksanaan pembelajaran melalu  hasil observasi, dan catatan 

lapangan pada siklus 3. 

2. Mengevaluasi hasil observasi dalam pembelajaran yang 

dilakukan guru pada siklus  3 dan memperbaiki pembelajaran 

pada siklus berikutnya. 

3. Membuat daftar permasalah yang muncul pada siklus 3 dan 

mengurangi resiko kesalahan pada siklus berikutnya. 

4. Memperbaiki kelemahan yang terjadi pada siklus 3 untuk 

siklus berikutnya. 
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C. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IC SDN 

Petompon  02 Semarang, berjumlah 40 siswa yang terdiri dari 22 siswa 

putra dan 18 siswa putri serta guru kelas IC SDN Petompon 02 Semarang. 

Untuk aktivitas siswa difokuskan 10 siswa berdasarkan nilai tes awal yaitu 

3 siswa dengan nilai terbaik, 4 siswa dengan nilai sedang ,dan 3 siswa 

dengan nilai terendah. 

D. Tempat Penelitian 

 Penelitian dilakukan di kelas IC SDN Petompon 02 Semarang. 

SDN Petompon 02 beralamat di jalan Kelud Raya No 5 Kec. Gajah 

Mungkur  Kota Semarang. 

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Data adalah sebagai keterangan suatu yang diperlukan untuk 

memecahkan suatu masalah (Herrhyanto, 2008: 1.3) 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari pemahaman membaca siswa 

dalam pembelajaran membaca lancar yang berupa angka. 

b. Data Kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru, dan catatan 

lapangan dalam  pembelajaran membaca lancar menggunakan 

permaianan scrabble. 
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2. Sumber Data 

a. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang 

diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama, 

siklus dua, siklus tiga, dan hasil evaluasi 

b. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan 

guru dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan 

permainan scrabble. 

c. Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum 

dilakukan tindakan  dan foto. 

d. Catatan lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan 

selama proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa, 

keterampilan guru. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah metode observasi, metode tes, metode 

dokumentasi, dan metode catatan lapangan. 

1. Metode Observasi 
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Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2009: 220). Metode 

observasi digunakan untuk mengadakan pengamatan secara 

langsung tentang jalannya penelitian ini yang berarti peneliti 

sendiri harus mengamati secara langsung pada saat penelitian. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk menjaring data berupa aktivitas siswa, keterampilan guru, 

dan keterampilan membaca lancar, dalam pembelajaran membaca 

lancar menggunakan permainan scrabble. 

2.  Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyan atau latihan secara alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok (Arikunto, 2006: 150). Mengartikan tes sebagai 

suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada siswa. Dalam 

penelitian ini, tes digunakan untuk mendapatkan data hasil 

pemahaman membaca siswa. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah prestasi, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 
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Metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada 

kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah dengan 

metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi 

benda mati. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti 

memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah 

ditentukan. Apabila terdapat/muncul variable yang dicari, maka 

peneliti tinggal membubuhkan  tanda check atau tally di tempat 

yang sesuai. Untuk  mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau 

belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat 

menggunakan kalimat bebas (Arikunto, 2006: 231). Dalam 

penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk bukti proses 

aktivitas siswa, keterampilan guru dan keterampilan membaca 

dalam pembelajaran keterampilan membaca menggunakan 

permainan scrabble. 

4. Metode Catatan Lapangan 

 Catatan lapangan adalah informasi yang sangat penting 

dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti yang melakukan 

pengamatan atau observasi kelayaan data dalam catatan lapangan 

ini yang memuat secara deskriptif berbagai kegiatan, suasana 

kelas, iklim sekolah, kepemimpinan, berbagai bentuk interaksi 

sosial, dan nuansa-nuansanya (Wiraatmadja, 2008: 125). Catatan 

ini digunakan untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang muncul 
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pada saat pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble. 
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F. Teknik Analisis Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

a. Kuantitatif  

 Data ini berupa pemahaman membaca untuk mengukur tingkat 

kognitif siswa. Jika penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 

100, maka dapat diketahui rumus untuk menentukan skor pada siswa. 

Poerwanti (2008:6.3) menyebutkan bahwa cara pensekoran terhadap tes 

adalah sebagai berikut: 

Keterangan:  

 B  =  Jumlah benar    

 N  = Banyaknya butir soal (skor maksimal) 

 Hasil penghitungan skor tersebut dikonfirmasikan dengan tabel 

kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan dalam dua 

kriteria, tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 1 

Kriteria Ketuntasan Minimal SD Petompon 02 

 

 

 

 

 

(Kurikulum SD Negeri Petomopon: 2011) 

Kriteria ketuntasan 

minimal 

Kriteria 

≥ 66 Tuntas 

< 66 Tidak tuntas 

Skor =   x 100   
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Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak 

tuntas. Menurut Herrhyanto dan Hamid (2008: 2.23) untuk mengetahui 

frekuensi dalam bentuk persentase ketuntasan klasikal, menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan: 

  % = Persentase ketuntasan klasikal 

  ft = Frekuensi siswa tuntas KKM 

  ∑f = Jumlah frekuensi seluruhnya 

b. Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble. Serta hasil catatan lapangan yang 

kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif kualitatif dipaparkan dalam 

kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kriteria dalam beberapa paragraf 

menurut kriteria agar diperoleh kesimpulan. 

Menurut Poerwanto (2005: 13) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai beri 

1. Menentukan skor terendah 

2. Menentukan skor tertinggi 

3. Mencari median 
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4. Membagi rentan nilai menjadi 4 kriteria yaitu sangat baik, baik, cukup 

dan kurang) 

Kemudian setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data 

skor dengan cara sebagai berikut : 

R  = skor terendah 

T   = skor tertinggi 

N   = banyaknya skor = (R - T) + 1 

Q2 = median  

Letak Q2 =  (n+1) untuk data ganjil atau genap 

Untuk data ganjil Letak Q1 =  (n +1) dan  letak Q3 =  (n +1) 

Untuk data genap letak Q1 =  (n +2) dan  Letak Q3 =  (3n +2) 

Untuk data genap atau untuk data ganjil Q4 = kuartil keempat = T 

Tabel 2  

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 
Skala Penilaian  Kriteria 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 
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G. Indikator Keberhasilan 

  Pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan scrabble 

dapat meningkat keterampilan membaca lancar dan pemahaman membaca 

siswa kelas IC SDN Petompon 02 Semarang dengan indikator sebagai 

berikut : 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan 

permainan scrabble meningkat dengan kriteria baik. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan 

permainan scrabble meningkat  dengan kriteria baik. 

c. Keterampilan membaca lancar menggunakan permainan scrabble 

meningkat dengan kriteria baik. 

d. 80 % siswa kelas lC SDN  Petompon 02  mengalami ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 66 dalam pemahaman membaca. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

a. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

1)  Hasil Observasi Keterampilan Guru  

   Tabel 3. Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Keterampilan 
Guru   

Hasil 
yang 
dica 
pai  

Jum 
lah 

skor 

Rata-
rata 
total 
skor 

Kriteria  

I II 
1. Keterampilan pengkondisian  

pra pembelajaran 2 3 5 2,5 Cukup 

2. Keterampilan melakukan 
apersepsi dan 
menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

3 4 7 3,5 Baik 

3. Keterampilan menjelaskan 
materi dan tata cara 
permainan scrabble 

2 3 5 2,5 Cukup 

4.  Keterampilan bertanya 2 3 5 2,5 Cukup 
5 Keterampilan 

mengorganisasikan 
kelompok scrabble 

3 4 7 3,5 Baik 

6. Keterampilan mengelola 
kelas 2 3 5 2,5 Cukup 

7. Keterampilan membimbing 
kelompok kecil dalam 
permainan scrabble. 

2 3 5 2,5 Cukup 

8 Keterampilan memberi 
penguatan 3 4 7 3.5 Baik 

9 Keterampilan memberikan 
evaluasi 3 3 6 3 Baik 

Jumlah 26 

Persentase 72,22% 

Kriteria Baik 
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 Berdasarkan tabel 6 diatas hasil observasi keterampilan 

guru dalam pembelajaran membaca lancar mengunakan 

permainan scrabble pada siklus I untuk  pertemuan  pertama 

dan pertemuan kedua mendapatkan rata-rata skor 26 dan 

persentase 72,22% dengan kriteria baik. 

 Keterampilan guru dalam aspek pengkondisian pra 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 2,5 dengan kriteria cukup. 

Sebelum pembelajaran guru juga mengecek kehadiran siswa, 

untuk pertemuan pertama guru mendapatkan skor 2 yang 

berarti guru mengecek alat tulis siswa, sumber belajar, dan alat 

perga, tetapi kurang teliti sehingga guru tidak tahu bahwa 

siswa yang ada di belakang belum di berikan bahan ajar yang 

menjadikan suasana belajar yang kurang mendukung. Pada 

pertemuan kedua guru mendapatkan skor 3 yang berarti guru 

mengecek alat tulis siswa, sumber belajar dan alat peraga, 

semua siswa mendapatkan bahan ajar sehingga pembejaran 

berjalan secara lancar 

 Keterampilan guru pada aspek melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble 

mendapatkan rata-rata skor 3,5 dengan kriteria baik. Untuk 

pertemuan pertama mendapatkan skor 3 yang berarti guru 
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melakukan apersepsi dengan mengigat materi kemarin yang 

menjurus pada materi sekarang  dan  tujuan pembelajaran  

sesui dengan indikator dalam RPP. Pertemuan  kedua 

mendapatkan skor 4 yang berarti guru melakukan apersepsi 

yang ada hubungannya dengan materi kemarin tetapi tidak 

menjurus pada materi sekarang, untuk tujuan pembelajaran 

sesuai dengan indikator dalam RPP dan penyampaiannya 

sangat jelas sehingga siswa memahami dan dapat menyebutkan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

 Keterampilan guru pada aspek menjelaskan materi dan tata 

cara permainan scrabble dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble mendapatkan rata-rata skor 

2,5 dengan kriteria cukup. Pada pertemuan pertama guru 

mendapatkan skor 2 yang berarti guru nenjelaskan materi 

belum secara keseluruhan dan belum secara sistematis, karena 

pembelajaran tematik maka ada materi yang belum tersentuh 

guru hanya memfokuskan pada pembelajaran bahasa Indonesia 

saja dan kurang jelas dalam menjelaskan  tata  cara permainan 

scrabble sehingga siswa belum paham dan pada saat 

pelaksanaan permainan scrabble banyak siswa yang tidak bisa 

bermain. Untuk pertemuan kedua mendapatkan skor 3 berarti 

guru dalam menjelaskan materi secara keseluruhan dengan 

sistematis dengan suara yang lemah sehingga siswa belum 
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semua materi dapat dicerna dan tata cara permainan scrabble 

guru menjelaskan dengan jelas sehingga siswa paham pada 

saat permainan scrabble siswa sangat senang dan dapat 

menyusun kata lebih banyak. 

 Keterampilan guru pada aspek keterampilan  bertanya 

dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 2,5 dengan kriteria cukup. 

Untuk pertemuan pertama mendapatkan skor 2 yang berarti 

guru dalam kemampuan bertanya kurang jelas dan sulit untuk 

dimengerti siswa sehingga siswa tidak mengerti apa yang di 

tanyakan oleh guru. Untuk pertemuan kedua mendapatkan skor 

3 yang berarti mengungkapkan pertanyaan jelas dan singkat 

mudah dimengerti sehingga siswa memahami pertanyaan guru 

dan dapat menjawab dengan tepat. 

 Keterampilan guru pada aspek pengorganisasian 

kelompok kecil dalam permainan scrabble memperoleh rata-

rata skor 3,5 dengan kriteria baik. Pada pertemuan pertama 

guru mendapatkan skor 3 yang berarti guru dalam membagi 

kelompok guru membimbing pembentukan kelompok secara 

heterogen berdasarkan jenis kelamin saja tanpa ada suara, 

belum membagi secara tingkat kecerdasan masing-masing 

anggota sehingga ada dalam satu kelompok siswa tersebut 

pandai semua bahkan ada kelompok yang kurang pintar. Untuk 
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pertemuan kedua mendapatkan skor 4 yang berarti guru 

membimbing pembentukan kelompok secara heterogen 

berdasarkan jenis kelamin dan prestasi tanpa ada suara. 

 Keterampilan guru pada aspek mengelola kelas dalam 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 2 dengan kriteria cukup. 

Pada pertemuan pertama dan kedua mendapatkan skor 2 yang 

berarti guru kurang tegas dan belum bisa mengelola kelas 

dalam mengatasi kegaduhan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran dan belum ada sikap tanggap bahwa guru itu 

hadir bersama dengan mereka dan belum diketahui apa yang 

mereka perbuat. 

 Keterampilan guru pada aspek membimbing kelompok 

kecil dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan 

permainan scrabble mendapatkan rata-rata skor 2,5 dengan 

kriteria cukup. Untuk pertemuan pertama mendapatkan skor 2 

yang berarti guru hanya membimbing satu kelompok dalam 

kelas tersebut datang dan hanya diam saja. Untuk pertemuan 

kedua mendapatkan skor 3 yang berarti guru membimbing 

lebih dari dua kelompok degan baik yaitu membimbing tugas 

masing-masing anggota dalam kelompok tersebut dan 

memberikan arahan jika ada permasalahan. 
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 Keterampilan guru pada aspek kemampuan memberikan 

penguatan pada siswa dalam pembelajaran membaca lancar 

melalui permainan scrabble mendapatkan rata-rata skor 3,5 

dengan kriteria baik. Untuk pertemuan pertama mendapatkan 

skor 3 yang berarti guru memberikan  penguatan secara verbal 

(pintar, bagus, dan tepat) dan untuk gestural (acungan jempol, 

senyum, menggukkan kepala dan tepuk tangan). Pertemuan 

kedua mendapatkan skor 4 yang berarti guru dalam 

kemampuan memberikan penguatan sudah baik dimana guru 

telah memberikan penguatan dengan cara memberikan 

sentuhan, penguatan gestural, penguatan verbal dan 

memberikan penghargaan berupa bintang. 

 Keterampilan guru dalam memberikan evaluasi 

memperoleh rata-rata skor 3. Untuk pertemuan pertama dan 

kedua sama mendapatkan skor 3 yang berarti guru memberikan 

lembar evaluasi sesuai dengan materi.
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 Berdasarkan deskripsi hasil keterampilan guru dalam 

mengajar diatas dapat digambarkan melalui diagaram batang 3 

di bawah ini:  

 

  Gambar 3. Diagram Keterampilan Guru 
  Dalam Pembelajaran Membaca Lancar Pada Siklus I 

 
2)  Hasil  Observasi Aktvitas Siswa 

  Berdasarkan observasi aktivitas siswa pada 

pembelajaran membaca lancar melalui permaianan scrabble  

pada siklus I yang difokuskan terhadap 10 siswa dari 40 siswa 

diklasifikasikan berdasarkan hasil tes awal yang mewakili 

keseluruhan diperoleh data pada tabel 4 sebagai berikut: 
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   Tabel 4. Data Aktivitas Siswa Siklus I 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No 
Indikator 
Aktivitas 

Siswa 

Jumlah siswa yang 
memperolah skor jum

lah 

Rata-
rata 
skor 

Kriteria 
I II 

4 3 2 1 4 3 2 1 
1 Aktif  pra 

pembelajaran 
- 2 6 2 2 3 5 - 47 23,5 Baik 

2 Aktif  
menanggapi 
apersepsi dan 
tujuan 
pembelajaran 

- 3 4 3 - 3 5 2 41 20,5 Cukup 

3 Aktif 
memperhatikan 
penjelasan guru 
mengenai 
materi dan tata 
cara permainan 
scrabble 

1 3 6 - 1 6 3 - 50 25 Baik 

4 Aktif menjawab 
pertanyaan 

- 1 7 2 - 2 5 3 38 19 Cukup 

5 Aktif dalam 
permainan 
scrabble 

1 6 2 1 2 5 3 - 57 28,5 Baik 

6 Aktif  siswa 
saat 
pembelajaran 

- 1 5 4 - 2 5 3 36 
 

18 
 

Cukup 

7 Aktif dalam 
kerja kelompok 1 5 4 - 1 6 3 - 55 27,5 Baik 

8 Aktif 
memperesentasi
kan hasil 
kelompok  

1 2 7 - 3 7 - - 57 28,5 Baik 

9 Aktif 
mengerjakan 
tugas evaluasi 

3 7  - 3 7 - - 66 33 
Sangat 
Baik 

 

Jumlah 222,5 

Rata-rata 24,72 

Persentase 68,67% 

Kriteria Baik 
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 Berdasarkan tabel 7 diatas hasil observasi aktivitas siswa 

pada siklus I untuk pertemuan pertama dan kedua yang 

difokuskan 10 siswa dari 40 siswa kelas IC mendapatkan rata-

rata skor 24,72 dan persentase sebesar 68,67% dengan kriteria 

baik. 

 Pada komponen aktif pra pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble mendapatkan rata-rata skor 

23,5 dengan kriteria baik. Pada pertemuan pertama 2 siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti siswa membawa alat tulis, 

membawa buku pedoman atau buku paket, 6 siswa 

mendapatkan skor 2 yang berarti siswa hanya membawa alat 

tulis saja, dan 2 siswa mendapatkan skor 1 yang berarti siswa 

tidak membawa alat tulis. Untuk pertemuan kedua sebanyak 2 

siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa  membawa alat 

tulis, buku pedoman, dan sudah belajar sebelumnya sehingga 

saat apersepsi siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru, 3 

siswa mendapatkan skor 3 yang berarti siswa membawa alat 

tulis dan buku pedoman atau buku paket, dan 5 siswa 

mendapatkan skor 2 yang berarti siswa hanya membawa alat 

tulis saja. 

 Aktif dalam menanggapi apersepsi dan tujuan 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 20,5 dengan kriteria 

cukup. Pada pertemuan pertama sebanyak 3 siswa men-

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


91 
 

 

dapatkan skor 3 yang berarti siswa  menanggapi apersepsi 

dengan baik dan mampu menyebutkan tujuan pembelajaran 

yang akan di capai, 4 siswa mendapatkan skor 2 yang berarti 

siswa menanggapi apersepsi dan tujuan pembelajaran sambil 

bergurau dengan temannya, dan 3 siswa mendapatkan skor 1 

yang berarti siswa tidak menggapi apersepsi dan tidak 

mengetahui tujuan pembelajaran yang akan di capai. Untuk 

pertemuan kedua  sebanyak 3 siswa mendapatkan skor 3 yang 

berarti siswa  menanggapi apersepsi dengan baik dan mampu 

menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan di capai, 5 siswa 

mendapatkan skor 2 yang berarti siswa menanggapi apersepsi 

dan tujuan pembelajaran sambil bergurau dengan temannya, 

dan 2 siswa mendapatkan skor 1 yang berarti siswa tidak 

menanggapi apersepsi dan tidak mengetahui tujuan 

pembelajaran yang akan di capai. 

 Pada aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan 

guru mengenai materi dan tata cara bermain scrabble dalam 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 25 dengan kriteria baik. 

Pada pertemuan pertama 1 siswa mendapatkan skor 4 yang 

berarti siswa memperhatikan dengan baik mengenai  materi 

yang diajarkan guru dan bagaimana tata cara bermain scrabble 

sehingga siswa paham dengan materi dan bagaiman cara 
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bermain scrabble, 3 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti 

siswa memperhatikan materi yang diajarkan guru dan 

bagaimana tata cara bermain scrabble tetapi belum begitu 

paham dengan materi dan bagaimana cara bermain scrabble 

dengan benar, dan 6 siswa mendapatkan skor 2 yang berarti 

siswa memperhatikan sambil mencatat materi yang diajarkan 

guru dan bagaimana tata cara bermain scrabble sambil 

bermain. Pada pertemuan kedua 1 siswa mendapatkan skor 4 

yang berarti siswa memperhatikan dengan baik  sambil 

mencatat mengenai  materi yang diajarkan guru dan bagaimana 

tata cara bermain scrabble sehingga siswa paham dengan 

materi dan bagaimana cara bermain scrabble, 6 siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti siswa memperhatikan sambil 

mencatat materi yang diajarkan guru dan bagaimana tata cara 

bermain scrabble tetapi belum begitu paham dengan materi 

dan bagaiman cara bermain scrabble dengan benar, dan 3 

siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa memperhatikan 

sambil mencatat materi yang diajarkan guru dan bagaimana 

tata cara bermain scrabble sambil bermain. 

Pada aspek aktif menjawab pertanyaan pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble  mendapatkan rata-rata skor 19 dengan kriteria cukup. 

Pada pertemuan pertama 1 siswa mendapatkan skor 3 yang 
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berarti siswa menjawab pertanyaan dengan tepat tetapi belum 

sempurna, 7 siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa 

menjawab pertanyan tetapi kurang tepat, dan 2 siswa 

mendapatkan skor 1 yang berarti siswa tidak dapat menjawab 

pertanyaan guru. Pada pertemuan kedua 2 siswa mendapatkan 

skor 3 yang berarti siswa menjawab pertanyaan dengan tepat 

tetapi belum sempurna, 5 siswa mendapatkan skor 2 berarti 

siswa menjawab pertayaan tetapi kurang tepat, dan 3 siswa 

mendapatkan skor 1 yang berarti siswa tidak dapat menjawab 

pertanyaan guru. 

Pada aspek aktif dalam bermain scrabble pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 28,5 dengan kriteria baik. 

Pada pertemuan pertama  1 siswa mendapatkan skor 4 yang 

berarti siswa bermain kartu huruf dengan baik dan sportif, 6 

siswa mendaptakan skor 3 yang berarti siswa bermain kartu 

huruf dengan baik, 2 siswa mendapatkan skor 2 yang berarti 

siswa bermain kartu huruf sambil bergurau, dan 1 siswa 

mendapatkan skor 1 yang berarti siswa tidak bermain kartu 

huruf. Pada pertemuan kedua 2 siswa mendapatkan skor 4 

yang berarti siswa bermain kartu huruf dengan baik dan 

sportif, 5 siswa mendapatkan skor 3 berarti siswa bermain 
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kartu huruf dengan baik, dan 3 siswa mendapatkan skor 2 

berarti siswa bermain kartu huruf sambil bergurau. 

Pada aspek aktif siswa saat proses pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble 

memperoleh rata-rata skor 18 dengan kriteria cukup. Pada 

pertemuan pertama siswa 1 siswa mendapatkan skor 3 yang 

berarti siswa  sudah terkendali saat proses pembelajaran dan 

merasa senang dan memperhatikan penjelasan guru, 5 siswa 

mendapatkan skor 2 yang berarti siswa sudah dapat terkondisi 

tetapi masih ada yang bergurau sendiri, dan 4 siswa 

mendapatkan skor 1 yang berarti siswa bergurau dan tidak 

memperhatikan proses pembelajaran sehingga saat ditanya 

guru siswa tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan guru. 

Pada pertemuan kedua  sebanyak 2 siswa mendapatkan skor 3 

yang berarti siswa  sudah terkendali saat proses pembelajaran 

dan merasa senang dan memperhatikan penjelasan guru, 5 

siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa sudah dapat 

terkondisi tetapi masih ada yang bergurau sendiri, dan 3 siswa 

mendapatkan skor 1 yang berarti siswa bergurau dan tidak 

memperhatikan proses pembelajaran sehingga siswa tersebut 

tidak memahami materi yang diajarkan. 

Pada aspek aktif dalam kerja kelompok pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 
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scrabble mendapatkan rata-rata skor 27,5 dengan kriteria  baik. 

Pada pertemuan pertama 1 siswa mendapatkan skor 4 yang 

berarti siswa bekerja kelompok dengan baik dapat 

membimbing temannya, 5 siswa mendapatkan skor 3 yang 

berarti siswa bekerja kelompok dengan baik, dan 4 siswa 

mendapatkan skor 2 yang berarti siswa belum bisa kerja 

kelompok dengan baik. Pada pertemuan kedua 1 siswa 

mendapatkan skor 4 yang berarti siswa bekerja kelompok 

dengan baik dan dapat membimbing temannya, 6 siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti siswa kerja kelompok dengan 

baik, dan 3 siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa 

belum bisa kerja kelompok dengan baik. 

Pada komponen aktif dalam mempresentasikan hasil  

pada pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 28,5 dengan kriteria baik. 

Pada pertemuan pertama 1 siswa mendapatkan skor 4 yang 

berarti siswa mempresentasikan hasil kelompok dengan tepat 

baik dan semangat, 2 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti 

siswa mempresentasikan hasil kelompok dengan tepat, dan 7 

siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa kurang tepat 

mempresentasikan hasil kelompoknya. Pada pertemuan kedua 

3 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa mempre-

sentasikan hasil kelompok dengan tepat, baik, dan semangat 
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dan 7 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti siswa  siswa 

mempresentasikan hasil kelompok dengan tepat. 

Pada aspek aktif dalam mengerjakan evaluasi pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 33 dengan ktiteria sangat 

baik. Pada pertemuan pertama dan kedua sama yaitu 3 siswa 

mendapatkan skor 4 yang berarti siswa aktif mengerjakan soal  

evaluasi dengan teliti dan sungguh sehingga hasilnya tepat dan 

7 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti siswa aktif dalam 

mengerjakan tugas evaluasi diam tidak bergurau tetapi belum 

sempurna hasilnya.  

Berdasarkan deskripsi hasil observasi aktivitas siswa di 

atas selama proses pembelajaran dapat digambarkan melalui 

diagram  4 dibawah ini  

 

  Gambar 4. Diagram Aktivitas Siswa 
   Dalam Pembelajaran Membaca Lancar  Pada Siklus I 
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b. Paparan Hasil Belajar 

1) Hasil Keterampilan Membaca Lancar 

Berdasarkan observasi pada aspek keterampilan 

membaca lancar diperoleh data pada tabel 5 sebagai berikut: 

 Tabel 5. Keterampilan Membaca Lancar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan membaca 

lancar pada siklus I dengan rata-rata 13,25 dengan kriteria 

baik. 

 Pada aspek keberanian membaca di depan mendapatkan  

rata-rata skor 3,75 dengan kriteria sangat baik. Sebanyak 34 

siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa berani maju 

menunjukkan kemapuannya, 3 siswa mendapatkan skor 3 yang 

No 
Aspek yang 

dinilai 

Jumlah siswa 
yang 

mendapatkan 
skor 

Jum
lah 

skor 

Rata-
rata 
skor 

Kriteri
a 

4 3 2 1 
1. Keberanian 

membaca di depan 
kelas 

34 3 2 1 150 3,75 
Sangat 
baik 

2. Ketepatan intonasi 
membaca 24 9 2 5 132 3,3 

Baik  

3. Ketepatan 
pelafalan dalam 
membaca 

26 8 2 4 136 3,4 
Baik  

4. Ketepatan suara 10 14 14 2 112 2,8 Cukup 

Jumlah 13,25 

Kriteria B 
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berarti siswa siswa berani maju tetapi tidak percaya diri, 2 

siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa ragu-ragu maju 

ke depan kelas karena siswa malu untuk membaca, dan 1 siswa 

mendapatkan skor 1 yang berarti siswa malu dan takut 

sehingga siswa tidak maju ke depan kelas, karena siswa 

tersebut belum lancar membacanya. 

 Pada aspek intonasi dalam keterampilan membaca lancar 

mendapatkan rata-rata skor 3,3 dengan kriteria baik. Sebanyak 

24 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti intonasi  tepat sesuai 

dengan tanda bacanya dan pemenggalan sesuai dengan makna, 

9 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti intonasi tepat  sesuai 

dengan pemenggalan kata, 2 siswa mendapatkan skor 2 yang 

berarti kurang jelas intonasi, kurang tepat dalam pemenggalan 

katanya, dan 5 siswa mendapatkan skor 1 yang berarti siswa 

dalam pemenggalan kata tidak jelas, tidak sesui dengan 

maknya dan  tidak jelas intonasi. 

Pada aspek pelafalan dalam keterampilan membaca 

lancar mendapatkan rata-rata skor 3,4 dengan kriteria baik. 

Sebanyak 26 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti tepat dan 

jelas dalam pelafalan sesui dengan bunyi semua huruf, 8 siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti hanya huruf “r” saja yang 

belum tepat dalam pelafalannya, 2 siswa mendapatkan skor 2 

yang berarti sebagian huruf kurang dalam pelafalan, dan 4 
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siswa mendapatkan skor 1 yang berarti siswa tidak jelas dalam 

pelafalan. 

Pada aspek suara dalam keterampilan membaca lancar 

mendapatkan rata-rata skor 2,8 dengan kriteria cukup. 

Sebanyak 10 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa 

membaca dengan suara lantang dan benar, 14 siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti siswa membaca dengan suara 

lantang tetapi masih ragu-ragu, 14 siswa mendapatkan skor 2 

yang berarti siswa membaca dengan suara lemah, dan 2 siswa 

mendapatkan skor 1 yang berarti siswa tidak bersuara dalam 

membaca. 

Berdsarakan hasil observasi keterampilan membaca 

lancar dapat digambarkan melalui diagram 5 dibawah ini: 

 

   Gambar 5. Diagram Hasil Keterampilan  
   Membaca Lancar  Pada Siklus I 
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2) Pemahaman Membaca   

 Dalam tindakan ini untuk mengukur keterampilan 

membaca, guru memberikan tes akhir pada siswa. Dalam tes 

akhir ini siswa mengerjakan soal tertulis yang dikerjakan secara 

individu. Berdasarkan hasil tes akhir diperoleh hasil data 

seperti yang tersaji dalam tabel 6 sebagai berikut: 

   Tabel 6 . Nilai Evaluasi Siklus I Pemahaman Membaca 

No 
Rentang  

Nilai 

Frekuensi  

Nilai 

Frekuensi  

Relatif 
Kriteria 

1 88 – 100 16 40% Tuntas 
2 75 – 87 10 25% Tuntas 
3 62 – 74 3 7,5% Tuntas 
4 49 – 61 3 7,5 % Tidak tuntas 
5 36 – 48 2 5% Tidak tuntas 
6 23 – 35 2 5% Tidak tuntas 
7 10 – 22 4 10% Tidak tuntas 

 

 Pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa hasil 

pemahaman membaca  diperoleh data nilai tertinggi adalah 

100, nilai terendah adalah 10, rata-rata nilai adalah 72,25.  

Persentase ketuntasan hasil belajar pemahaman membaca 

adalah 72,5% sedangkan 27,5% siswa dalam kriteria belum 

tuntas.  

 Data hasil pemahaman membaca evaluasi siklus I dapat 

dijabarkan dalam gambar diagram batang 6 sebagai berikut: 
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 Gambar 6. Diagram Tes Awal dan Evaluasi  
 Pembelajaran Membaca Lancar Siklus I 

c. Refleksi 

Refleksi tindakan pada siklus I ini difokuskan pada masalah 

yang muncul selama tindakan berlangsung. Berdasarkan deskripsi 

hasil observasi dan catatan lapangan pada siklus I maka dalam 

pembelajaran ditemukan permasalahan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil observasi keterampilan membaca pada aspek 

ketepatan suara siswa masih banyak yang belum membaca 

dengan suara keras dan lantang. 

2) Hasil tes pemahaman membaca  menunjukan 72,5% sehingga 

ketuntasan belajar belum tercapai. 

3) Berdasarkan catatan lapangan mengenai penguasaan materi 

guru belum menguasai materi secara keseluruhan ada materi 

yang belum tersentuh. 
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4) Pada aspek  keterampilan bertanya guru mendapatkan skor 2 

yang berarti guru memberikan pertanyaan kurang jelas dan 

sulit dimengerti siswa. 

5) Dalam pengelolaan kelas guru belum bisa mengkondisikan 

apabila terjadi kegaduhan. 

6) Banyak siswa belum siap menerima pelajaran dan atusias 

siswa sangat kurang dalam mendengarkan penjelasan guru. 

7) Banyak siswa yang tidak mau menjawab pertanyaan maupun 

mengemukakan pendapat karena malu dan takut salah. 

8) Berdasarkan catatan lapangan alat perga kartu huruf untuk 

permainan scrabble kurang banyak sehingga untuk siswa 

kesulitan untuk membentuk kata baru. 

d. Revisi  

Adapun perbaikan untuk siklus berikutnya berdasarkan refleksi 

pada siklus I antara lain: 

1) Guru harus menumbuhkan rasa percaya diri siswa agar 

membaca dengan suara lantang saat maju di depan kelas. 

2) Hasil belajar siswa menunujukkan 27,5% belum tuntas dalm 

pembelajaran memahami isi bacaan. Untuk itu pada siklus 

berikutnya perlu ditingkatkan, dengan cara memberi 

bimbingan lebih pada siswa yang belum tuntas. 
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3) Lebih meningkatkan keterampilan menjelaskan materi dan 

menguasai materi secara keseluruhan sehingga hasil ketuntasan 

secara klasikal meningkat dan sesuai target yang ingin dicapai. 

4) Meningkatkan kretivitas guru dalam pembelajaran sehingga 

siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran terutama dalam 

penggunaan media dan alat peraga. 

5) Lebih ditingkatkan dalam pengkondisian kelas agar tidak 

terjadi kegaduhan di dalam kelas sehinga suasana belajar yang 

kondusif, untuk menunjukkan sikap tanggap guru harus 

mendekati, memberikan pertanyan, memberikan reaksi 

terhadap gangguan dan kekacauan siswa 

6) Meningkatkan keterampilan bertanya agar siswa tertarik untuk 

menjawab pertanyaan tersebut dan mudah dimengerti. 

7) Membangkitkan keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan 

dan mengungkapkan pendapat saat guru memberikan 

penjelasan maupun persentasi dengan dengan cara menunjuk 

siswa tersebut saat guru memberikan pertanyaan. 

8) Menyediakan lebih banyak kartu huruf agar siswa lebih mudah 

membentuk kata baru dan dapat menemukan kata lain dengan 

huruf yang sama. 
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2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

a. Deskripsi Observasi Proses pembelajaran 

1)  Hasil Observasi Keterampilan guru 

 Tabel 7.  

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator keterampilan 
guru 

Hasil 
yang 

dicapai 

Jum 
lah 

skor 

Rata
-rata 
totals
kor 

Kriteria 

I II 
1. Keterampilan 

pengkondisian pra 
pembelajaran 

3 3 6 3 Sangat 
Baik 

2. Keterampilan melakukan 
apersepsi dan 
menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

3 4 7 3,5 Baik 

3. Keterampilan 
menjelaskan materi dan 
tata cara permainan 
scrabble 

3 3 6 3 Sangat 
Baik 

4.  Keterampilan bertanya 3 3 6 3 Baik 
5 Keterampilan 

mengorganisasikan 
kelompok scrabble 

3 3 6 3 Bagus 

6. Keterampilan mengelola 
kelas  2 3 5 2,5 Cukup 

7. Keterampilan 
membimbing kelompok 
kecil dalam permainan 
scrabble. 

4 4 8 4 Sangat 
baik 

8 Keterampilan memberi 
penguatan 4 4 8 4 Sangat 

baik 
9 Keterampilan 

memberikan evaluasi 3 3 6 3 Baik 

Jumlah 29 

Persentase 80,56% 

Kriteria Baik  
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 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran membaca lancar mengunakan permainan 

scrabble pada siklus II untuk  pertemuan  pertama dan 

pertemuan kedua mendapatkan rata-rata skor 29 dan 

persentase 80,56% dengan  kriteria baik. 

 Keterampilan guru dalam aspek pengkondisian pra 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor  3 dengan kriteria baik. 

Sebelum pembelajaran guru juga mengecek kehadiran siswa, 

pada pertemuan pertama dan kedua guru mendapatkan skor 3 

yang berarti guru mengecek alat tulis siswa, sumber belajar 

dan alat peraga, semua siswa mendapatkan bahan ajar 

sehingga pembejaran berjalan secara lancar. 

 Keterampilan guru pada aspek melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble 

mendapatkan rata-rata skor 3,5 dengan kriteria baik. Untuk 

pertemuan pertama mendapatkan skor 3 yang berarti guru 

melakukan apersepsi dengan mengigat materi kemarin yang 

menjurus pada materi sekarang  dan  tujuan pembelajaran  

sesuai dengan indikator dalam RPP. Pertemuan  kedua 

mendapatkan skor 4 yang berarti guru melakukan apersepsi 
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yang ada hubungannya dengan materi kemarin tetapi tidak 

menjurus pada materi sekarang, untuk tujuan pembelajaran 

sesuai dengan indikator dalam RPP dan penyampaiannya 

sangat jelas sehingga siswa memahami dan dapat 

menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

 Keterampilan guru pada aspek menjelaskan materi dan 

tata cara permainan scrabble dalam pembelajaran membaca 

lancar menggunakan permainan scrabble mendapatkan rata-

rata skor 3 dengan kriteria baik. Pada pertemuan pertama dan 

kedua mendapatkan skor 3 yang berarti guru  dalam 

menjelaskan materi secara keseluruhan dengan sistematis 

dengan suara lemah dan tata cara permainan scrabble dengan 

jelas dan siswa paham pada saat permainan scrabble siswa 

sangat senang dan dapat menyusun kata lebih banyak. 

 Keterampilan guru pada aspek keterampilan  bertanya 

dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan 

permainan scrabble mendapatkan rata-rata skor 3 dengan 

kriteria baik. Untuk pertemuan pertama dan kedua 

mendapatkan skor 3 yang berarti mengungkapkan pertanyaan 

jelas dan singkat mudah dimengerti sehingga siswa 

memahami pertanyaan guru dan dapat menjawab dengan 

tepat. 
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 Keterampilan guru pada aspek pengorganisasian 

kelompok kecil dalam permainan scrabble memperoleh rata-

rata skor 3 dengan kriteria baik. Pada pertemuan pertama dan 

kedua guru mendapatkan skor 3 yang berarti guru dalam 

membagi kelompok guru membimbing pembentukan 

kelompok secara heterogen berdasarkan jenis kelamin tanpa 

adanya suara, guru belum membagi secara tingkat kecerdasan 

masing-masing anggota sehingga ada dalam satu kelompok 

siswa tersebut pandai semua bahkan ada kelompok yang 

kurang pintar.  

 Keterampilan guru pada aspek mengelola kelas dalam 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 2,5 dengan kriteria 

cukup. Pada pertemuan pertama mendapatkan skor 2 yang 

berarti guru kurang tegas dan belum bisa mengelola kelas 

dalam mengatasi kegaduhan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran dan belum ada sikap tanggap belum tahu apa 

yang diperbuat siswa. Pada pertemuan kedua guru 

mendapatkan skor 3 yang berarti guru mengelola kelas 

dengan menciptakan pemeliharaan kondisi belajar yang 

optimal tegas dalam menegur siswa dan sudah ada sikap 

tanggap bahawa guru itu hadir bersama mereka dan tahu apa 

yang mereka perbuat. 
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 Keterampilan guru pada aspek membimbing kelompok 

kecil dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan 

permainan scrabble mendapatkan rata-rata skor 4 dengan 

kriteria sangat baik. Pada pertemuan pertama dan kedua 

mendapatkan skor 4 yang berarti guru membimbing lebih 

dari tiga kelompok kecil yaitu guru membimbing hampir 

separuh jumlah kelompok dalam satu kelas yaitu 5 kelompok, 

guru datang dan memberikan arahan jika kelompok tersebut 

mengalami kesulitan saak kerja kelompok. 

 Keterampilan guru pada aspek kemampuan memberikan 

penguatan pada siswa dalam pembelajaran membaca lancar 

melalui permainan scrabble mendapatkan rata-rata skor 4 

dengan kriteria sangat baik. Untuk pertemuan pertama  kedua 

mendapatkan skor 4 yang berarti guru dalam kemampuan 

memberikan penguatan sudah baik dimana guru telah 

memberikan penguatan dengan cara memberikan sentuhan 

penguatan verbal mengucapkan (bagus, pintar, dan tepat), 

penguatan gestural seperti (acungan jempol, senyuman, dan 

tepuk tangan), dan memberikan penghargaan berupa bintang. 

 Keterampilan guru dalam memberikan evaluasi 

memperoleh rata-rata skor 3. Untuk pertemuan pertama dan 

kedua sama mendapatkan skor 3 yang berarti guru 

memberikan lembar evaluasi sesuai dengan materi. 
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 Berdasarkan hasil deskripsi mengenai keterampilan 

guru  selama proses pembelajaran maka lebih jelas dapat 

dipaparkan dalam diagram batang di bawah ini: 

   
Gambar 7. Diagram Keterampilan Guru 

  Dalam Pembelajaran Membaca Lancar 
  Pada  siklius I dan Siklus II 

 
2) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Berdasarkan observasi aktivitas siswa pada pembelajaran 

membaca lancar melalui permaianan scrabble  pada siklus II 

yang difokuskan terhadap 10 siswa dari 40 siswa diperoleh 

data pada tabel 11 sebagai berikut:  
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Tabel 8. Data Hasil Aktivitas Siswa Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
Indikator 
Aktivitas 

Siswa 

Jumlah siswa yang 
memperolah skor Jum 

lah 

Rata-
rata 
skor 

Kriteria 

I II 
4 3 2 1 4 3 2 1 

1 Aktif  pra 
pembelajaran - 3 6 1 1 4 5 - 48 24 Baik 

2 Aktif  
menanggapi 
apersepsi dan 
tujuan 
pembelajaran 

1 4 3 2 1 6 3 - 49 24,5 Baik  

3 Aktif 
memperhatikan 
penjelasan guru 
mengenai 
materi tata cara 
permainan 
scrabble 

2 3 5 - 3 5 2 - 58 29 Baik 

4 Aktif 
menjawab 
pertanyaan 

- 4 4 2 - 4 6 - 46 23 Baik  

5 Aktif dalam 
permainan 
scrabble 

2 3 5 - 3 5 2 - 58 29  
Baik  

6 Aktif siswa 
saat 
pembelajaran 

1 3 6 - 1 6 3 - 50 25 Baik  

7 Aktif dalam 
kerja kelompok 1 5 4 - 3 5 2 - 58 29 Baik 

8 Aktif 
memperesentas
ikan hasil 
kelompok  

2 5 3 - 2 7 1 - 59 29,5 Sangat 
Baik  

9 Aktif 
mengerjakan 
tugas evaluasi 1 9 - - 2 8 - - 63 31,5 

Sangat 
Baik 

 

Jumlah 244,5 

Rata-rata 27,16 

Persentase 75,46% 
Kriteria Baik 
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 Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus II untuk pertemuan pertama dan kedua yang 

difokuskan 10 siswa dari 40 siswa kelas IC mendapatkan 

rata-rata skor 27,16 dan persentase sebesar 75,46% 

dengan kriteria baik. 

 Pada komponen aktif pra pembelajaran membaca 

lancar menggunakan permainan scrabble mendapatkan 

rata-rata skor 24 dengan kriteria baik. Pada pertemuan 

pertama 3 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti siswa 

membawa alat tulis, membawa buku pedoman atau buku 

paket, 6 siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa 

hanya membawa alat tulis saja, dan 1 siswa mendapatkan 

skor 1 yang berarti siswa tidak membawa alat tulis. Untuk 

pertemuan kedua 1 siswa mendapatkan skor 4 yang 

berarti siswa membawa alat tulis, buku pedoman, dan 

sudah belajar sebelumnya sehingga saat apersepsi siswa 

dapat menjawab pertanyaan dari guru, 4 siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti siswa membawa alat 

tulis dan buku pedoman atau buku paket, dan 5 siswa 

mendapatkan skor 2 yang berarti siswa hanya membawa 

alat tulis saja. 

 Aktif dalam menanggapi apersepsi dan tujuan 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 24,5 dengan 
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kriteria baik. Pada pertemuan pertama 1 siswa 

mendapatkan skor 4 yang berarti siswa tersebut 

menanggapi apersepsi dengan baik dan memahami tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, 4 siswa mendapatkan 

skor 3 yang berarti siswa  menanggapi apersepsi dengan 

baik dan mampu menyebutkan tujuan pembelajaran yang 

akan di capai, 3 siswa mendapatkan skor 2 yang berarti 

siswa menanggapi apersepsi dan tujuan pembelajaran 

sambil bergurau dengan temannya, dan 2 siswa 

mendapatkan skor 1 yang berarti siswa tidak menanggapi 

apersepsi dan tidak mengetahui tujuan pembelajaran yang 

akan di capai. Untuk pertemuan kedua 1 siswa 

mendapatkan skor 4 yang berarti siswa tersebut 

menanggapi apersepsi dengan baik dan memahami tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, sebanyak 6 siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti siswa  menanggapi 

apersepsi dengan baik dan mampu menyebutkan tujuan 

pembelajaran yang akan di capai, dan 3 siswa 

mendapatkan skor 2 yang berarti siswa menanggapi 

apersepsi dan tujuan pembelajaran sambil bergurau 

dengan temannya sehingga siswa tersebut tidak dapat 

menyebutkan tujuan pembelajaran dan menanggapi 

apersepsi dari guru. 
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 Pada aktivitas siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru mengenai materi dan tata cara bermain 

scrabble dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble mendapatkan rata-rata 

skor 29 dengan kriteria baik. Pada pertemuan pertama 2 

siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa 

memperhatikan materi yang diajarkan guru dengan baik 

dan tata cara permainan scrabble dengan benar sehingga 

siswa dapat memahami materi dan dapat menemukan 

banyak kata, 3 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti 

siswa memperhatikan materi yang diajarkan guru dan tata 

cara bermain scrabble tetapi belum begitu paham 

mengenai materi dan bagaiman cara bermain scrabble 

dengan benar, dan 5 siswa mendapatkan skor 2 yang 

berarti siswa memperhatikan materi yang diajarkan guru 

dan tata cara bermaian scrabble sambil bergurau. Pada 

pertemuan kedua 3 siswa mendapatkan skor 4 yang 

berarti siswa  memperhatikan dengan baik mengenai  

materi yang diajarkan guru dan tata cara bermain 

scrabble sehingga siswa paham dengan materi dan 

bagaimana cara bermain scrabble dengan benar, 5 siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti siswa memperhatikan 

materi yang diajarkan guru dan tata cara bermain 
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scrabble tetapi belum begitu paham dengan materi dan 

bagaiman cara bermain scrabbel dengan benar, dan 2 

siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa 

memperhatikan materi yang diajarkan guru dan tata cara 

bermain scrabble sambil bergurau. 

 Pada aspek aktif menjawab pertanyaan pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble  mendapatkan rata-rata skor 23 dengan kriteria 

baik. Pada pertemuan pertama 4 siswa mendapatkan skor 

3 yang berarti siswa menjawab pertanyaan dengan tepat 

tetapi belum sempurna, 4 siswa mendapatkan skor 2 yang 

berarti siswa menjawapb pertanyan tetapi kurang tepat, 

dan 2 siswa mendapatkan skor 1 yang berarti siswa tidak 

dapat menjawab pertanyaan guru. Pada pertemuan kedua 

4 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti siswa menjawab 

pertanyaan dengan tepat tetapi belum sempurna, dan 6 

siswa mendapatkan skor 2 berarti siswa menjawab 

pertayaan tetapi kurang tepat. 

 Pada aspek aktif dalam bermain scrabble pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 29 dengan kriteria 

baik. Pada pertemuan pertama  2 siswa mendapatkan skor 

4 yang berarti siswa bermain kartu huruf dengan baik dan 
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sportif, 3 siswa mendaptakan skor 3 yang berarti siswa 

bermain kartu huruf dengan baik, 5 siswa mendapatkan 

skor 2 yang berarti siswa bermain kartu huruf sambil 

bergurau. Pada pertemuan kedua 3 siswa mendapatkan 

skor 4 yang berarti siswa bermain kartu huruf dengan 

baik dan sportif, 5 siswa mendapatkan skor 3 berarti 

siswa bermain kartu huruf dengan baik, dan 2 siswa 

mendapatkan skor 2 berarti siswa bermain kartu huruf 

sambil bergurau. 

 Pada aspek aktif siswa saat proses pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble 

memperoleh rata-rata skor 25 dengan kriteria baik. Pada 

pertemuan pertama 1 siswa mendapatkan skor 4 yang 

berarti siswa tersenbut dengan sungguah memperhatikan 

guru saat pembelajaran dan belajar dengan suasana 

kondusif, nyamaan, dan senang, 3 siswa mendapatkan 

skor 3 yang berarti siswa  sudah terkendali saat proses 

pembelajaran dan merasa senang dan memperhatikan 

penjelasan guru, 6 siswa mendapatkan skor 2 yang berarti 

siswa sudah dapat terkondisi tetapi masih ada yang 

bergurau sendiri. Pada pertemuan kedua 1 siswa 

mendapatkan skor 4 yang berarti siswa tersebut dengan 

sungguh memperhatikan guru saat pembelajaran dan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


116 
 

 

belajar dengan suasana kondusif, nyamaan,  6 siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti siswa  sudah terkendali 

saat proses pembelajaran dan merasa senang dan 

memperhatikan penjelasan guru, 3 siswa mendapatkan 

skor 2 yang berarti siswa sudah dapat terkondisi tetapi 

masih ada yang bergurau sendiri. 

 Pada aspek aktif dalam kerja kelompok pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 29 dengan kriteria  

baik. Pada pertemuan pertama 1 siswa mendapatkan skor 

4 yang berarti siswa bekerja kelompok dengan baik dapat 

membimbing temannya, 5 siswa mendapatkan skor 3 

yang berarti siswa bekerja kelompok dengan baik dan, 4 

siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa belum bisa 

kerja kelompok dengan baik. Pada pertemuan kedua 3 

siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa bekerja 

kelompok dengan baik dan dapat membimbing temannya, 

5 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti siswa kerja 

kelompok dengan baik, dan 2 siswa mendapatkan skor 2 

yang berarti siswa belum bisa kerja kelompok dengan 

baik. 

 Pada komponen aktif dalam mempresentasikan hasil  

pada pembelajaran membaca lancar menggunakan 
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permainan scrabble mendapatkan rata-rata skor 29,5 

dengan kriteria baik. Pada pertemuan pertama 2 siswa 

mendapatkan skor 4 yang berarti siswa mempresentasikan 

hasil kelompok dengan tepat, baik dan semangat, 5 siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti siswa mempresentasikan 

hasil kelompok dengan tepat, dan 3 siswa mendapatkan 

skor 2 yang berarti siswa kurang tepat mempresentasikan 

hasil kelompoknya. Pada pertemuan kedua 2 siswa 

mendapatkan skor 4 yang berarti siswa mempre-

sentasikan hasil kelompok dengan tepat, baik, dan 

semangat, 7 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti siswa  

siswa mempresentasikan hasil kelompok dengan tepat, 

dan 1 siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa 

kurang tepat mempresentasikan hasil kelompoknya. 

 Pada aspek aktif dalam mengerjakan evaluasi pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 31,5 dengan kriteria. 

Pada pertemuan pertama 1 siswa mendapatkan skor 4 

yang berarti siswa tersebut aktif mengerjakan soal 

evaluasi dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya 

tepat dan 9 siswa men-dapatkan skor 3 yang berarti siswa 

aktif dalam mengerjakan dan diam tanpa bergurau tetapi 

belum sempurna hasilnya. Pada pertemuan kedua pertama 
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2 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa aktif 

mengerjakan soal evaluasi dengan sungguh-sungguh dan 

hasilnya tepat dan 8 siswa mendapatkan skor 3 yang 

berarti siswa aktif dalam mengerjakan dan diam tanpa 

begurau tetapi belum sempurna hasilnya. 

 Berdasardasarkan hasil deskripsi aktivitas selama 

pembelajaran dapat dijabarkan dalam diagram  batang  8 

di bawah ini:  

 

 Gambar 8. Diagram Aktivitas Siswa 
   Dalam Pembelajaran Membaca Lancar 

    Pada  siklius I dan Siklus II 
b. Paparan Hasil belajar 

1) Hasil Keterampilan Membaca lancar 

Berdasarkan observasi pada aspek keterampilan membaca 

lancar diperoleh data pada tabel 9 sebagai berikut: 
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  Tabel 9. Keterampilan Membaca Lancar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan membaca lancar 

pada siklus II dengan rata-rata 13,63 yang berari kriteria 

Sangat baik. 

  Aspek keberanian membaca di depan kelas mendapatkan 

rata-rata skor 3,85 dengan kriteria sangan baik. Sebanyak 34 

siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa berani maju ke 

depan kelas untuk menunjukkan kemampuannya sendiri tanpa 

dibantu guru maupun teman, dan 6 siswa mendapatkan skor 3 

yang berarti siswa berani maju ke depan kelas tetapi siswa 

No Aspek yang 
dinilai 

Jumlah siswa yang 
mendapatkan skor 

Juml
ah 

skor 

Rata-
rata 
skor 

Kriteria 

4 3 2 1 

1. Keberanian 
membaca di 
depan kelas 

34 6 - - 154 3,85 
Sangat 
baik 

2. Ketepatan 
intonasi 
membaca 

25 11 1 3 138 3,45 
Sangat 
baik 

3. Ketepatan 
pelafalan 
dalam 
membaca 

26 9 2 3 138 3,45 

Sangat 
baik 

4. Ketepatan 
suara 11 14 14 1 115 2,87 

Baik  

Jumlah 13,63 

Kriteria A 
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tidak percaya diri, karena siswa tersebut takut jika saat 

membaca terjadi kesalahan. 

 Pada aspek intonasi dalam keterampilan membaca lancar 

mendapatkan rata-rata skor 3,45 dengan kriteria sangat baik. 

Sebanyak 25 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti intonasi  

tepat sesuai dengan tanda bacanya dan pemenggalan sesuai 

dengan makna, 11 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti 

intonasi tepat  sesuai dengan pemenggalan kata , 1 siswa 

mendapatkan skor 2 yang berarti siswa kurang jelas intonasi, 

kurang tepat dalam pemenggalan katanya, dan 3 siswa 

mendapatkan skor 1 yang berarti pemenggalan tidak jelas, 

tidak sesui dengan maknya dan  tidak jelas intonasi 

 Pada aspek pelafalan dalam keterampilan membaca 

lancar mendapatkan rata-rata skor 3,45 dengan  kriteria sangat 

baik. Sebanyak 26 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti tepat 

dan jelas dalam pelafalan sesui dengan bunyi semua huruf, 9 

siswa mendapatkan skor 3 yang berarti hanya  huruf  ” r “ saja 

yang belum tepat dalam pelafalannya, 2 siswa mendapatkan 

skor 2 yang berarti sebagian huruf kurang tepat dalam 

pelafalan, dan 3 siswa mendapatkan skor 1 yang berarti banyak 

kesalahan lafal dan tidak jelas pelafalan. 

 Pada aspek suara dalam keterampilan membaca lancar 

mendapatkan rata-rata skor 2,87 dengan kriteria baik. 
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Sebanyak 11 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa 

membaca dengan suara lantang dan benar, 14 siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti siswa membaca dengan suara 

lantang tetapi ragu-ragu takut salah pengucapan, 14 siswa 

mendapatkan skor 2 yang berarti siswa membaca dengan suara 

lemah, dan 1 siswa mendapatkan skor 1 yang berarti siswa 

tidak bersuara dalam membaca. 

Berdsarakan hasil observasi keterampilan membaca 

lancar dapat digambarkan melalui diagram batang 9 dibawah 

ini: 

 
    
  Gambar 9. Diagram Hasil Keterampilan  

   Membaca Lancar  Pada Siklus I dan Siklus II 
 

2) Hasil Pemahaman membaca 

 Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran membaca lancar 

pada siklus II diperoleh data  hasil pemahaman membaca 

seperti tersaji dalam tabel 10 sebagai berikut:  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


122 
 

 

Tabel  10. Nilai Evaluasi Siklus II Pemahaman Membaca 
 

No Rentang  
Nilai 

Frekuensi  
Nilai 

Frekuensi  
Relatif Kriteria 

1 88 – 100 19 47,5% Tuntas 
2 75 – 87 9 22,5% Tuntas 
3 62 – 74 3 7,5% Tuntas 
4 49 – 61 - - Tidak tuntas 
5 36 – 48 6 15% Tidak tuntas 
6 23 – 35 - - Tidak tuntas 
7 10 – 22 3 7,5% Tidak tuntas 

    

 Pada tabel menunjukkan bahwa hasil pemahaman membaca  

diperoleh data nilai tertinggi adalah 100, nilai terendah adalah 

10, rata-rata nilai adalah 74. Persentase ketuntasan hasil belajar 

pemahaman membaca  adalah 77,5% sedangkan 22,5% siswa 

dalam kriteria belum tuntas.  

 Data hasil evaluasi pemahaman membaca  siklus  dapat 
dijabarkan dalam diagram batang 10 sebagai berikut: 
 

 
  Gambar 10. Diagram Hasil Evaluasi 

 Pembelajaran Membaca Lancar Siklus I dan Siklus II 
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c. Refleksi 
Refleksi tindakan pada siklus II ini difokuskan pada masalah 

yang muncul selama tindakan berlangsung. Berdasarkan deskripsi 

hasil observasi dan catatan lapangan pada siklus II maka dalam 

pembelajaran ditemukan permasalahan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil keterampilan guru pada aspek pengelolaan 

kelas guru masih mendapatkan skor di bawah 3 guru belum 

mampu mengelola kelas dengan baik. 

2) Aktivitas siswa memperhatikan penjelasan guru masih sangat 

kurang dikarenakan banyak siswa yang masih bergurau dengan 

temanya. 

3) Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru masih 

banyak siswa mendapatkan skor 2 karena siswa malu untuk 

mengeluarkan pendapatnya sendiri. 

4) Hasil tes pemahaman membaca untuk rata-rata kelas sudah 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal akan tetapi belum 

mencapai ketuntasan klasikal sesuai dengan indikator yang 

telah ditentukan sebesar 80%. 

d. Revisi 

 Berdasarkan refleksi pada pembelajaran membaca lancar 

pada siklus II, ada beberapa hal yang harus lebih ditingkatkan lagi 

oleh peneliti untuk melaksanakan siklus III yaitu: 

1) Dalam pengelolan kelas harus ditingkatkan dimana guru harus 

mampu mengelola kelas secara baik kontak pandang 
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menyeluruh dan untuk siswa yang membuat gaduh di kelas 

guru harus meningkatkan perhatian khusus pada siswa yang 

sering membuat gaduh dikelas sehingga pembelajaran dapat 

terlaksana secara efektif,  

2) Meningkatkan keterampilan guru dalam menjelaskan dan 

penguasaan materi dengan cara menggunakan media yang 

menarik berupa gambar yang berwarna mencolok yang 

menarik  perhatian siswa dan dapat dilihat dari jarak pandang 

yang jauh sehingga siswa memusatkan perhatian kepada guru. 

3) Membangkitkan keberanian siswa dalam mengungkapkan 

pendapat baik saat kerja kelompok dengan cara guru 

memberikan pengarahan dan penjelasan mengenai kata-kata 

yang harus disusun sesui dengan tema yang mudah dimengerti 

siswa. 

4) Meningkatkan cara penyampaian materi dengan baik agar 

siswa bisa memahami isi bacaan, dan memberikan bimbingan 

khusus untuk siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 

kriteria ketuntasan minimal 

3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

a. Deskripsi Observasi Proses pembelajaran 

1) Hasil Observasi Keterampilan Guru 
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Tabel 11. 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran membaca lancar mengunakan permainan 

scrabble pada siklus III untuk  pertemuan pertama 

keterampilan guru mendapatkan skor 31 dan persentase 86,12% 

dengan kriteria sangat baik. 

 Keterampilan guru dalam aspek pengkondisian pra 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan skor 4 dengan kriteria baik. Sebelum 

pembelajaran guru juga mengecek kehadiran siswa guru  

No. Indikator Keterampilan Guru Skor  Kriteria 

1. Keterampilan pengkondisian pra pembelajaran 
4 Sangat 

Baik 
2. Keterampilan melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 
3 Baik 

3. Keterampilan menjelaskan materi dan tata cara 

permainan scrabble 3 Baik 

4.  Keterampilan bertanya 3 Baik 
5 Keterampilan mengorganisasikan kelompok 

scrabble 4 
Sangat 
Baik 

6. Keterampilan mengelola kelas  3 Baik 
7. Keterampilan membimbing kelompok kecil 

dalam permainan scrabble. 4 
Sangat 
Baik 

8 Keterampilan memberi penguatan 4 Baik 
9 Keterampilan memberikan evaluasi 3 Baik 

Jumlah 31 
Persentase 86,12% 

Kriteria  A 
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mengecek alat tulis dan sumber belajar siswa, alat peraga 

dengan teliti dengan memperhatikan kondisi kelas sehingga 

pembelajaran berjalan dengan lancar dengan suasana yang 

nyaman dan menyenangkan. 

 Keterampilan guru pada aspek melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble 

mendapatkan skor 3 dengan kriteri dengan baik yang berarti 

guru melakukan apersepsi dengan mengigat materi kemarin 

yang menjurus pada materi sekarang  dan  tujuan pembelajaran  

sesui dengan indikator dalam RPP.  

 Keterampilan guru pada aspek menjelaskan materi dan 

tata cara permainan scrabble dalam pembelajaran membaca 

lancar menggunakan permainan scrabble guru mendapatkan 

skor 3 yang berarti guru dalam menjelaskan materi secara 

keseluruhan dapat mencakup semua materi lain, tidak hanya 

materi bahasa Indonesia dan guru dalam menjelaskan  tata cara 

permainan scrabble dengan jelas dan siswa paham pada saat 

permainan scrabble siswa sangat senang dan dapat menyusun 

kata lebih banyak. 

 Keterampilan guru pada aspek keterampilan  bertanya 

dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan skor 3 yang berarti mengungkapkan 
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pertanyaan jelas dan singkat mudah dimengerti sehingga siswa 

memahami pertanyaan guru dan dapat menjawab dengan tepat. 

 Keterampilan guru pada aspek pengorganisasian 

kelompok kecil dalam permainan scrabble memperoleh skor 4 

dengan kriteria sangat baik. Yang berarti guru membimbing 

pembentukan kelompok secara heterogen berdasarkan jenis 

kelamin dan prestasi siswa tanpa ada suara, guru juga 

membimbing dalam tugas-tugas masing-masing anggota ada 

yang menjadi pemimipin, mencatat hasil, dan ada yang 

mempresentasikan hasil kelompoknya. 

 Keterampilan guru pada aspek mengelola kelas dalam 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan skor 3 dengan kriteria baik. Dalam 

mengelola kelas guru menegur dengan tegas jika ada siswa 

yang membuat gaduh, sudah ada sikap tanggap bahwa guru itu 

hadir bersama dengan mereka dan dan mengetahui apa yang 

mereka perbuat sehingga guru mengetahui bagaimana cara 

mengatasi kegaduhan dan dapat membagi perhatian yang 

efektif pada siswa dan dapat menciptakan kondisi belajar yang 

optimal. 

 Keterampilan guru pada aspek membimbing kelompok 

kecil dalam pembelajaran membaca lancar menggunakan 

permainan scrabble mendapatkan skor 4 dengan kriteria sangat 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


128 
 

 

baik. Guru membimbing 5 kelompok lebih dari 10 jumlah 

kelompok yang ada di dalam kelas tersebut membimbinga cara 

bagaiman cara bermaian scrabble dengan baik dan memberikan 

solusi dan arahan bila terjadi masalah dalam kelompok 

tersebut.  

 Keterampilan guru pada aspek kemampuan memberikan 

penguatan pada siswa dalam pembelajaran membaca lancar 

melalui permainan scrabble mendapatkan skor 4 dengan 

kriteria sangat baik yang berarti guru memberikan sentuhan 

penguatan secara verbal (pintar, bagus, dan tepat) dan untuk 

gestural (acungan jempol, senyum, dan tepuk tangan) dan 

memberikan penghargaan berupa bintang. 

 Keterampilan guru dalam memberikan evaluasi 

memperoleh skor 3 yang berarti guru memberikan lembar 

evaluasi sesuai dengan materi 

 Berdasarkan deskripsi hasil keterampilan di atas selama 

proses pembelajaran maka dapat dijabarkan melalui gambar 

diagram batang 11 di bawah ini: 
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Gambar 11. Diagram Keterampilan Guru  
 Dalam Pembelajaran Membaca Lancar Pada Siklus 

I, Siklus II,dan Siklus III 
 

2) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan observasi aktivitas siswa pada pembelajaran 

membaca lancar melalui permaianan scrabble  pada siklus III 

yang difokuskan terhadap 10 siswa dari 40 siswa diperoleh 

data pada tabel 12 sebagai berikut: 
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Tabel  12. Hasil Data Aktivitas Siswa Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 

III untuk pertemuan pertama dan kedua yang difokuskan 10 

siswa dari 40 siswa kelas IC mendapatkan rata-rata skor 29,78 

dan persentase sebesar 82,67% dengan kriteria sangat baik. 

Pada komponen aktif pra pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble mendapatkan rata-rata skor 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah 
siswa yang 

memperolah 

Jum 
lah 

skor 
Kriteria 

4 3 2 1 
1 Aktif  pra pembelajaran 3 4 3 - 30 Sangat 

baik 
2 Aktif  menanggapi apersepsi 

dan tujuan pembelajaran 2 4 4 - 28  Baik  

3 Aktif memperhatikan 
penjelasan guru mengenai 
materi tata cara permainan 
scrabble 

4 4 2 - 32 Sangat 
baik 

4 Aktif menjawab pertanyaan 2 5 2 1 28 Baik  
5 Aktif dalam permainan 

scrabble 4 3 3 - 31 
Sangat 
Baik  

6 Aktif saat pembelajaran 3 2 5 - 28 Baik  
7 Aktif dalam kerja kelompok 3 4 2 1 29 Baik  
8 Aktif memperesentasikan 

hasil kelompok  
2 6 1 1 29 Baik  

9 Aktif mengerjakan tugas 
evaluasi 3 7 - - 33 

Sangat 
Baik 

 
Jumlah 268 

Rata-rata 29,78 

persentase 82,67% 

Kriteria Sangat Baik 
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30 dengan kriteria sangat baik. Sebanyak 3 siswa mendapatkan 

skor 4 yang berarti siswa membawa alat tulis, buku pedoman, 

dan sudah belajar sebelumnya sehingga saat apersepsi siswa 

dapat menjawab pertanyaan dari guru, 4 siswa mendapatkan 

skor 3 yang berarti siswa membawa alat tulis dan buku 

pedoman atau buku paket, dan 3 siswa mendapatkan skor 2 

yang berarti siswa hanya membawa alat tulis saja. 

 Aktif dalam menanggapi apersepsi dan tujuan 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 28 dengan kriteria 

baik. Sebanyak 2 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa 

tersebut menanggapi apersepsi dengan baik dan memahami 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 4 siswa mendapatkan 

skor 3 yang berarti siswa  menanggapi apersepsi dengan baik 

dan mampu menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, dan 4 siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa 

menanggapi apersepsi dan tujuan pembelajaran sambil 

bergurau dengan temannya sehingga saat guru bertanya siswa 

binggung tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. 

 Pada aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan 

guru mengenai materi dan tata cara bermain scrabble dalam 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 32 dengan kriteria sangat 

baik. Sebanyak 4 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa 
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memperhatikan dan mencata dengan baik mengenai  materi 

yang diajarkan guru dan tata cara bermain scrabble sehingga 

siswa paham dengan materi dan bagaimana cara bermain 

scrabble, 4 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti siswa 

memperhatikan materi yang diajarkan guru dan tata cara 

bermain scrabble tetapi belum begitu paham dengan materi 

dan bagaimana cara bermain scrabble dengan benar, dan 2 

siswa mendapatkan skor 2 yang berarti siswa memperhatikan 

materi yang diajarkan guru dan tata cara bermain scrabble 

sambil bergurau sehingga siswa tersebut mengikuti proses 

pembelajaran tetapi materi tidak dapat dipahami. 

Pada aspek aktif menjawab pertanyaan pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble  mendapatkan rata-rata skor 28 dengan kriteria baik. 

Sebanyak 2 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa 

menjawab pertanyaan dengan tepat dan sempurna dan dapat 

menyebutkan alesannya, 5 siswa mendapatkan skor 3 yang 

berarti siswa menjawab pertanyaan dengan tepat tetapi belum 

sempurna, 2 siswa mendapatkan skor 2 berarti siswa menjawab 

pertayaan tetapi kurang tepat, dan 1 siswa mendapatkan skor 1 

yang berarti siswa tidak  dapat menjawab pertanyaan guru. 

Pada aspek aktif dalam bermain scrabble pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 
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scrabble mendapatkan rata-rata skor 31 dengan kriteria sangat 

baik. Sebanyak 4 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa 

bermain kartu huruf dengan baik dan sportif, 3 siswa 

mendaptakan skor 3 yang berarti siswa bermain kartu huruf 

dengan baik, dan 3 siswa mendapatkan skor 2 yang berarti 

siswa bermain kartu huruf sambil bergurau. 

Pada aspek aktif siswa saat proses pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble 

memperoleh rata-rata skor 28 dengan kriteria baik. Sebanyak 3 

siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa tersebut 

menikmati pembelajaran dengan sungguh-sungguh tidak 

berguaru ataupun membuat gaduh di dalam kelas mereka 

belajar dengan suasana kondusif, nyamaan, dan senang, 2 

siswa mendapatkan skor 3 yang berarti siswa  sudah terkendali 

saat proses pembelajaran dan merasa senang dan 

memperhatikan penjelasan guru, dan 5 siswa mendapatkan 

skor 2 yang berarti siswa sudah dapat terkondisi tetapi masih 

ada yang bergurau sendiri. 

Pada aspek aktif dalam kerja kelompok  pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 29 dengan kriteria  baik. 

Sebanyak 3 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa 

bekerja kelompok dengan baik dapat membimbing temannya, 
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4 siswa mendapatkan skor 3 yang berarti siswa bekerja 

kelompok dengan baik dan, 2 siswa mendapatkan skor 2 yang 

berarti siswa belum bisa kerja kelompok dengan baik, dan 1 

siswa mendapatkan skor 1 yang berarti siswa tersebut tidak 

melakukan kegiatan kerja kelompok dengan baik. 

Pada komponen aktif dalam mempresentasikan hasil  

pada pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 29 dengan kriteria sangat 

baik. Sebanyak 2 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa 

mempresentasikan hasil kelompok dengan tepat, baik dan 

semangat, 6 siswa mendapatkan skor 3 yang berari siswa 

mempresentasikan hasil kelompok dengan tepat, dan 1 siswa 

mendapatkan skor 2 yang berarti siswa kurang tepat 

mempresentasikan hasil kelompoknya, 1 siswa mendapatkan 

skor 1 yang berarti siswa tersebut tidak mau mempresentasikan 

hasil kelompoknya. 

Pada aspek aktif dalam mengerjakan evaluasi pada 

pembelajaran membaca lancar menggunakan permainan 

scrabble mendapatkan rata-rata skor 33 dengan skor sangat 

baik. Sebanyak 3 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa 

aktif mengerjakan soal  evaluasi dengan sungguh-sungguh dan 

teliti sehingga hasilnya tepat dan 7 siswa mendapatkan skor 3 
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yang berarti siswa aktif dalam mengerjakan dan diam tidak 

bergurau tetapi belum sempurna hasilnya.  

Berdasarkan diskripsi hasil aktivitas siswa selama 

pembelajaran menggunakan permainan scraable dapat 

dijabarkan melalui diagram batang 12 dibawah ini:  

 

Gambar 12. Diagram Aktivitas Siswa 
 Dalam Pembelajaran Membaca Lancar Pada Siklus 

I, Siklus II,dan Siklus III 
 

b. Paparan Hasil belajar 

1) Hasil Pemahaman Membaca 

 Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran membaca lancar 

pada siklus III diperoleh data  hasil pemahaman membaca 

seperti tersaji dalam tabel 13 sebagai berikut:    

 Tabel 13. Nilai Evaluasi Siklus III 

No 
Rentang  

Nilai 
Frekuensi  

Nilai 
Frekuensi  

Relatif Kriteria 

1 88 - 100 18 45% Tuntas 
2 75 - 87 7 17,5% Tuntas 
3 62 - 74 7 17,5% Tuntas 
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4 49 - 61 6 15% Tidak tuntas 
5 36 - 48 - - Tidak tuntas 
6 23 - 35 1 2,5% Tidak tuntas 
7 10 - 22 1 2,5% Tidak tuntas 

 
 Pada tabel 13 menunjukkan bahwa hasil pemahaman 

membaca diperoleh data nilai tertinggi adalah 100, nilai 

terendah adalah 10, rata-rata nilai adalah 77,5. Persentase 

ketuntasan hasil belajar adalah 80% sedangkan 20% siswa 

dalam kriteria belum tuntas.  

 Data hasil pemahaman membaca dapat dijabarkan dalam 

diagram batang 13 sebagai berikut: 

 

Gambar 13. Diagram Hasil Evaluasi 
 Pembelajaran Membaca Lancar Pada Siklus I, Siklus 

II,dan Siklus III 
c. Refleksi 

 Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus III secara keseluruhan 

sudah baik dan mencapai target yang diinginkan. Guru memahami 

dan mampu menerapkan pembelajaran membaca lancar dengan 
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menggunakan permainan scrabble. Hal ini menyebabkan siswa 

aktif dalam pembelajaran. 

 Adapun kekurangan dalam pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus III ini tidak begitu terlihat, semua indikator yang dilakukan 

siswa maupun guru dilaksanakan dengan baik. Sehingga penelitian 

dihentikan pada siklus III karena semua indikator keberhasilan 

tercapai dengan kriteria sangat baik. 

B. Pembahasan 

1. Pemaknaan Temuan Peneliti 

 Hasil rata-rata skor pada aspek keterampilan guru dalam 

pembelajaran pada siklus I mendapatkan skor 26 dan persentase 

72,22% dengan kriteria baik, siklus II mendapatkan rata-rata skor 29 

dan persentase 80,56% dengan kriteria baik, dan siklus III 

mendapatkan rata-rata skor 31 dan persentase 86,12%. Dapat dilihat 

bahwa terdapat kenaikan keterampilan guru dalam pembelajaran 

membaca lancar menggunakan permainan scrabble. Untuk siklus I 

guru masih terlihat kaku dalam memberikan penjelasan materi dan 

pengelolan kelas mendapatkan skor 2 yang berarti guru belum bisa 

mengkodisikan kelas dengan baik, sehingga pembelajaran belum 

berjalan secara optimal masih banyak siswa yang ramai sendiri. Untuk 

itu pemecahan yang dapat diambil dalam adalah meningkatkan 

kemampuan menguasai materi dan kreativitas guru dalam menjelaskan 

materi dengan menggunkan media yang menarik, untuk pemecahan 
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dalam pengelolaan kelas dengan menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam 

pembelajaran. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 

pengelolan kelas adalah kehangatan, keantusiasan, tantangan, 

bervariasi, penekanan pada hal positif dan penanaman disiplin diri. 

Untuk siklus II pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Guru 

memberikan kreativitas yang berbeda dalam menyampaikan materi 

kepada siswa dengan menggunakan media yang menarik siswa 

sehingga siswa memperhatikan guru dengan baik. Dalam hal 

pengelolaan kelas guru masih belum bisa mengkondisikan siswa 

dengan baik, maka guru harus meningkatkan kreativitas dan 

menciptakan lingkungan yang kondusif dan memperhatikan khusus 

pada siswa yang membuat gaduh saat pembelajaran berlangsung. Pada 

siklus III guru telah berhasil dalam semua kegiatan terbukti guru 

mendapatkan rata-rata skor 31 dan persentase 86,12% dengan kriteria 

sangat baik. khususnya guru sudah berhasil dalam mengelola kelas 

dengan mendapatkan skor 3 dengan kriteria baik. 

 Hasil aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble untuk siklus I rata-rata skor 

aktivitas siswa yang difokuskan 10 siswa memperoleh skor 24,72 dan 

persentase 68,67% dengan kriteria baik, siklus II diperoleh rata-rata 

skor  27,16 dan persentase 75,46% dengan kriteria baik dan untuk 

siklus III mendapatkan rata-rata skor 29,78 dan persentase 82,67% 
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dengan kriteria sangat baik. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat 

kenaikan aktivitas belajar dari siklus I, siklus II, dan siklus III. Pada 

siklus I masih baru dilaksanakan pembelajaran sehingga dalam 

pelaksanaannya siswa  belum terbiasa terkesan menyepelekan dan 

bermain sendiri. Hal ini terlihat pada kegiatan aktivitas siswa dalam 

kegiatan mendengarkan penjelasan guru banyak siswa yang 

mendapatkan skor 2 yang artinya siswa mendengarkan penjelasan guru 

sambil bergurau dengan temannya. Oleh sebab itu untuk memecahkan 

permasalahan tersebut maka tindakan yang diambil oleh guru adalah 

dengan meningkatkan kemampuan menjelaskan dengan suara yang 

tegas dan jelas disertai dengan media yang menarik. Sehingga siswa 

akan lebih aktif memperhatikan terutama pada saat menjelaskan 

materi.Dalam siklus II aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca 

lancar mulai meningkat. Hal ini dilihat dari jumlah skor yang didapat 

dalam kegiatan memperhatikan penjelasan guru banyak siswa 

mendapatkan skor 3 yang berarti siswa memperhatikan penjelasan 

dengan baik. Dalam kegiatan mendengarkan penjelasan guru mengenai 

materi pembelajaran keterampilan membaca lancar menggunakan 

permaianan scrabble siswa sangat antusias dalam menyusun kartu 

huruf pada permainan scrabble dan menjawab pertanyaan dari guru 

mengenai isi bacaan yang telah dipelajari bersama-sama. Pada siklus 

III aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat dengan bukti yang 

terlihat antusias siswa dalam pembelajaran membaca lancar  
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menggunakan permainan scrabble  dalam semua kegiatan yang 

dilakukan pada saat pembelajaran sampai akhir pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 29,78 yang berati siswa melaksanakan 

kegiatan keselurahan dengan sangat baik. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan 

membaca lancar dan hasil pemahaman membaca dengan tema dan 

bacaan yang berbeda pada setiap siklus. Hasil keterampilan membaca 

lancar pada siklus I dengan rata-rata 13,25 dengan kriteria   baik, 

meningkat menjadi 13,63 pada siklus II dengan kriteria sangat baik. 

Untuk hasil pemahaman membaca tes awal dengan rata-rata 60,25 

dengan ketuntasan klasikal 50% dengan jumlah siswa yang tuntas 20 

dari 40 siswa. Setelah pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

permainan scrabble maka hasil belajar siswa mengenai pemahaman 

membaca meningkat dengan rata-rata 72,25 dan persentase ketuntasan 

klasikal 72,5% dengan jumlah yang tuntas 29 siswa dari jumlah 40. 

Pada siklus II hasil belajar meningkat dengan rata-rata 74 dengan 

ketuntasan klasikal 77,5% dengan jumlah 31 siswa dari jumlah 40. 

Pada siklus III meningkat dengan rata-rata 77,5 dengan ketuntasan 

klasikal 80% dengan jumlah siswa 32 dari jumlah 40. 

 Berdasarkan data di atas terdapat kenaikan hasil belajar 

mengenai pemahaman membaca serta ketuntasan belajar klasikal dari 

siklus I, siklus II, dan siklus III dari 72,5% meningkat menjadi 77,5% 

dan menjadi 80%. Hal ini membuktikan bahwa permainan scrabble 
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dapat meningkatkan hasil pemahaman membaca. Dan ini sesuai 

dengan yang disebutkan dalam BNSP (2006: 7) bahwa kriteria 

ketuntasan ideal yang harus dicapai adalah lebih dari 75%. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa ketuntasan belajar telah tercapai. Ditunjukkan 

dengan jumlah ketuntasan individul siklus III sebesar 80%. 

 Menurut Anni (2007: 2) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan. Hasil belajar yang dimaksud di sisni adalah 

hasil perolehan siswa setelah dilakukan pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble meliputi aktivitas mulai 

pembelajaran, aktivitas siswa memperhatikan penjelasan guru. 

Aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan, kegiatan kerja 

kelompok, aktivitas dalam permainan scrabble, aktivitas 

mengemukakan ide dan mempresentasikan, dan mengerjakan lembar 

evaluasi terlakasana dengan sangat baik. 

 Berdasarkan pengamatan melalui pembelajaran membaca lancar 

menggunkan permainan scrabble pada proses pembelajaran bahasa 

Indonesia manfaat yang diperoleh sebagai berikut: 

a) Siswa menjadi terampil dalam membaca lancar 

b) Meningkatkan rasa solidaritas sesama anggota kelompok 

c) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar 

d) Meningkatkan rasa tanggung jawab yang tinggi 

e) Siswa menjadi aktif, kreatif dan berani mengemukakan ide 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


142 
 

 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran membaca lancar 

dengan menggunakan permainan scrabble dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan membaca lancar dan 

pemahaman membaca. 

2. Implikasi Hasil Penelitian 

 Dalam penelitian yang telah dilakukan terbukti adanya 

peningkatan baik itu berupa, keterampilan guru, aktivitas siswa, 

keterampilan membaca lancar, dan hasil pemahaman membaca. Hal ini 

dapat membuktikan bahwa pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble cocok diterapkan dalam 

pembelajaran bahasa indonesia. 

 Dengan menggunakan permainan scrabble meningkatkan 

keterampilan guru dan menggali kreativitas yang dimiliki guru, kreatif 

yang dilakukan dalam pembelajaran disini guru kreatif dalam 

menyampaikan materi dengan menggunkan media gambar yang 

menarik siswa, guru mampu membimbing siswa dalam  kerja 

kelompok. Dalam pembelajaran ini guru diharapkan dapat 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan lebih 

menyenangkan, sehingga siswa dalam pembelajaran lebih bermakna. 

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble terjadi adanya peningkatan dalam 

kegiatan yang dilakukan dari aktivitas siswa sebelum pembelajaran 

sampai akhir pembelajaran. Seperti aktif dalan memperhatikan 
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penjelasan guru, aktif bertanya, aktif mengemukakan ide, aktif 

menjawab pertanyaan. Dalam pembelajaran menggunakan permainan 

scrabble siswa dituntut untuk berlatih kerja sama dalam kelompok dan 

mampu membimbing kelompok sehingga rasa solidaritas antar sesama 

anggota dapat meningkat. 

  Pada keterampilan membaca lancar dengan permainan scrabble 

siswa dapat meningkatkan kosa kata baru dan bisa membaca kata 

tersebut dengan lancar. Sehingga siswa dapat terampil membaca 

bacaan dengan intonasi dan lafal yang benar. Dari hasil keterampilan 

membaca lancar bahwa pembelajaran menggunakan permainan 

scrabble dapat keterampilan membaca lancar dan pemahaman 

membaca. Hal ini dapat dilihat dari hasil keterampilan membaca lancar 

dengan rata-rata skor 13,25 dengan kriteri baik dan meningkat menjadi 

13,63 dengan kriteria sangat baik. Untuk hasil pemahaman membaca  

Untuk hasil pemahaman membaca tes awal dengan rata-rata 60,25 

dengan ketuntasan klasikal 50%, setelah pembelajaran menggunakan 

permainan scrabble meningkat pada siklus I dengan rata-rata 72,25 

dan persentase ketuntasan klasikal 72,5%, siklus II  meningkat dengan 

rata-rata 74 dengan ketuntasan klasikal 77,5%, dan siklus III 

meningkat dengan rata-rata 77,5 dengan ketuntasan klasikal 80%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Simpulan hasil penelitian ini yaitu terdapat peningkatan 

keterampilan membaca lancar dan hasil pemahaman membaca pada siswa 

kelas I SD Negeri Petompon 02 Semarang. Peningkatan keterampilan 

membaca lancar peneliti menggunakan permainan scrabble. Peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan permainan 

scrabble terbukti adanya peningkatan pembelajaran yang lebih baik,  

yang mencakup keterampilan mengajar dari aspek-aspek  keterampilan 

pengkondisian pra pembelajaran, melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi dan tata cara 

permainan scrabble, bertanya, mengorganisasikan kelompok scrabble, 

mengelola kelas, membimbing kelompok dalam permainan scrabble, 

memberi penguatan, menguasai materi, dan memberikan evaluasi. Hasil 

keterampilan guru siklus I mendapatkan skor 26 dan persentase 72,22% 

dengan kriteria baik, meningkat menjadi 29 dan persentase 80,56% 

dengan kriteria baik pada siklus II, dan menjadi  31 dan persentase 

86,12% dengan kriteria sangat baik pada siklus III. 

2. Hasil aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble yang ditandai dari kegiatan pra 
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pembelajaran, menanggapi apersepai dan tujuan pembelajaran, 

memperhatikan penjelasan materi dan tata cara permainan scrabble, 

menjawab pertanyaan, aktif dalam permainan scrabble, aktif selama 

pembelajaran, aktif kerja kelompok, aktif mempresentasikan hasil 

kelompok, dan mengerjakan tugas evaluasi. Hasil aktivitas siswa dalam 

pembelajaran siklus I mendapatkan rata-rata skor 24,72 dan persentase 

68,67% dengan kriteria baik, meningkat menjadi 27,16 dan persentase 

75,46% dengan kriteria baik pada siklus II dan menjadi 29,78 dan 

persentase 82,67% dengan kriteria sangat baik pada siklus III. 

3. Hasil keterampilan membaca lancar menggunakan permaianan scrabble 

pada siklus I mendapatkan rata-rata skor 13,25 dengan kriteria  baik 

meningkat menjadi 13,63 dengan kriteria  sangat baik pada siklus II. 

4. Hasil pemahaman membaca siswa dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble pada siklus I mendapatkan rata-rata 

72,25 dan persentase ketuntasan klasikal 72,5%, siklus II  meningkat 

dengan rata-rata 74 dengan ketuntasan klasikal 77,5%, dan siklus III 

meningkat dengan rata-rata 77,5 dengan ketuntasan klasikal 80%. 

B. Saran 

  Setelah melaksanakan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Lancar melalui Permainan Scrabble pada Siswa 

Kelas I Sekolah Dasar, berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut: 
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a. Bagi guru  

a. Guru hendaknya harus berupanya meningkatkan kreativitas 

menggunakan media dan alat peraga  sehingga materi yang 

disampaikan kepada siswa mudah dimengerti. 

b. Guru hendaknya dapat memvariasikan permaianan scrabble 

dengan metode lain yang bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan membaca. Sehingga diperoleh metode yang kreatif 

dan menarik sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan. 

c. Guru hendaknya harus terus berusaha meningkatkan 

kemampuannya dalam mengembangkan materi dan 

menyampaikan materi, dan mengelola kelas sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. 

2. Bagi siswa  

a. Siswa yang belum lancar membaca sebaiknya banyak berlatih 

membaca baik di sekolah maupaun di rumah sehingga siswa 

dapat memahami isi bacaan. 

b. Siswa yang kurang aktif dalam menjawab pertanyaan sebaiknya 

banyak berlatih dan berani untuk mengeluarkan pendapatnya. 

c. Siswa yang kurang mendengarkan penjelasan materi dalam 

pembelajaran sebaiknya posisi tempat duduknya di letakkan di 

bangku depan sendiri.  
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3. Bagi sekolah 

a. Memotivasi guru lain untuk meningkatkan profesionalisme guru 

dengan memberikan contoh melakukan pembaharuan  pengajaran 

dengan melakukan PTK. 

b. Melengakapi media dan alat peraga dalam pembelajaran bahasa  

Indonesia khususnya media pembelajaran membaca. 

c. Memberikan kesempatan kepada semua guru untuk mengikuti 

seminar atau penelitian yang berhubungan dengan peningkatan 

kualitas pembelajaran.  
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Kisi-Kisi Instrumen 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA LANCAR MELALUI 

PERMAINAN SCRABBLE PADA KELAS I SEKOLAH DASAR 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1 Keterampi 

lan guru 

dalam 

pembela 

jaran 

membaca 

lancar 

mengguna 

kan 

permaianan 

scrabble. 

 

1. Keterampilan 

pengkondisian pra 

pembelajaran 

2. Keterampilan 

melakukan apersepsi 

dan  menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

3. Keterampilan 

menjelaskan materi dan 

tata cara permainan 

scrabble 

4. Keterampilan bertanya 

5. Keterampilan 

mengorganisasikan 

kelompok scrabble 

6. Keterampilan mengelola 

kelas  

7. Keterampilan 

Guru 

Foto 

Catatan 

lapangan 

Lembar 

observasi 

Catatan 

lapangan 

LAMPIRAN 1 
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membimbing kelompok 

kecil dalam permainan 

scrabble. 

8. Keterampilan memberi 

penguatan 

9. Keterampilan 

memberikan evaluasi  

2 Aktivitas 

siswa  

dalam 

pembela 

jaran 

membaca 

lancar 

mengguna 

kan 

permaianan 

scrabble. 

1. Aktif pra  pembelajaran 

2. Aktif menanggapi 

apersepsi dan 

menyebutkan tujuan 

pembelajaran 

3. Aktif memperhatikan 

penjelasan guru 

4. Aktif menjawab 

pertanyaan 

5. Aktif  dalam permainan 

scrabble. 

6. Aktif siswa saat proses 

pembelajaran 

7. Aktif dalam kerja 

kelompok dalam 

perminan scrabble 

Siswa 

Foto 

Catatan 

lapangan 

Lembar 

observasi 

Catatan 

lapangan 
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8. Aktif memperesentasikan 

hasil  

9. Aktif mengerjakan tugas 

evaluasi 

3 Keteram 

pilan 

membaca 

lancar siswa 

 

1. Ketepatan lafal 

2. Ketepatan intonasi 

3. Tinggi rendahnya suara 

4. Keberanian 

Siswa 

 

Lembar 

observasi 

 

4 Pemahaman 

membaca 

siswa  

Ketepatan menyebutkan isi 

bacaan 

Siswa Tes tertulis 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 
PEMBELAJARAN MEMBACA LANCAR MENGGUNAKAN PERNAIANAN 

SCRABBLE 

Pertemuan ....... siklus....... 

Nama  guru   :     

Materi   :     

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk  :  Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan  

   yang sesuai dengan indikator pengamatan. 

       Semarang............2011 

       Observer  

        

 

       ( Th.Murni, S.pd) 

N

O 
Indikator 

Tingkat 

kemamp

uan 

Skor 

4 3 2 1  

1 Keterampilan pengkondisian pra pembelajaran      

2 Keterampilan melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

     

3 Keterampilan menjelaskan materi dan tata cara permainan 

scrabble 

     

4 Keterampilan bertanya      

5 Keterampilan mengorganisasikan kelompok scrabble      

6 Keterampilan mengelola kelas       

7 Keterampilan membimbing kelompok kecil dalam 

permainan scrabble. 

     

8 Keterampilan memberi penguatan      

9 Keterampilan memberikan evaluasi      

Jumlah  
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Jumlah skor =………..Kriteria…………. 

Kriteria penilaian keterampilan guru dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble 

Keterangan Penilaian 

R  = skor terrendah  = 9 

T  = skor tertinggi  = 36 

n  = banyaknya skor  = ( R-T) + 1 = 28

 

Letak Q1  =  ( n +1)  

  =  ( 28+1 ) 

  = x 29 

  = 7,25 

Jadi Q1 adalah 15,25 

Q 2  = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) 

  =  ( 28+1 ) 

  =  x 29 

  = 14,5 

Jadi Q2 adalah 22,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q3   = kuartil ketiga 

 Letak Q3  =  (n +1 ) 

   =  (28 +1 ) 

   =  x 29 

   = 21,75 

 Jadi Q3 adalah 29,75 

 Q4= kuartil keempat = T = 36 

 

 

Skala penilaian Kriteria  

29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

22,5 ≤skor ≤ 29,75 Baik 

15,25 ≤ skor ≤ 22,5 Cukup  

9 ≤ skor ≤ 15,25  Kurang  
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DESKRIPTOR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 
PEMBELAJARAN MEMBACA LANCAR MENGGUNAKAN PERMAINAN 
SCRABBLE 

No  Kriteria 

Pengamatan 

Baik sekali 

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup  

(2) 

Kurang  

(1) 

1 Keterampilan 

pengkon 

disian pra 

pembelajaran 

Guru 

mengecek 

alat tulis dan 

sumber 

belajar siswa, 

alat peraga 

dengan teliti 

dengan 

memperhatik

an kondisi 

kelas. 

Guru 

mengecek 

alat tulis, 

sumber 

belajar siswa, 

dan alat 

peraga 

dengan teliti 

Guru 

mengecek 

alat tulis 

sumber 

belajar 

siswa, dan 

alat peraga, 

tetapi 

kurang teliti 

Guru tidak 

mengecek 

sumber 

belajar, 

alat tulis 

siswa, dan 

alat peraga 

2 Keterampilan 

melakukan 

apersepsi dan 

menyampaik

an tujuan 

pembelajaran 

Guru 

melakukan 

apersepsi  

yang ada  

hubunganya 

dengan 

materi 

kemarin 

tetapi tidak 

menjurus ke 

materi 

sekarang dan  

tujuan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

Guru 

melakukan 

apersepsi 

menjurus 

pada materi 

sekarang  dan  

tujuan 

pembelajaran  

sesuai dengan 

indikator 

dalam RPP 

Guru 

melakukan 

apersepsi 

yang 

berhubung 

an dengan 

materi 

sekarang 

dan tujuan 

pembelajara

n tidak 

sesuai 

dengan 

indikator 

dalam RPP 

Guru tidak 

melakukan 

apersepsi 

dan tidak 

menyam 

paikan 

tujuan 

pembelaja

ran 

LAMPIRAN 3 
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indikator  

dalam RPP 

penyampaian

nya sangat 

jelas 

3 Keterampilan 

menjelaskan 

materi dan 

tata cara 

permainan 

scrabble 

Menjelaskan 

materi dan 

tata cara 

permainan 

scrabble 

secara 

keseluruhan, 

sistematis, 

dan suara 

lantang 

dengan jelas 

sehingga 

siswa paham 

semua materi 

yang 

diajarkan 

Menjelaskan 

materi dan 

tata cara 

permainan 

scrabble 

secara 

keseluruhan, 

sistematis, 

dan suara 

lemah 

sehingga 

siswa belum 

begitu paham 

semua materi 

hanya 

sebagian saja 

Menjelas 

kan materi 

dan tata  

cara 

permainan 

scrabble 

tetapi belum 

secara 

keseluruhan

, belum 

sistematis, 

dan kurang 

jelas dalam 

menjelaskan  

sehingga 

siswa belum 

paham 

Tidak 

menjelas 

kan materi 

dan tata 

cara 

permainan 

scrabble 

4 Keterampilan 

bertanya 

Mengungkap

kan 

pertanyaan 

jelas singkat 

dan 

memberikan 

acuan supaya 

siswa dapat 

Mengungkap

kan 

pertanyaan 

jelas dan 

singkat 

mudah 

dimengerti 

Mengung 

kapkan 

pertanyaan 

tetapi 

kurang jelas 

dan sulit 

dimengerti 

Tidak 

mengung 

kapkan 

pertanyaan 

saat 

pembela 

jaran 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

menjawab 

5 Keterampilan 

mengorganis

asikan 

kelompok 

scrabble 

Guru 

membimbing 

pembentukan 

kelompok 

secara 

heterogen 

berdasarkan 

jenis kelamin  

dan prestasi 

siswa tanpa 

ada suara  

Guru 

membimbing 

pembentukan 

kelompok 

secara 

heterogen 

berdasarkan 

jenis kelamin 

tanpa ada 

suara 

Guru 

membim 

bing 

pemben 

tukan 

kelompok 

tetapi tidak 

secara 

heterogen 

ada suara 

Guru tidak 

membim 

bing 

dalam 

pemben 

tukan 

kelompok 

6 Keterampilan 

mengelola 

kelas  

Mengelola 

kelas dengan 

tegas  

menegurnya 

dan ada sikap 

tanggap 

memberikan 

perhatian dan 

memusatkan 

perhatian 

pada siswa  

Mengelola 

kelas dengan 

tegas  

menegurnya 

sudah ada 

sikap tanggap  

Mengelola 

kelas tetapi 

belum tegas 

Menegurny

a dan belum 

ada sikap 

tanggap 

Tidak 

dapat 

mengelola 

kelas  

7 Keterampilan 

membimbing 

kelompok 

kecil dalam 

permainan 

scrabble. 

Membimbing 

lebih dari tiga 

kelompok 

kecil dan 

menyelesaika

n persoalan 

Membimbing 

lebih dua 

sampai tiga 

kelompok 

kecil dan 

menyelesai 

Membim 

bing satu 

kelompok 

kecil tetapi 

diam saja 

Tidak 

membim 

bing 

kelompok 

kecil  
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dalam 

kelompok 

Kan 

persoalan 

dalam 

kelompok 

8 Keterampilan 

memberi 

penguatan 

Memberikan 

penguatan 

verbal 

(pintar, 

bagus, baik, 

tepat) 

Gestural 

(anggukan 

kepala, 

acungan 

jempol, tepuk 

tangan) dan 

memberikan 

penghargaan 

Memberikan 

penguatan 

verbal 

(pintar, 

bagus, baik, 

tepat) dan 

Gestural 

(anggukan 

kepala, 

acungan 

jempol, tepuk 

tangan) 

Memberi 

kan 

penguatan 

secara 

verbal saja 

(pintar, 

bagus, baik, 

tepat) 

Tidak 

memberi 

kan 

penguatan 

9 Keterampilan 

memberikan 

evaluasi 

Guru 

memberikan 

lembar 

evaluasi 

sesuai dengan 

materi dan 

mudah 

dipahami 

menilai 

kompetensi 

Guru 

memberikan 

lembar 

evaluasi 

sesuai dengan 

materi 

Guru 

memberikan 

lembar 

evaluasi 

kurang 

sesuai 

dengan 

materi 

Guru tidak 

memberi 

kan 

lembar 

evaluasi 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

MEMBACA LANCAR MENGGUNAKAN PERMAINAN SCRABBLE 

Pertemuan......siklus....... 

Nama    :  

 kelas   : 

Sekolah  :     

Materi   :     

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk  :  Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan  

   yang sesuai dengan indikator pengamatan. 

        Semarang............ 

        Observer  

 

 

        (  )

N
O Indikator 

Tingkat 
kemam 

puan Skor  

4 3 2 1 
1 Aktif  pra pembelajaran      
2 Aktif  menanggapi apersepsi dan tujuan 

pembelajaran 
     

3 Aktif memperhatikan penjelasan guru mengenai 
materi tata cara permainan scrabble 

     

4 Aktif menjawab pertanyaan      
5 Aktif dalam permainan scrabble      

6 Aktif siswa saat pembelajaran      
7 Aktif dalam kerja kelompok      
8 Aktif memperesentasikan hasil kelompok       
9 Aktif mengerjakan tugas evaluasi      

Jumlah   
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Jumlah skor =………..Kriteria…………. 
Kriteria penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permainan scrabble 

Keterangan Penilaian 

R  =  skor terrendah  = 9 

T  =  skor tertinggi  = 36 

n  =  banyaknya skor  = ( R-T) + 1 = 28

Letak Q1  =  ( n +1)  

  =  ( 28+1 ) 

  = x 29 

  = 7,25 

Jadi Q1 adalah 15,25 

Q 2  = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) 

  =  ( 28+1 ) 

  =  x 29 

  = 14,5 

Jadi Q2 adalah 22,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q3   = kuartil ketiga 

 Letak Q3  =  (n +1 ) 

   =  (28 +1 ) 

   =  x 29 

   = 21,75 

 Jadi Q3 adalah 29,75 

 Q4= kuartil keempat = T = 36

Skala penilaian Kriteria 

29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

22,5  ≤skor ≤ 29,75 Baik 

15,25 ≤ skor ≤ 22,5 Cukup  

9 ≤ skor ≤ 15,25  Kurang  
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DESKRIPTOR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN MEMBACA LANCAR MENGGUNAKAN PERMAINAN 

SCRABBLE 

No Kriteria 

Pengamatan 

Baik sekali 

 (4) 

Baik 

 (3) 

Cukup  

(2) 

Kurang  

(1) 

1 Aktif  pra 

pembela 

jaran 

Siswa 

membawa alat 

tulis, buku 

pedoman, dan 

sudah belajar 

sebelumnya 

Siswa 

membawa alat 

tulis dan buku 

pedoman 

Siswa 

membawa 

alat tulis  

Siswa tidak 

membawa 

alat tulis 

2 Aktif  

menanggapi 

apersepsi 

dan tujuan 

pembela 

jaran 

Siswa 

menanggapi 

apersepsi 

dengan baik 

dan memahami 

tujuan 

pembelajaran 

yang akan 

dicapai 

Siswa 

menanggapi 

apersepsi 

dengan baik 

dan mampu 

menyebutkan 

tujuan 

pembelajaran 

yang akan 

dicapai 

Siswa 

menang 

gapi 

apersepsi 

dan tujuan 

pembelajar

an sambil 

bergurau 

dengan 

temannya 

Siswa tidak 

menggapi 

apersepsi 

dan tidak 

mengetahui 

tujuan 

pembelajara

n yang akan 

dicapai 

3 Aktif 

memperhati 

kan 

penjelasan 

guru 

mengenai 

materi tata 

cara 

permainan 

scrabble 

Siswa 

memperhatikan 

dengan baik 

mengenai  

materi yang 

diajarkan guru 

dan bagaimana 

tata cara 

bermain 

scrabble 

Siswa 

memperhatikan 

materi yang 

diajarkan guru  

dan bagaimana 

tata cara 

bermain 

scrabble tetapi 

belum begitu 

paham dengan 

Siswa 

memper 

hatikan 

materi 

yang 

diajarkan 

guru dan 

bagaimana 

tata cara 

bermain 

Siswa tidak 

memperhati

kan materi 

yang 

diajarkan 

guru  dan 

tidak 

mencatat 

dan 

bagaimana 
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paham dengan 

materi 

materi scrabble 

sambil 

bermain 

tata cara 

bermain 

scrabble 

4 Aktif 

menjawab 

pertanyaan 

Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

dengan tepat 

dan sempurna 

Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

tepat tetapi 

belum 

sempurna 

Siswa 

menjawab 

pertanyan 

kurang 

tepat 

Siswa tidak 

menjawab 

pertanyaan 

guru 

5 Aktif dalam 

permainan 

scrabble 

Siswa 

bermaian kartu 

huruf dengan 

baik dan 

sportif 

Siswa bermain 

kartu huruf 

dengan baik 

Siswa 

bermain 

kartu huruf 

sambil 

bergurau 

Siswa tidak 

bermain 

kartu huruf 

6 Aktif siswa 

saat pembela 

jaran 

Siswa belajar 

dengan 

suasana 

kondusif, 

nyamaan, dan 

senang 

Siswa sudah 

terkendali saat 

proses 

pembelajaran 

dan merasa 

senang dan 

memperhatikan 

penjelasan guru  

Siswa 

sudah 

dapat 

terkondisi 

tetapi 

masih ada 

yang 

bergurau 

sendiri 

Siswa 

bergurau 

dan tidak 

memperhati

kan proses 

pembela 

jaran 

7 Aktif dalam 

kerja 

kelompok 

Siswa kerja 

kelompok 

dengan baik 

dan mampu 

membimbing 

temannya 

Siswa kerja 

kelompok 

dengan baik 

Siswa 

belum bisa 

kerja 

kelompok 

dengan 

baik 

Siswa tidak 

melakukan 

kerja 

kelompok 
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8 Aktif 

memperesen 

tasikan hasil 

kelompok  

Siswa 

mempersentasi

kan hasil 

kelompok 

dengan tepat, 

baik dan 

semangat 

Siswa 

mempersentasi

kan  hasil 

kelompok 

dengan tepat 

Siswa 

kurang 

tepat 

mempersen

tasikan 

hasil 

kelompok 

Siswa tidak 

mempersent

asikan hasil 

kelompok 

9 Aktif 

mengerjakan 

tugas 

evaluasi 

Siswa aktif 

mengerjakan 

tugas evaluasi 

dengan 

sungguh dan 

tepat 

jawabannya 

 Siswa aktif 

mengerjakan 

tugas evaluasi 

dengan diam 

dan belum 

sempurna 

jawabanya 

Siswa 

mengerjaka

n tugas 

evaluasi 

dan ramai 

sendiri dan 

belum 

sempurna 

jawaban 

nya 

Siswa tidak 

mengerjaka

n tugas 

evaluasi dan 

ramai 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN MEMBACA 

LANCAR MENGGUNAKAN PERMAINAN SCRABBLE 

 Siklus .......... 

Nama  siswa  :  

Materi   :     

 Hari/ Tanggal  : 

 Petunjuk  :  Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan  

   yang sesuai dengan indikator pengamatan  

 Keterangan  4 = jika deskriptor a yang nampak 

   3 = jika deskriptor b yang nampak 

   2 = jika deskriptor c yang nampak 

   1 = jika deskriptor d yang nampak 

No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

kemamp

uan 
skor 

4 3 2 1 

1. Keberanian  a. Siswa berani maju menunjukkan 

kemapuannya 

b. Siswa berani  

c. Siswa ragu-ragu  

d. Siswa tidak berani malu dan takut 

     

2. Pelafalan a. Tepat dan jelas dalam pelafalan sesui 

dengan bunyi semua huruf. 

b. Hanya  huruf  ” r “ saja yang belum 

tepat dalam pelafalannya 

c. Sebagian huruf kurang tepat dalam 

pelafalan. 

d. Banyak kesalahan lafal dan tidak jelas 

pelafalannya. 
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3. Intonasi  a. intonasi  tepat sesuai dengan tanda 

bacanya pemenggalan sesuai dengan 

makna  

b. intonasi tepat  sesuai dengan 

pemenggalan kata 

c. kurang jelas intonasi, kurang tepat 

dalam pemenggalan katanya 

d. pemenggalan tidak jelas, tidak sesui 

dengan maknya dan  tidak jelas 

intonasi  

     

4 suara a. membaca dengan suara lantang dan 

benar 

b. membaca dengan lantang tetapi ragu-

ragu 

c. membaca dengan suara lemah 

d. suara tidak terdengar 

     

Jumlah   
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Jumlah skor =………..Kriteria…………. 

Kriteria penilaian keterampilan membaca  dalam pembelajaran membaca lancar 

menggunakan permaian scrabble 

Keterangan Penilaian 

R  = skor terrendah  = 4 

T  = skor tertinggi  = 16 

n  = banyaknya skor  = ( R-T) + 1 = 13

 Letak Q1  =  ( n +1)  

  =  ( 13+1 )   

  = x 14 

  = 3,5 

Jadi Q1 adalah 6,5 

Q 2  = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) 

  =  ( 13+1 ) 

  =  x 14 

   = 7 

Jadi Q2 adalah 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3  = kuartil ketiga  

Letak Q3 =  (n +1 ) 

  =  (13 +1 ) 

  =  x 14 

  = 10,5 

Jadi Q3 adalah 13,5 

Q4 = kuartil kempat = T = 16

Skala penilaian  Kriteria  

13,5≤ skor ≤ 16 Sangat baik 

10 ≤skor ≤ 13,5 Baik 

6,5≤ skor ≤ 10 Cukup  

4≤ skor ≤ 6,5  Kurang  
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus/Pertemuan  : 

Hari tanggal  : 

Materi   : 

 ........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 
PEMBELAJARAN MEMBACA LANCAR MENGGUNAKAN PERNAIANAN 

SCRABBLE 

Pertemuan  pertama  siklus I 

Nama  guru   :  Aminah     

Materi   :  Membaca Lancar    

Hari/ Tanggal  :  Selasa 29 Maret 2011 

Petunjuk  :  Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan  

      yang sesuai dengan indikator pengamatan. 

 

       Semarang, 29 Maret 2011 

       Observer  

 

 

       ( Th.Murni, S.pd)   

N
O Indikator 

Tingkat 
kemampu

an Skor 

4 3 2 1 
1 Keterampilan pengkondisian pra pembelajaran   √  2 
2 Keterampilan melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran 
 √   3 

3 Keterampilan menjelaskan materi dan tata cara 
permainan scrabble 

  √  2 

4 Keterampilan bertanya   √  2 
5 Keterampilan mengorganisasikan kelompok 

scrabble 
 √   3 

6 Keterampilan mengelola kelas    √  2 
7 Keterampilan membimbing kelompok kecil 

dalam permainan scrabble. 
  √  2 

8 Keterampilan memberi penguatan  √   3 
9 Keterampilan memberikan evaluasi  √   3 

Jumlah  22 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MEMBACA LANCAR MENGGUNAKAN PERNAIANAN 

SCRABBLE 

Pertemuan  kedua   siklus I 

Nama  guru   :  Aminah     

Materi   :  Membaca lancar    

Hari/ Tanggal  :  Selasa 30 Maret 2011 

Petunjuk  :  Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan  

      yang sesuai dengan indikator pengamatan. 

 

      Semarang, 30 Maret 2011 

      Observer  

 

 

      ( Th.Murni, S.pd)  

      NIP : 19581027 1982020 2 002 

N
O Indikator 

Tingkat 
kemampu

an Skor 

4 3 2 1 
1 Keterampilan pengkondisian pra pembelajaran  √   3 
2 Keterampilan melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran 
√    4 

3 Keterampilan menjelaskan materi dan tata cara 
permainan scrabble 

 √   3 

4 Keterampilan bertanya  √   3 
5 Keterampilan mengorganisasikan kelompok 

scrabble 
√    4 

6 Keterampilan mengelola kelas   √   3 
7 Keterampilan membimbing kelompok kecil 

dalam permainan scrabble. 
√    3 

8 Keterampilan memberi penguatan √    4 
9 Keterampilan memberikan evaluasi  √   3 

Jumlah  30 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MEMBACA LANCAR MENGGUNAKAN PERNAIANAN 

SCRABBLE 

Pertemuan  pertama  siklus II 

Nama  guru   :  Aminah     

Materi   :  Membaca Lancar    

Hari/ Tanggal  :  Selasa 5 April 2011 

Petunjuk  :  Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan  

   yang sesuai dengan indikator pengamatan. 

 

      Semarang, 5 April 2011 

      Observer  

 

 

      ( Th.Murni, S.pd)   

       NIP : 19581027 1982020 2 002 

N
O Indikator 

Tingkat 
kemampu

an Skor 

4 3 2 1 
1 Keterampilan pengkondisian pra pembelajaran  √   3 
2 Keterampilan melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran 
 √   3 

3 Keterampilan menjelaskan materi dan tata cara 
permainan scrabble 

 √   3 

4 Keterampilan bertanya  √   3 
5 Keterampilan mengorganisasikan kelompok 

scrabble 
  √  2 

6 Keterampilan mengelola kelas   √   3 
7 Keterampilan membimbing kelompok kecil 

dalam permainan scrabble. 
√    4 

8 Keterampilan memberi penguatan √    4 
9 Keterampilan memberikan evaluasi  √   3 

Jumlah  28 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MEMBACA LANCAR MENGGUNAKAN PERNAIANAN 

SCRABBLE 

Pertemuan kedua  siklus II 

Nama  guru   :  Aminah     

Materi   :  Membaca Lancar    

Hari/ Tanggal  :  Selasa 6 April  2011 

Petunjuk  :  Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan  

   yang sesuai dengan indikator pengamatan. 

 

      Semarang, 6 April 2011 

      Observer  

 

 

      ( Th.Murni, S.pd)   

      NIP : 19581027 1982020 2 002 

N
O Indikator 

Tingkat 
kemampu

an Skor 

4 3 2 1 
1 Keterampilan pengkondisian pra pembelajaran  √   3 
2 Keterampilan melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran 
√    4 

3 Keterampilan menjelaskan materi dan tata cara 
permainan scrabble 

 √   3 

4 Keterampilan bertanya  √   3 
5 Keterampilan mengorganisasikan kelompok 

scrabble 
 √   3 

6 Keterampilan mengelola kelas   √   3 
7 Keterampilan membimbing kelompok kecil 

dalam permainan scrabble. 
√    4 

8 Keterampilan memberi penguatan √    4 
9 Keterampilan memberikan evaluasi  √   3 

Jumlah  30 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MEMBACA LANCAR MENGGUNAKAN PERNAIANAN 

SCRABBLE 

siklus III 

Nama  guru   :  Aminah     

Materi   :  Membaca Lancar    

Hari/ Tanggal  :  Selasa 12 April 2011 

Petunjuk  :  Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan  

   yang sesuai dengan indikator pengamatan. 

 

      Semarang, 12 April 2011 

      Observer  

 

 

      ( Th.Murni, S.pd)   

                                                                   NIP : 19581027 1982020 2 002

N
O Indikator 

Tingkat 
kemampu

an Skor 

4 3 2 1 
1 Keterampilan pengkondisian pra pembelajaran √    4 
2 Keterampilan melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran 
 √   3 

3 Keterampilan menjelaskan materi dan tata cara 
permainan scrabble 

 √   3 

4 Keterampilan bertanya  √   3 
5 Keterampilan mengorganisasikan kelompok 

scrabble 
√    4 

6 Keterampilan mengelola kelas   √   3 
7 Keterampilan membimbing kelompok kecil 

dalam permainan scrabble. 
√    4 

8 Keterampilan memberi penguatan √    4 
9 Keterampilan memberikan evaluasi  √   3 

Jumlah  31 
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REKAPITULASI HASIL  PENGAMATAN KETERAMPILAN 

SIKLUS I,II,DAN III 

 

      Semarang, 12 April 2011 

      Observer  

 

 

      ( Th.Murni, S.pd)   

                                                     NIP : 19581027 1982020 2 002 

N
O Indikator 

Skor 

I II III 

1 2 1 2 1 
1 Keterampilan pengkondisian pra 

pembelajaran 2 3 3 3 4 

2 Keterampilan melakukan 
apersepsi, menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

3 4 3 4 3 

3 Keterampilan menjelaskan 
materi dan tata cara permainan 
scrabble 

2 3 3 3 3 

4 Keterampilan bertanya 
2 3 3 3 3 

5 Keterampilan 
mengorganisasikan kelompok 
scrabble 

3 4 2 3 4 

6 Keterampilan mengelola kelas  2 3 3 3 3 
7 Keterampilan membimbing 

kelompok kecil dalam 
permainan scrabble. 

2 3 4 4 4 

8 Keterampilan memberi 
penguatan 3 4 4 4 4 

9 Keterampilan memberikan 
evaluasi 3 3 3 3 3 

Jumlah  22 30 28 30 31 
Persentase 61,11 83,33 77,78 83,33 86,11 

kriteria B A B A A 

LAMPIRAN 11 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

 

Hasil Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran 

Siklus I Pertemuan pertama 

 

No Nama Siswa 
Indikator yang diamati Jumlah 

skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Nur aisyah 2 3 2 1 3 1 2 2 3 21 Cukup  

2 Afrizal Y 2 1 2 2 3 2 3 2 3 20 Cukup  

3 Dwi Novianto 2 1 2 2 2 1 2 2 3 17 Cukup  

4 Faizal Dwi S 2 2 3 3 3 2 3 3 3 24 Baik  

5 Fitria Bella N 1 2 2 2 2 1 2 2 3 17 Cukup  

6 Lala olivia 2 2 3 2 3 2 3 2 3 22 Baik  

7 Mahendra 1 1 2 1 1 1 2 2 3 14 Kurang  

8 Anindia Syifa 3 3 3 2 3 2 3 2 4 25 Baik  

9 Fedora F 2 2 2 2 4 2 3 4 4 25 Baik  

10 Prayoga A.W 3 3 4 2 3 3 4 3 4 29 Baik  

No Nama Siswa 
Indikator yang diamati Jumlah 

skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Nur aisyah 2 3 2 1 3 1 2 3 3 20 Cukup  

2 Afrizal Y 2 2 3 2 2 2 3 3 3 22 Baik  

3 Dwi Novianto 2 2 3 2 3 2 2 3 3 22 Baik  

4 Faizal Dwi S 3 3 3 3 2 3 3 4 3 27 Baik  

5 Fitria Bella N 2 1 1 1 3 1 3 3 3 18 Cukup  

6 Lala olivia 3 2 3 2 3 2 3 3 3 24 Baik  

7 Mahendra 2 1 2 1 2 1 2 3 3 17 Kurang  

8 Anindia Syifa 4 2 3 2 3 2 4 3 4 27 Baik  

9 Fedora F 3 2 3 2 4 2 3 4 4 27 Baik 

10 Prayoga A.W 4 3 2 3 4 3 3 4 4 30 Sangat baik  
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Siklus I Pertemuam kedua 
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Suklus II pertemuan Pertama 

 

 

Siklus II Pertemuam kedua 

No Nama Siswa 
Indikator yang diamati Jumlah 

skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Nur aisyah 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 Cukup  

2 Afrizal Y 2 2 2 3 2 2 3 2 3 21 Cukup  

3 Dwi Novianto 2 2 3 1 2 2 3 3 3 21 Cukup  

4 Faizal Dwi S 3 4 3 3 4 3 2 4 3 29  Baik  

5 Fitria Bella N 2 1 2 2 2 2 2 3 3 19  Cukup  

6 Lala olivia 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 Baik  

7 Mahendra 1 1 2 1 2 2 2 2 3 16 Kurang  

8 Anindia Syifa 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 Baik  

9 Fedora F 2 3 2 2 3 2 3 4 3 24 Baik  

10 Prayoga A.W 3 3 4 2 4 4 4 3 4 31 Sangat baik  

No Nama Siswa 
Indikator yang diamati Jumlah 

skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Nur aisyah 2 3 3 2 3 2 3 1 3 22 Baik  

2 Afrizal Y 2 3 3 2 3 3 3 4 3 26 Baik  

3 Dwi Novianto 2 2 3 2 3 3 3 3 3 24 Baik  

4 Faizal Dwi S 3 3 4 3 4 3 4 4 3 31 Sangat baik  

5 Fitria Bella N 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 Cukup  

6 Lala olivia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Baik  

7 Mahendra 2 2 2 2 2 3 2 3 3 21 Cukup  

8 Anindia Syifa 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31 Sangat baik 

9 Fedora F 3 3 3 2 3 2 3 3 4 26 Baik 

10 Prayoga A.W 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33 Sangat baik  
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Siklus III 

 

 

       Semarang,   April 2011 

Observer       Observer 

 

 

Zaenatun       Ulya Irmawati 

NIM : 1402407184     NIM: 1402407178 

 

 

 

No Nama Siswa 
Indikator yang diamati Jumlah 

skor 
Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Nur aisyah 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 Baik  

2 Afrizal Y 3 2 3 2 2 2 3 3 3 23 Baik  

3 Dwi Novianto 3 2 2 3 2 3 2 3 3 23 Baik  

4 Faizal Dwi S 4 3 4 3 3 3 4 3 3 30 Sangat baik  

5 Fitria Bella N 3 3 3 1 3 3 2 1 3 22 Baik   

6 Lala olivia 2 3 4 3 4 2 3 4 3 25 Baik  

7 Mahendra 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 Cukup  

8 Anindia Syifa 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32 Sangat baik  

9 Fedora F 3 3 4 4 4 2 3 3 4 30 Sangat baik 

10 Prayoga A.W 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 Sangat baik  
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HASIL CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

 

Siklus I pertemuan pertama tanggal 29 Maret 2011 

a. Pada pra pembelajaran  

 Sebelum pembelajaran guru mengecek semua kelengakapan siswa seperti 

alat tulis, bahan ajar, alat peraga siswa, dan pengkondisian kelas, 

mengucapkan salam, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. 

b. Pada kegiatan awal  

 Guru menyampaikan apersepsi dengan menanyakan bagaimana kegiatan 

yang dilakukan anak di rumah, guru memotivasi dengan mengajak siswa 

menyayikan lagu ”kasih ibu” menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 1) siswa diharapkan dapat membaca teks sederhana dengan lancar 2) 

dapat memahami isi bacaan 3) menyebutkan contoh tata tertib di rumah 4) 

dapat menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami di rumah, 

menyampaikan tema yang akan dipelajari yaitu tema keluarga.  

c. Kegiatan inti 

1. Eksplorasi  

 Guru menggali pengetahuan dengan bertanya tentang tata tertib yang 

ada di rumah, kemudian siswa di suruh mengamati gambar-gambar tentang 

tata tertib di rumah, kemudian siswa menjawab bagun pagi, sarapan pukul 

06.00, sholat berjamah bersama keluarga, dll siswa disuruh menceritakan 

peristiwa penting yang berhubungan dengan tata tertib di rumah. 
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Kemudian siswa diberikan tes awal sebelum masuk pembelajaran 

membaca lancar. 

2. Elaborasi  

 Guru memberikan contoh cara membaca kemudian siswa menirukan 

membaca, guru menyuruh sebagian siswa membaca teks bacaaan ke “ ke 

rumah bibi”  kemudian siswa dibagi kelompok secara heterogen 

berdasarkan jenis kelamin, guru membagi menjadi 10 kelompok masing-

masing kelompok anggotanya 4 siswa. Guru menjelaskan tata cara 

permainan scrabble kurang begitu jelas sehingga siswa kurang begitu 

paham. Kemudian siswa bekerja sama bermain scrabble, pada saat proses 

pembelajaran permaianan scrabble terjadi kesalahan teknis alat peraga 

berupa kartu huruf kurang, pada saat permainan guru membing hanya dua 

kelompok saja dan diam saja tidak memberikan arahan kepada kelompok 

yang mendapatkan kesulitan, setelah permainan selesai siswa membacakan 

hasil kata yang ditemukan, siswa disuruh membaca teks yang berjudul “ke 

rumah bibi” setelah itu guru mengadakan tanya jawab mengenai isi bacaan 

tentang “ke rumah bibi” 1) dimana keluarga Adi berlibur? Hampir 70% 

siswa menjawab rumah bibi sebagian siswa tidak mendengarkan sehingga 

tidak menjawab 2) ada dimana rumah bibi Adi?  75% siswa menjawab 

desa  sebagianya tidak menjawab karena tidak memperhatikan pertanyaan 

guru 3) Dengan apa mereka pergi kerumah bibi? 50 persen menyebutkan 

naik kendaraan umum dan 50% naik delman. Siswa membaca lancar teks 

bacaan yang di sudah disediakan guru. 
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3. Konfirmasi   

 Guru memberikan umpan balik terhadap materi yang dipelajari yaitu 

1) contoh tata tertib yang ada di rumah, 2) bercerita tentang peristiwa 

penting di rumah 3) membaca lancar sesuai dengan lafal dan intonasi 4) 

memahami isi bacaan ke rumah bibi. 

d. Kegiatan akhir 

 Guru memberikan tes lisan membaca lancar, kemudian motivasi dengan 

menyuruh siswa belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa membaca dengan 

lancar dan memberikan penghargaan berupa bintang penghargaan kepada 

kelompok terbaik dan siswa yang mendapatkan nilai baik. 

e. Kemampuan menguasai materi 

 Dalam penguasan materi guru belum menyampaikan secara keseluruhan 

dikarenakan pembelajaran di kelas rendah tematik harus mengkaitkan materi 

bahasa dengan materi pelajaran lain, karena guru memfokuskan materi bahasa 

Indonesa sehingga ada materi dari pelajaran lain yang belum tersentuh. 

f. Penggunaan alat peraga 

 Dalam penggunaan alat peraga guru menggunakan dengan baik tetapi alat 

perga berupa gambar-gambar belum begitu menarik dari tekstur warna 

gambar dan kejelasan gambar tersebut. Untuk alat peraga kartu huruf untuk 

permainan scrabble terjadi kekurangan kartu hurufnya sehingga siswa 

bingung untuk menyusun kata lain. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

Siklus I Pertemuan kedua tanggal 30 Maret 20011 

a. Pada pra pembelajaran  

 Sebelum pembelajaran guru mengecek semua kelengakapan siswa seperti 

alat tulis, bahan ajar, alat peraga siswa, pengkondisian kelas, mengucapkan 

salam, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa 

b. Kegiatan awal pembelajaran 

 Guru membuka kelas dengan menyampaikan apersepsi dengan mengingat 

materi kemarin tentang tata tertib yang harus  dilakukan siswa di rumah, guru 

memotivasi dengan mengajak siswa menyayikan lagu lihat kebunku, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 1) siswa diharapkan 

dapat membaca teks sederhana dengan lancar 2) dapat memahami isi bacaan 

3) menyebutkan contoh tata tertib di sekolah 4) dapat menceritakan letak 

rumah masing-masing, menyampaikan tema yang akan dipelajari yaitu tema 

lingkungan.  

c. Kegiatan inti  

1. Eksplorasi  

 Guru menggali pengetahuan siswa tentang tata tertib yang ada di 

sekolah, siswa menjawab upacara hari senin, membersihkan kelas, senam 

tiap hari rabu, pramuka setiap hari jumad, dan datang tepat waktu, 

kemudian guru menampilkan beberapa gambar tentang tata tertib sekolah 

dan semua siswa mengamati  
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2. Elaborasi 

 Guru memberikan contoh cara membaca kemudian siswa menirukan 

membaca, guru menyuruh sebagian siswa membaca teks bacaaan ke “ pagi 

hari” kemudian siswa dibagi kelompok secara heterogen berdasarkan jenis 

kelamin dan tingkat kecerdasan siswa, guru membagi menjadi 10 

kelompok masing-masing kelompok anggotanya 4 siswa, kemudian guru 

menjelaskan tata cara permainan scrabble secara jelas, kemudian siswa 

bekerja sama bermain scrabble dengan baik dan sportif guru membimbing 

lebih dari tiga kelompok dan memberikan arahan kepada kelompok yang 

mendapatkan kesulitan saat kerja kelompok, setelah permainan selesai 

siswa membacakan hasil kata yang ditemukan, siswa disuruh membaca 

teks yang berjudul “ pagi hari” kemudian tanya jawab tentang isi bacaan 1) 

apa yang dilakukan aku setelah bangun pagi? siswa menjawab dengan 

lantang mandi, 2) aku berangkat sekolah bersama siapa?  Hampir 85 % 

siswa menjawab dengan teman. 

3. Konfirmasi 

 Guru bersama siswa memnyimpulkan bersama mengenai materi yang 

telah dipelajari yaitu:1) contoh tata tertib yang ada di sekolah, 2) bercerita 

tentang letak rumah ke sekolah 3) membaca lancar sesuai dengan lafal dan 

intonasi 4) memahami isi bacaan pagi hari. 

d. Kegiatan akhir 

 Guru memberikan lembar evaluasi kemudian siswa mengerjakan dengan 

sungguh-sungguh, guru memberikan motivasi dengan menyuruh siswa belajar 
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dengan sungguh-sungguh dan memberikan penghargaan berupa bintang 

penghargaan kepada kelompok terbaik dan siswa yang mendapatkan nilai 

baik. 

e. Kemampuan menguasai materi 

 Dalam penguasaan materi guru pada pertemuan kedua ada peningkatan 

meskipun pembelajaran yang dilakukan tematik guru menjelaskan materi 

dengan baik meskipun masih ada materi yang belum tersampaikan, untuk 

materi bahasa Indonesia sudah tersampaikan semua sehingga siswa 

memahami isi bacaan. 

f. Pengguanaan alat peraga 

 Untuk keterampilan guru dalam menggunakan alat perga masih sama pada 

pertemuan pertama guru menggunakan alat peraga dengan baik akan tetapi 

kurang menarik siswa karena gambarnya kurang bagus. Untuk alat peraga 

karu huruf sudah lengakap sehingga siswa mudah dalam menyusun kata. 

  

      Semarang, 30 Maret 2011 

    Observer 

   

 

    Aminah 

                  NIM: 1402407181
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HASIL CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

 

Siklus II Pertemuan Pertama  pada tanggal 12 April 2011 

a. Kegiatan pra pembelajaran  

 Sebelum pembelajaran guru mengecek semua kelengakapan siswa seperti 

alat tulis, bahan ajar, alat peraga siswa, pengkondisian kelas, mengucapkan 

salam, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. 

b. Keterampilan awal 

 Guru membuka kelas dengan menyampaikan apersepsi dengan 

menanyakan kegiatan yang ada di sekolah, guru memotivasi dengan 

mengajak siswa menyayikan lagu bangun tidur, menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 1) siswa diharapkan dapat membaca teks 

sederhana dengan lancar 2) dapat memahami isi bacaan 3) mampu 

melaksanakan aturan yang ada di masyarakat 4) dapat menyebutkan cara 

menjaga lingkungan tetap sehat, menyampaikan tema yang akan dipelajari 

yaitu tema kegiatan. 

c. Kegiatan inti  

1. Eksplorasi 

  Guru meggali pengetahuan siswa tentang tata tertib di masyarakat dan 

menyebutkan kegiatan cara menjaga lingkungan agar tetap sehat siswa 

menjawab membersihkan halaman rumah, melakukan ronda malam, dan 

gotong royong, sambil guru memberikan contoh gambar tentang cara 

menjaga lingkungan agar tetap sehat dan siswa mengamati. 
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2. Elaborasi 

  Guru memberikan contoh cara membaca dengan intonasi dan lafal 

yang benar kemudian siswa menirukannya, sebagian siswa di suruh maju 

ke depan untuk membaca lancar dengan lafal dan intonasi yang benar. 

Guru mengorganisasikan kelompok menjadi 10 kelompok tiap kelompok 

beranggota 4 siswa secara heterogen berdasarkan jenis kelamin kemudian 

siswa bermain scrabble dengan baik dan sportif guru juga membimbing 

lebih dari 4 kelompok dalam kelas dan memberikan solusi dan arahan jika 

terjadi kesalahan dan permasalahan saat kerja kelompok. Setelah 

permainan selesai kembali ke teks bacaan yang berjudul “berlibur ke 

pantai” sebagian siswa membaca lagi tentang teks bacaan tersebut, 

kemudian tanya jawab mengenai isi bacaan yang berjudul “Berlibur ke 

Pantai” 1) di mana keluarga Vandi berlibur? Siswa menjawab ke pantai 2) 

apa yang dilakukan ayah sebelum berangkat? membersihkan mobil, 3) 

sepanjang jalan kelurga vandi melakukan kegiatan apa? Siswa menjawab 

bernyanyi sambil menikmati pemandangan alam. 

3. Konfirmasi  

  Guru bersama siswa menyimpulkan bersama siswa tentang materi 

yang telah dipelajarai yaitu: 1) kegiatan yang berhubungan dengan tata 

tertib di masyarakat 2) menjaga rumah tetap sehat, 3) membaca lancar 

sesuai dengan lafal dan intonasi 4) memahami isi bacaan berlibur ke 

pantai. 
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d. Kegiatan akhir 

 Memberikan tes lisan membaca lancar, kemudian memberikan motivasi 

dengan cara memberikan dorongan agar siswa belajar dengan giat di rumah 

supaya pintar, dan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik, dan 

salam. 

e. Keterampilan menguasai materi 

 Guru menguasai materi dengan baik  hampir semua materi tersampaikan 

dengan baik dan secara sistematis, meskipun pembelajaran dilakukan secara 

tematik tetapi materi hampir tersentuh semua. 

f. Keterampilan menggunakan alat peraga 

 Penggunaan alat peraga sudah mengalami peningkatan guru membawa alat 

perga gambar-gambar mengenai kegiatan dalam masyarakat sudah dapat 

dilihat siswa keseluruhan dan gambarnya sudah menarik. 

Siklus II Pertemuan kedua pada tangga 13 April 2011 

a. Kegiatan pra pembelajaran  

 Sebelum pembelajaran guru mengecek semua kelengakapan siswa seperti 

alat tulis, bahan ajar, alat peraga siswa, pengkondisian kelas. Mengucapkan 

salam, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. 

b. Kegiatan awal  

  Guru membuka kelas dengan menyampaikan apersepsi dengan 

mengingat materi kemarin tentang tata tertib yang harus  dilakukan siswa di 

masyarakat, guru memotivasi dengan mengajak siswa menyayikan “aku anak 

sehat “menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 1) siswa 
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diharapkan dapat membaca teks sederhana dengan lancar 2) dapat memahami 

isi bacaan 3) melaksanakan peraturan yang ada di masyarakat dengan baik 4) 

dapat menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat dengan baik 

menyampaikan tema yang akan dipelajari yaitu tema kesehatan. 

c. Kegiatan inti  

1. Eksplorasi 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara menjaga kesehatan 

dalam masyarakat kemudian siswa digali pengetahuanya tentang peraturan 

mengenai cara menjaga kesehatan yang ada di masyarakat siswa 

menjawab kerja bakti membersihkan lingkungan masrakat dan posyandu 

2. Elaborasi 

 Guru memberikan contoh cara membaca dengan intonasi dan lafal 

yang benar kemudian siswa menirukannya, sebagian siswa di suruh maju 

ke depan untuk membaca lancar dengan lafal dan intonasi yang benar. 

Guru mengorganisasikan kelompok menjadi 10 kelompok tiap kelompok 

beranggota 4 siswa secara heterogen berdasarkan jenis kelamin dan tingkat 

prestasi siswa, kemudian siswa bermain scrabble dengan baik dan sportif 

guru juga membimbing lebih dari 4 kelompok dalam kelas dan 

memberikan solusi dan arahan jika terjadi kesalahan dan permasalahan 

saat kerja kelompok, setelah permainan selesai kembali ke pembelajaran 

membaca lancar tentang teks yang berjudul “Rudi sakit” sebagian siswa 

membaca teks tersebut kemudian tanya jawab tentang isi bacaan 1) siapa 

yang tidak masuk sekolah? Siswa menjawab Rudi, 2)  kenapa rudi tidak 
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masuk sekolah? Siswa menjawab rudi tidak masuk sekolah karena sakit, 3) 

berapa hari rudi sakit? Siswa menjawab 3 hari, 4) apakah rudi akan jajan 

sembarangan lagi? tidak akan nakal jajan sembarangan. 

3. Konfirmasi  

 Guru bersama siswa menyimpulkan bersama siswa tentang materi 

yang telah di pelajarai yaitu: 1) melaksanakn peraturan yang ada di 

masyarakat 2) menjaga rumah tetap sehat 3) membaca lancar sesuai 

dengan lafal dan intonasi 4) memahami isi bacaan rudi sakit. 

d. Kegiatan akhir 

 Memberikan evaluasi kemudian siswa mengerjakan evaluasi dengan 

sungguh, kemudian memberikan motivasi dengan cara memberikan dorongan 

agar siswa belajar dengan giat di rumah supaya pintar, dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok terbaik. 

e. Keterampilan menguasai materi 

 Guru menguasai materi dengan baik  hampir semua materi tersampaikan 

dengan baik dan secara sistematis, meskipun pembelajaran dilakukan secara 

tematik tetapi materi hampir tersentuh semua. 

f. Keterampilan menggunakan alat peraga 

 Penggunaan alat peraga sudah mengalami peningkatan guru membawa alat 

perga gambar-gambar mengenai peraturan yang ada  dalam masyarakat sudah 

dapat dilihat siswa keseluruhan dan gambarnya sudah menarik. 
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HASIL CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

 

Siklus III pada tanggal 19 April 2011 

a. Kegiatan pra pembelajaran  

 Sebelum pembelajaran guru mengecek semua kelengakapan siswa seperti 

alat tulis, bahan ajar, alat peraga siswa, pengkondisian kelas. Mengucapkan 

salam, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. 

b. Kegiatan awal 

 Guru membuka kelas dengan menyampaikan apersepsi dengan mengingat 

materi kemarin tentangperaturan yang ada di masyarakat, guru memotivasi 

dengan mengajak siswa menyayikan lagu lihat kebunku, menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai 1) siswa diharapkan dapat membaca 

teks sederhana dengan lancar 2) dapat memahami isi bacaan, 3) 

melaksanakan peraturan yang ada di masyarakat dengan baik 4) dapat 

menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat dengan baik menyampaikan 

tema yang akan dipelajari yaitu tema kebersihan 

c. Kegiatan inti 

1. Eksplorasi 

  Siswa mendengarkan penjelasan guru  tentang kebersihan, guru  

memberikan contoh aturan di masyarakat kemudian siswa disuruh 

menyebutkan contoh lain musyawarah RT dan membersihkan selokan 
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menjawab, siswa mengamati gambar cara menjaga kebersihan  lingkungan 

yang di berikan guru 

2. Elaborasi 

  Guru memberikan contoh cara membaca dengan intonasi dan lafal 

yang benar kemudian siswa menirukannya, sebagian siswa di suruh maju 

ke depan untuk membaca lancar dengan lafal dan intonasi yang benar. 

Guru mengorganisasikan kelompok menjadi 10 kelompok tiap kelompok 

beranggota 4 siswa secara heterogen berdasarkan jenis kelamin dan tingkat 

prestasi siswa, kemudian siswa bermain scrabble dengan baik dan sportif 

guru juga membimbing lebih dari 4 kelompok dalam kelas dan 

memberikan solusi dan arahan jika terjadi kesalahan dan permasalahan 

saat kerja kelompok, setelah permainan selesai kembali ke pembelajaran 

membaca lancar tentang teks yang berjudul “ minggu bersih” sebagian 

siswa membaca ke depan kelas untuk membaca teks bacaan tersebut, 

kemudian tanya jawab tentang isi bacaan tersebut 1) kegiatan apa yang 

dilakukan pada hari minggu? Siswa menjawab kerja bakti, 2) apa sja yang 

dibersihkan? Sampah-sampah dan saluran air. 

3. Konfirmasi 

  Guru bersama siswa menyimpulkan bersama mengenai pembelajaran 

yang dilakukan yaitu: 1) Perturan yang ada dimasrakat untuk menjaga 

lingkungan agar tetap bersih, 2) membaca lancar teks minggu bersih, dan 

3) memahami isi bacaan minggu bersih. 

d. Kegiatan akhir 
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 Memberikan evaluasi kemudian siswa mengerjakan evaluasi dengan 

sungguh, kemudian memberikan motivasi dengan cara memberikan dorongan 

agar siswa belajar dengan giat di rumah supaya pintar, dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok terbaik. 

e. Keterampilan menguasai materi 

 Guru menguasai materi dengan baik  hampir semua materi tersampaikan 

dengan baik dan secara sistematis, meskipun pembelajaran dilakukan secara 

tematik tetapi materi hampir tersentuh semua. 

f. Keterampilan menggunakan alat peraga 

 Penggunaan alat peraga sudah mengalami peningkatan guru membawa alat 

perga gambar-gambar mengenai peraturan yang ada  dalam masyarakat sudah 

dapat dilihat siswa keseluruhan dan gambarnya sudah menarik. 

                   Semarang, 19 April  2011 

    Observer 

   

 

    Aminah 

                  NIM: 1402407181
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Hasil Observasi Keterampilan Membaca Lancar Siklus I 
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Hasil Observasi Keterampilan Membaca Lancar Siklus II 

Niss Nama Aspek yang dinilai Jum 
lah keterangan 

1 2 3 4 
1259 Nur Aisyah 2 1 1 1 5 Kurang 
1277 Ade Arif P. 1 1 1 1 4 Kurang  
1278 Afrizal Yulnandha P. 4 2 2 2 10 Cukup  
1279 Allicia Steffi M. 4 4 4 3 15  Baik  
1280 Ammar Fathur R. 4 4 4 3 15  Baik 
1281 Aninda Syifa K. 4 4 4 3 15  Baik  
1282 Ardhelia Framesty 4 3 3 4 14  Baik  
1283 Arieansyah S.P 4 3 4 3 14  Baik 
1284 Arsyanda Zahara 4 4 4 3 15  Baik 
1285 Bening Chotita Nia 4 1 1 2 8  Cukup 
1286 Chanif Fathanillah B. 4 3 2 3 12  Baik  
1287 Dharma Satriatama 4 4 4 4 16  Baik 
1288 Dwi Novianto Utomo 2 1 3 2 8  Baik 
1289 Faizal Dwi Sapto A. 4 4 3 3 14  Baik  
1290 Farrico Rofii S. 4 4 4 3 15  Baik 
1291 fatiya Malika 4 2 3 3 12  Baik 
1292 Fauzan Syachrul P. 4 4 3 3 14  Baik  
1293 Fedora Fernanda 4 4 4 4 16  Baik 
1294 Feyza Barca Hanif 3 3 3 2 11  Baik 
1295 Fitri Bella Nur A. 4 3 4 2 13  Baik  
1296 Gouldy Johana A.M 4 4 3 4 15  Baik 
1297 Helena Nadiarti H. 4 4 4 2 14  Baik 
1298 Jehira Nanda R.  4 3 4 3 14  Baik  
1299 Krisna Nanda 4 4 4 3 15  Baik 
1300 Lala Oliviana 4 3 3 2 12  Baik 
1301 Mahendra G.I 3 1 2 2 8  Cukup  
1302 Maulana Yasir F. 4 4 4 3 15  Baik  
1303 Muhammad Ivanka  4 3 4 3 14  Baik 
1304 Muhammad Raafi A. 4 4 4 2 14  Baik 
1305 Mutiara maulia M. 3 4 3 3 13  Baik  
1306 Nurul karlita R. 4 4 4 2 14  Baik 
1307 Prayoga Adi W 4 4 4 4 16  Baik 
1308 Priskila Pramana 4 4 4 3 15  Baik  
1309 Puttui Alyaa Dori R. 4 3 3 3 13  Baik 
1310 Raditya Farhan D.P 4 4 4 3 15  Baik 
1311 Sonya Lazuardi 3 3 3 2 11  Baik  
1312 Syarifah Zahfira N.R 4 4 4 3 15  Baik 
1313 Tegar Wasista P.P 4 4 4 2 14  Baik 
1314 Windar Puspita Dewi 4 3 4 3 14  Baik 
1315 Yauniar Ridha  4 4 3 2 13  Baik  

Niss Nama Aspek yang dinilai Jum 
lah 

keterangan 
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1 2 3 4 
1259 Nur Aisyah 3 1 1 1 6 Kurang 
1277 Ade Arif P. 3 1 1 2 7 Kurang  
1278 Afrizal Yulnandha P. 4 2 2 2 10 Cukup  
1279 Allicia Steffi M. 4 4 4 3 15  Baik  
1280 Ammar Fathur R. 4 4 4 3 15  Baik 
1281 Aninda Syifa K. 4 3 4 3 14  Baik  
1282 Ardhelia Framesty 4 3 3 4 14  Baik  
1283 Arieansyah S.P 4 3 4 3 14  Baik 
1284 Arsyanda Zahara 4 4 4 3 15  Baik 
1285 Bening Chotita Nia 4 1 1 2 8  Cukup 
1286 Chanif Fathanillah B. 4 3 2 3 12  Baik  
1287 Dharma Satriatama 4 4 4 4 16  Baik 
1288 Dwi Novianto Utomo 3 4 4 2 13  Baik 
1289 Faizal Dwi Sapto A. 4 4 3 3 14  Baik  
1290 Farrico Rofii S. 4 4 4 3 15  Baik 
1291 fatiya Malika 4 3 3 3 13  Baik 
1292 Fauzan Syachrul P. 4 4 3 3 14  Baik  
1293 Fedora Fernanda 4 4 4 4 16  Baik 
1294 Feyza Barca Hanif 3 3 3 2 11  Baik 
1295 Fitri Bella Nur A. 4 3 4 2 13  Baik  
1296 Gouldy Johana A.M 4 4 3 4 15  Baik 
1297 Helena Nadiarti H. 4 4 4 2 14  Baik 
1298 Jehira Nanda R.  4 3 4 3 14  Baik 
1299 Krisna Nanda 4 4 4 3 15  Baik  
1300 Lala Oliviana 4 3 3 2 12  Baik 
1301 Mahendra G.I 3 4 3 3 13  Baik 
1302 Maulana Yasir F. 4 4 4 3 15  Baik  
1303 Muhammad Ivanka S 4 3 4 3 14  Baik 
1304 Muhammad Raafi A. 4 4 4 2 14  Baik 
1305 Mutiara maulia M. 3 4 3 3 13  Baik  
1306 Nurul karlita R. 4 4 4 2 14  Baik 
1307 Prayoga Adi W 4 4 4 4 16  Baik 
1308 Priskila Pramana 4 4 4 3 15  Baik  
1309 Puttui Alyaa Dori R. 4 3 3 3 13  Baik 
1310 Raditya Farhan D.P 4 4 4 3 15  Baik 
1311 Sonya Lazuardi 3 3 3 2 11  Baik 
1312 Syarifah Zahfira N.R 4 3 4 4 15  Baik  
1313 Tegar Wasista P.P 4 4 4 2 14  Baik 
1314 Windar Puspita Dewi 4 4 4 3 15  Baik 
1315 Yauniar Ridha  4 4 3 2 13  Baik 
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Hasil Evaluasi Siklus I 

 

No NAMA KKM NILAI Keterangan 
1. Nur Aisyah 66 10 Tidak Tuntas 
2. Ade Arif P. 66 10 Tidak Tuntas 
3. Afrizal Yulnandha P. 66 30 Tidak Tuntas 
4. Allicia Steffi M. 66 80 Tuntas 
5. Ammar Fathur R. 66 90 Tuntas 
6. Aninda Syifa K. 66 80 Tuntas 
7. Ardhelia Framesty 66 100 Tuntas 
8. Arieansyah S.P 66 90 Tuntas 
9. Arsyanda Zahara 66 90 Tuntas 

10. Bening Chotita Nia 66 60 Tidak Tuntas 
11. Chanif Fathanillah B. 66 80 Tuntas 
12. Dharma Satriatama 66 100 Tuntas 
13. Dwi Novianto Utomo 66 10 Tidak Tuntas 
14. Faizal Dwi Sapto A. 66 90 Tuntas 
15. Farrico Rofii S. 66 100 Tuntas 
16. fatiya Malika 66 90 Tuntas 
17. Fauzan Syachrul P. 66 80 Tuntas 
18. Fedora fernando 66 90 Tuntas 
19. Feyza Barca Hanif 66 90 Tuntas 
20. Fatiya Malika 66 50 Tidak Tuntas 
21. Gouldy Johana A.M 66 90 Tuntas 
22. Helena Nadiarti H. 66 80 Tuntas 
23. Jehira Antya H 66 60 Tidak Tuntas 
24. Krisna Nanda R 66 80 Tuntas 
25. Lala Oliviana 66 90 Tuntas 
26. Mahendra G.I 66 10 Tidak Tuntas 
27. Maulana Yasir F. 66 40 Tidak Tuntas 
28. Muhammad Ivanka S.P 66 60 Tidak Tuntas 
29. Muhammad Raafi A. 66 70 Tuntas 
30. Mutiara maulia M. 66 80 Tuntas 
31. Nurul karlita R. 66 90 Tuntas 
32. Prayoga Adi Wicaksono 66 100 Tuntas 
33. Priskila Pramana 66 80 Tuntas 
34. Puttui Alyaa Dori R. 66 80 Tuntas 
35. Raditya Farhan D.P 66 90 Tuntas 
36. Sonya Lazuardi 66 90 Tuntas 
37. Syarifah Zahfira N.R 66 70 Tuntas 
38. Tegar Wasista P.P 66 60 Tidak Tuntas 
39 Windar Puspita Dewi 66 80 Tuntas 
40 Yauniar Ridha C.  66 70 Tuntas 
  rata-rata   72,25   
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Daftar Evaluasi Siklus II 

 

 

No Nama KKM Nilai Keterangan 
1. Nur Aisyah 66 10 Tidak Tuntas 
2. Ade Arif P. 66 10 Tidak Tuntas 
3. Afrizal Yulnandha P. 66 40 Tidak Tuntas 
4. Allicia Steffi M. 66 90 Tuntas 
5. Ammar Fathur R. 66 80 Tuntas 
6. Aninda Syifa K. 66 90 Tuntas 
7. Ardhelia Framesty 66 100 Tuntas 
8. Arieansyah S.P 66 90 Tuntas 
9. Arsyanda Zahara 66 90 Tuntas 
10. Bening Chotita Nia 66 70 Tuntas 
11. Chanif Fathanillah B. 66 90 Tuntas 
12. Dharma Satriatama 66 80 Tuntas 
13. Dwi Novianto Utomo 66 10 Tidak Tuntas 
14. Faizal Dwi Sapto A. 66 80 Tuntas 
15. Farrico Rofii S. 66 80 Tuntas 
16. fatiya Malika 66 100 Tuntas 
17. Fauzan Syachrul P. 66 80 Tuntas 
18. Fedora fernando 66 90 Tuntas 
19. Feyza Barca Hanif 66 90 Tuntas 
20. Fatiya Malika 66 50 Tidak Tuntas 
21. Gouldy Johana A.M 66 90 Tuntas 
22. Helena Nadiarti H. 66 90 Tuntas 
23. Jehira Antya H 66 80 Tuntas 
24. Krisna Nanda R 66 80 Tuntas 
25. Lala Oliviana 66 80 Tuntas 
26. Mahendra G.I 66 40 Tidak Tuntas 
27. Maulana Yasir F. 66 40 Tidak Tuntas 
28. Muhammad Ivanka S.P 66 50 Tidak Tuntas 
29. Muhammad Raafi A. 66 90 Tuntas 
30. Mutiara maulia M. 66 90 Tuntas 
31. Nurul karlita R. 66 90 Tuntas 
32. Prayoga Adi Wicaksono 66 100 Tuntas 
33. Priskila Pramana 66 90 Tuntas 
34. Puttui Alyaa Dori R. 66 90 Tuntas 
35. Raditya Farhan D.P 66 90 Tuntas 
36. Sonya Lazuardi 66 70 Tuntas 
37. Syarifah Zahfira N.R 66 80 Tuntas 
38. Tegar Wasista P.P 66 40 Tidak Tuntas 
39 Windar Puspita Dewi 66 90 Tuntas 
40 Yauniar Ridha C.  66 70 Tuntas 

  rata-rata   74   
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Daftar Evaluasi siklus III 

No NAMA KKM NILAI Keterangan 
1. Nur Aisyah 66 10 Tidak Tuntas 
2. Ade Arif P. 66 30 Tidak Tuntas 
3. Afrizal Yulnandha P. 66 50 Tidak Tuntas 
4. Allicia Steffi M. 66 100 Tuntas 
5. Ammar Fathur R. 66 100 Tuntas 
6. Aninda Syifa K. 66 90 Tuntas 
7. Ardhelia Framesty 66 80 Tuntas 
8. Arieansyah S.P 66 80 Tuntas 
9. Arsyanda Zahara 66 90 Tuntas 

10. Bening Chotita Nia 66 50 Tidak Tuntas 
11. Chanif Fathanillah B. 66 80 Tuntas 
12. Dharma Satriatama 66 90 Tuntas 
13. Dwi Novianto Utomo 66 70 Tuntas 
14. Faizal Dwi Sapto A. 66 90 Tuntas 
15. Farrico Rofii S. 66 70 Tuntas 
16. fatiya Malika 66 90 Tuntas 
17. Fauzan Syachrul P. 66 90 Tuntas 
18. Fedora fernando 66 80 Tuntas 
19. Feyza Barca Hanif 66 90 Tuntas 
20. Fatiya Malika 66 50 Tidak Tuntas 
21. Gouldy Johana A.M 66 100 Tuntas 
22. Helena Nadiarti H. 66 90 Tuntas 
23. Jehira Antya H 66 80 Tuntas 
24. Krisna Nanda R 66 70 Tuntas 
25. Lala Oliviana 66 70 Tuntas 
26. Mahendra G.I 66 70 Tuntas 
27. Maulana Yasir F. 66 60 Tidak Tuntas 
28. Muhammad Ivanka S.P 66 50 Tidak Tuntas 
29. Muhammad Raafi A. 66 90 Tuntas 
30. Mutiara maulia M. 66 80 Tuntas 
31. Nurul karlita R. 66 100 Tuntas 
32. Prayoga Adi Wicaksono 66 100 Tuntas 
33. Priskila Pramana 66 80 Tuntas 
34. Puttui Alyaa Dori R. 66 100 Tuntas 
35. Raditya Farhan D.P 66 100 Tuntas 
36. Sonya Lazuardi 66 90 Tuntas 
37. Syarifah Zahfira N.R 66 70 Tuntas 
38. Tegar Wasista P.P 66 50 Tidak Tuntas 
39 Windar Puspita Dewi 66 70 Tuntas 
40 Yauniar Ridha C.  66 100 Tuntas 

  rata-rata   77,5   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I 

 

   Tema    :  Keluarga 

   Satuan Pendidikan : SDN Petompon 02 

   Kelas    : I C 

   Semester   : Genap 

   Alokasi waktu  : 3 x 30 menit (pertemuan pertama) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Bahasa Indonesia 

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

Pkn 

4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah.  

Ips 

2. Mendiskripsikan lingkungan rumah. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Bahasa Indonesia 

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

dengan intonasi yang tepat. 

Pkn 

4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah. 

Ips 

2.1 menceritakan kembali peristiwa penting yang dialami sendiri di ligkungan       

keluarga. 

C. INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

7.1.1 Mampu membaca 5 kalimat sederhana dengan lancar dan intonasi yang 

tepat. 

Pkn 

4.1.1 Mampu melaksanakan tata tertib di rumah. 
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Ips 

2.1.1 Mampu bercerita peristiwa penting yang dialami sendiri di lingkungan 

keluarga. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Melalui permainan scrabble siswa dapat membaca lancar 5 kalimat 

sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

b. Melalui membaca lancar siswa dapat menyebutkan isi bacaan dengan 

tepat. 

c. Melalui contoh langsung siswa dapat melaksanakan tata tertib di rumah 

dengan baik. 

d. Melalui contoh langsung siswa dapat menceritakan peristiwa penting yang 

pernah dialami di rumah dengan baik 

E. MATERI AJAR 

1. Membaca nyaring kalimat  

  

  Ke Rumah Bibi 

 Adi berlibur ke rumah bibi 

 Rumah bibi berada di desa 

 Adi berangkat bersama ayah 

 Adi naik kendaraan umum 

 Adi sampai di terminal 

 Rumah bibi jauh dari terminal 

 Dari terminal kita naik apa? 

 Naik delman kata ayah 

 Adi senang naik delman 

 Adi melihat pemandangan indah 

 Di melihat sawah yang luas 

 Adi menikmati udara yang segar 

 Adi sampai di rumah bibi 

 Bibi menyambut Adi  dengan 

 gembira 
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2. Tata terib di rumah 

3. Peristiwa penting dalam keluarga 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Diskusi kelompok 

3. Permainan scrabble 

4. Tanya jawab 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pra kegiatan 

a. Pengkondisian kelas 

b. Menyiapkan alat peraga, media dan sumber belajar 

c. Berdoa 

d. Absensi  

2. Kegiatan awal ( 5 menit) 

a. Apersepsi (menayakan bagaimana kegiatan anak di rumah) 

b. Motivasi siswa (menyanyikan lagu kasih ibu) 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Mengemukakan tema 

3. Kegiatan inti (80 menit) 

A.  Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tata terib di rumah 

2) Guru memberikan gambar tentang tata tertib  

3) Siswa mengamati tentang tata tertib yang ada di rumah 

4) Siswa menceritakan peristiwa penting mengenai tata tertib 

5) Siswa diberikan tes awal 

B.  Elaborasi 

1) Guru membacakan teks bacaan. 

2) Siswa menirukan apa yang dibaca guru. 

3) Siswa membaca kalimat yang di berikan guru. 

4) Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. 
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5) Guru membagikan kartu huruf kepada setiap kelompok dengan 

huruf yang sama. 

6) Guru memberikan kuis kepada setiap kelompok. 

7) Masing-masing kelompok menyusun kata yang berhubungan 

dengan keluarga.  

8) Masing-masing anggota kelompok menuliskan kata yang telah 

ditemukan. 

9) Masing-masing kelompok dapat menyusun kata lain pada huruf 

yang sama dengan cara menyususun di papan scrabble sehingga 

terbentuk sebuah kata baru. 

10) Kelompok berakhir jika kelompok sudah kehabisan kata lagi. 

11) Pemenangnya adalah kelompok yang mendapatkan poin terbanyak 

menyusun kata dengan cepat. 

12) Siswa membacakan kata yang didapat. 

13) Siswa membaca beberapa kalimat sederhana yang disediakan guru. 

14) Siswa menjawab pertanyaan mengenai isi bacaan. 

15) Masing-masing siswa maju ke depan membaca teks bacaan. 

C.  Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik  terhadap materi yang telah  

diajarkan. 

2) Siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

4. Kegiatan akhir ( 5 menit) 

a. Memberikan motivasi 

b. Memberikan penghargaan  

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  

1. Kartu huruf 

2. Contoh gambar tata tertib  

3. Bse Bahasa Indonesia kelas I, Ismail Kusmiyadi 

4. Bse Pkn kelas I,  Setiati 

5. Bse ips kelas i, Indrastuti 
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6. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Rendah 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur tes 

- Tes awal  : ada saat apersepsi 

- Tes dalam proses : ada saat pembelajaran berlangsung 

2. Jenis tes 

- Tes awal   : Tes tertulis 

- Tes dalam proses  : Pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

3. Bentuk tes 

- Tes    :  LKS pre tes 

- Non tes   : Aktivitas siswa (lembar observasi) 

 

      Semarang, 29 maret 2011 
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SOAL PRE TES 

Bertamasya 

Hari itu hari Minggu pukul 09.00 WIB 
Ayah, ibu, paman Andi  mengajak Dedi dan Yeyen bertamasya. 
Berangakat naik mobil pribadi 
Mula-mula pergi ke taman kota kemudian pergi ke pantai Baron 
Di taman kota melihat bunga mawar, melati, dan nusa indah 
Disana melihat yang ombak yang besar 
Dendi  dan Yeyen mengambil banyak kerang untuk digunakan kerajinan tangan 
Tiba-tiba yeyen adik Dendi hilang 
Mereka sangat gelisah 
 
Jawablah pertayaan di bawah ini sesuai dengan kalimat diatas! 

1. Mereka pergi tamasnya dimana .... 

2. Pada hari apa mereka bertamasya .... 

3. Dimana yeyen hilang .... 

4. Apa yang di cari Dendi .... 

5. Sebelum pergi ke pantai mereka pergi kemana .... 

6. Bunga apa saja yang ada di kota .... 

7. Siapa saja yang pergi bertamasya .... 

8. Siapa nama Paman Dendi dan Yeyen ... 

9. Mereka pergi menggunakan .... 

10. Pukul berapa mereka berangkat .... 

 

Jawaban 

1. Taman kota, pantai Baron   
2. Minggu 
3. Di pantai 
4. Kerang  
5. Taman kota 
6. Mawar, melati, nusa indah 
7. Ayah, ibu, paman andi, dendi, dan yeyen 
8. Andi 
9. Kendaraan pribadi 
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10. 09.00 WIB 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I  

 

   Tema    :  Lingkungan 

   Satuan Pendidikan : SDN Petompon 02 

   Kelas    : I C 

   Semester   : genap 

   Alokasi waktu  : 2 x 30 (Pertemuan kedua) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Bahasa Indonesia 

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

Pkn 

4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah.  

Ips 

2. Mendiskripsikan lingkungan rumah. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Bahasa Indonesia 

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

dengan intonasi yang tepat. 

Pkn 

4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah. 

Ips 

2.2 mendiskripsikan lingkungan rumah. 

C. INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

7.1.1 Mampu membaca 5 kalimat sederhana dengan lancar dan intonasi yang 

tepat. 

Pkn 

4.1.1 Mampu melaksanakan tata tertib di sekolah. 
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Ips 

2.2.1 menceritakan letak rumah 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Melalui permainan scrabble siswa dapat membaca lancar 5 kalimat 

sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

b. Melalui membaca lancar siswa dapat menyebutkan isi bacaan dengan 

tepat. 

c. Melalui contoh langsung siswa dapat melaksanakan tata tertib di  sekolah 

dengan baik. 

d. Melalui contoh langsung siswa dapat menceritakan letak rumah sendiri 

dengan tepat 

E. MATERI AJAR 

1. Membaca nyaring kalimat 

  Pagi Hari 

Tiap hari aku bangun pagi 

lalu aku segera mandi 

Habis mandi aku membantu ibu 

Merapikan tempat tidurku 

Makan pagi sudahlah pasti 

Nasi hangat badanku sehat 

Minum susu segar tubuhku 

Ayah ibu sayang padaku 

Lalu aku pergi belajar 

Ke sekolah bersama teman 

Aku ingin menjadi pintar 

Banyak ilmu senang hatiku 

2. Tata terib di sekolah 

3. Letak  rumah 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Permainan scrabble 

2. Tanya jawab 
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3. Diskusi kelompok 

4. ceramah 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pra kegiatan 

a. Pengkondisian kelas 

b. Menyiapkan alat peraga, media dan sumber belajar 

c. Berdoa 

d. Absensi  

2.  Kegiatan awal ( 5 menit) 

a. Apersepsi (mengingat materi pembelajaran yang kemarin tentang tata 

tertib di rumah) 

b. Motivasi siswa menyanyikan (lihat kebunku) 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Mengemukakan tema 

3. Kegiatan inti (40 menit). 

A. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tata terib di sekolah  

2) Guru memberikan gambar tentang tata tertib di sekolah 

3) Siswa mengamati gambar tentang tata tertib yang ada di rumah 

B.  Elaborasi 

1) Guru membacakan teks bacaan  

2) Siswa menirukan apa yang dibaca guru 

3) Siswa membaca kalimat yang di berikan guru 

4) Siswa menceritakan letak rumah 

5) Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. 

6) Guru membagikan kartu huruf kepada setiap kelompok dengan 

huruf yang sama. 

7) Guru memberikan kuis kepada setiap kelompok. 

8) Masing-masing kelompok menyusun kata yang berhubungan 

dengan lingkungan.  
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9) Masing-masing anggota kelompok menuliskan kata yang telah 

ditemukan. 

10) Masing-masing kelompok dapat menyusun kata lain pada huruf 

yang sama dengan cara menyususun di papan scrabble sehingga 

terbentuk sebuah kata baru. 

11) Kelompok berakhir jika kelompok sudah kehabisan kata lagi. 

12) Pemenangnya adalah kelompok yang mendapatkan poin terbanyak 

menyusun kata dengan cepat. 

13) Siswa membacakan kata yang didapat 

14) Siswa membaca beberapa kalimat sederhana yang disediakan guru 

15) Siswa menjawab pertanyaan mengenai isi bacaan 

C.  Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik  terhadap materi yang telah  

diajarkan 

2) Siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan 

4. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru mengadakan evaluasi tes lisan  

b. Memberikan motivasi 

c. Memberikan penghargaan  

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  

1. Kartu huruf 

2. Contoh gambar tata tertib  

3. Bse Bahasa Indonesia kelas I,H Suyatno 

4. Bse Pkn kelas I,  Setiati 

5. Bse Ips kelas I Indrastuti 

6. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Rendah 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur tes 

- Tes dalam proses : ada saat pembelajaran berlangsung 

- Tes hasil / tes akhir : ada saat evalusi 
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2. Jenis tes 

-  Tes dalam proses  : Pengamatan aktivitas siswa  

- Tes hasil/tes akhir : Tes tertulis, tes lisan 

3. Bentuk tes 

- Tes     :  LKS 

- Non tes   : lembar observasi aktivitas siswa  

   

  Semarang, 29 Maret 2011 
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SOAL EVALUASI  

 

  Boneka 
Aku punya boneka 
Ayah membelinya kemarin 
Sebagai hadiah ulang tahunku 
 Aku selalu bermain boneka 
 Aku bermain dengan teman temanku 
 Aku sangat senang 
Boneka ku kuberi nama Panda 
Bonekaku lucu sekali 
Yang selalu menemaniku di saat tidur 
Ketika bangun bonekaku terjatuh di lantai 
Aku sedih sekali 
Karena bonekaku kotor 
 

 Ayo lengkapi isi bacaan di atas berikut 

1. Apa yang dipunyai aku ..... 

2. Siapa yang membelikan ..... 

3. Kapan ayah membelinya .... 

4. Untuk apa ayah membelikannya ..... 

5. Bagaimana perasaan saat bermain aku  ..... 

6. Siapa nama bonekaku .... 

7. Bonekanya menemani di waktu .... 

8. Dimana bonekanya terjatuh .... 

9. Bagaimana perasaanku  saat bonekanya terjatuh ... 

10. Bagaimana bonekanya terjatuh di lantai ... 

 

 Kunci jawaban 
 
1. Boneka   6. Panda 
2. Ayah   7. Tidur 
3. Kemarin  8. Lantai 
4. Ulang tahunku  9. Sedid 
5. Senang    10. Kotor 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

   Tema    : Kegiatan 

   Satuan Pendidikan : SDN Petompon 02 

   Kelas    : I C 

   Semester   : genap 

   Alokasi waktu  : 3 x 30 menit ( pertemuan pertama) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 Bahasa Indonesia 

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

 Pkn 

4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah.  

Ips  

2. Mendiskripsikan lingkungan rumah 

B. KOMPETENSI DASAR 

 Bahasa Indonesia 

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

 dengan intonasi yang tepat. 

 Pkn 

4.2  melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat 

Ips 

2.3 Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga 

kebersihan 

C. INDIKATOR 

 Bahasa Indonesia 

 7.1.1 Mampu membaca 5 kalimat sederhana dengan lancar dan intonasi yang 

tepat. 

 Pkn 

4.2.1 Mampu melaksanakan aturan yang ada di masyarakat 
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Ips 

2.3.1 Mampu menyebutkan cara menjaga lingkungan sehat  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui permainan scrabble siswa dapat membaca lancar 5 kalimat 

sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2. Melalui membaca lancar siswa dapat menyebutkan isi bacaan dengan 

tepat. 

3. Melalui  contoh langsung mampu melaksanakan aturan yang ada di 

masyarakat dengan tepat 

4. Melalui contoh langsung siswa dapat menyebutkan cara menjaga 

lingkungan sehat dengan tepat 

E. MATERI AJAR 

1. Membaca nyaring kalimat 

Berlibur ke Pantai 

Keluarga vandi berlibur ke pantai 

Pagi pagi sebelum berangkat 

Mereka sekeluarga sibuk 

Mempersiapkan diri 

Ayah membersihkan mobil dan 

Mengecek kelengkapannya 

Ibu mempersiapkan bekal 

Vanda dan Vandi mempersiapkan 

Peralatan bermain di pantai 

Sepanjang perjalanan mereka 

Bernyanyi sambil menikmati 

Pemandangan alam 

Sesampai di pantai 

Vanda dan Vandi 

Bermain Sepuasnya 

Tak terasa hari sudah siang 

Setelah makan di tepi pantai 
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Keluarga vandi pulang 

Wajah mereka tampak ceria 

2. Tata tertib di masyarakat  

3. Rumah sehat 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Diskusi kelompok 

3. Permainan scrabble 

4. Tanya jawab 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pra kegiatan 

a. Pengkondisian kelas 

b. Menyiapkan alat peraga, media dan sumber belajar 

c. Berdoa 

d. Absensi  

2. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Apersepsi (menanyakan tentang contoh kegiatan yang ada di rumah 

dan di sekolah) 

b. Motivasi siswa (menyanyikan lagu bangun tidur) 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Mengemukakan tema 

3. Kegiatan inti (80 menit) 

A. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tata tertib di 

masyarakat. 

2) Siswa mendengarkan penjelasan cara menjaga lingkungan sehat 

B. Elaborasi 

1) Guru membacakan teks pendek 

2) Siswa menirukan bacaan yang di baca guru 

3) Siswa membaca kalimat sederhana yang diberi guru 

4) Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. 
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5) Guru membagikan kartu huruf kepada setiap kelompok dengan 

huruf yang sama. 

6) Guru memberikan kuis kepada setiap kelompok  

7) Masing-masing kelompok menyusun kata sesuai dengan kegiatan 

sehari-hari dan kegiatan di waktu senggang 

8) Masing-masing anggota kelompok menuliskan kata yang telah 

ditemukan. 

9) Masing-masing kelompok dapat menyusun kata lain pada huruf 

yang sama dengan cara menyusun di papan scrabble sehingga 

terbentuk sebuah kata baru. 

10) Kelompok berakhir jika kelompok sudah kehabisan kata lagi. 

11) Pemenangnya adalah kelompok yang mendapatkan poin terbanyak 

menyusun kata dengan cepat. 

12) Masing-masing kelompok membacakan kata yang didapat 

13) Siswa membaca kalimat sederhana yang disediakan guru 

14) Siswa menjawab pertanyaan mengenai isi bacaan. 

15) Masing-masing siswa maju ke depan membaca teks bacaan. 

C. Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik  terhadap materi yang telah  

diajarkan 

2) Siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan 

4. Kegiatan akhir (5 menit) 

a. Mengadakan tes lisan membaca lancar 

b. Memberikan motivasi 

c. Memberikan penghargaan  

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  

1. Kartu huruf 

2. Gambar kegiatan di masyarakat 

3. Bse Bahasa Indonesia kelas I, Ismail Kusmiyadi 

4. Bse Pkn kelas I,  Setiati 
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5. Bse Ips kelas I, Indrastuti 

6. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Rendah 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur tes 

- Tes dalam proses  : ada saat pembelajaran berlangsung 

- Te akhir    : ada setelah pembelajaran selesai 

2. Jenis tes 

- Tes dalam proses   : Pengamatan aktivitas siswa dalam   

    pembelajaran 

3. Bentuk tes 

- Tes     : lembar bacaan 

- Non tes    :  observasi aktivitas siswa  

            

       Semarang, 12  April 2011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

   Tema    : Kesehatan 

   Satuan Pendidikan : SDN Petompon 02 

   Kelas    : I C 

   Semester   : genap 

   Alokasi waktu  : 2 x 30 menit ( pertemuan kedua) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 Bahasa Indonesia 

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

 Pkn 

4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah.  

Ips  

2. mendiskripsikan lingkungan rumah 

B. KOMPETENSI DASAR 

 Bahasa Indonesia 

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

 dengan intonasi yang tepat. 

 Pkn 

4.2  Melaksanakan peraturan yang ada di masyarakat. 

Ips 

2.3 menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga 

kebersihan rumah 

C. INDIKATOR 

 Bahasa Indonesia 

 7.1.1 Mampu membaca 5 kalimat sederhana dengan lancar dan intonasi yang 

tepat. 

 Pkn 
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   4.2.1 Mampu melaksanakan peraturan di masyarakat. 

Ips 

2.3.2 Mampu menjaga kebersihan rumah. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui permainan scrabble siswa dapat membaca lancar 5 kalimat 

sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2. Melalui membaca lancar siswa dapat menyebutkan isi bacaan dengan 

tepat. 

3. Melalui  contoh langsung siswa dapat melaksanakan peraturan yang ada 

di masyarakat dengan baik. 

4. Melalui tanya jawab siswa dapat menjaga kebersihan rumah dengan 

baik. 

E. MATERI AJAR 

1. Membaca nyaring kalimat 

 

  Rudi Sakit 

 Suatu hari rudi tidak masuk sekolah 

Sampai tiga hari rudi tidak masuk 

Ibu rudi datang ke sekolah  

Ternyata rudi sakit 

Aku dan teman teman menengok Rudi 

Rudi merasa malu 

Kemudian rudi berjanji 

Rudi tidak akan nakal lagi 

Aku dan teman teman sangat senang 

Rudi pun sembuh 

Sekarang rudi tidak nakal lagi 

1. Tata tertib di masyarakat 

2. Rumah sehat 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 
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2. Diskusi kelompok 

3. Permainan scrabble 

4. Tanya jawab 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pra kegiatan 

a. Pengkondisian kelas 

b. Menyiapkan alat peraga, media dan sumber belajar 

c. Berdoa 

d. Absensi  

2. Kegiatan awal ( 5 menit) 

a. Apersepsi (mengingat materi yang kemarin dipelajari) 

b. Motivasi siswa (aku anak sehat) 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Mengemukakan tema 

3. Kegiatan inti (40 menit) 

A. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru  tentang kesehatan  

2) Guru memberikan contoh aturan di masyarakat 

3) Siswa mengamati gambar cara merawat kesehatan diri dan 

lingkungan  

B. Elaborasi 

1) Guru membacakan teks pendek 

2) Siswa menirukan bacaan yang di baca guru 

3) Siswa membaca kalimat sederhana yang diberi guru 

4) Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. 

5) Guru membagikan kartu huruf kepada setiap kelompok dengan 

huruf yang sama. 

6) Guru memberikan kuis kepada setiap kelompok  

7) Masing-masing kelompok menyusun kata yang berhubungan 

dengan kesehatan. 
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8) Masing-masing anggota kelompok menuliskan kata yang telah 

ditemukan. 

9) Masing-masing kelompok dapat menyusun kata lain pada huruf 

yang sama dengan cara menyusun di papan scrabble sehingga 

terbentuk sebuah kata baru. 

10) Kelompok berakhir jika kelompok sudah kehabisan kata lagi. 

11) Pemenangnya adalah kelompok yang mendapatkan poin terbanyak 

menyusun kata dengan cepat. 

12) Masing-masing kelompok membacakan kata yang didapat 

13) Siswa membaca kalimat sederhana yang diberikan guru 

14) Siswa menjawab pertanyaan mengenai isi bacaan. 

C. Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik  terhadap materi telah diajarkan 

2) Siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan 

4. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru mengadakan evaluasi 

b. Memberikan motivasi 

c. Memberikan penghargaan  

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  

1. Kartu huruf 

2. Contoh gambar cara merawat kesehatan diri dan lingkungan 

3. Bse Bahasa Indonesia kelas I, Ismail Kusmiyadi 

4. Bse Pkn kelas I,  Setiati 

5. Bse Ips kelas I, Indrastuti 

6. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Rendah 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur tes 

- Tes dalam proses  : ada saat pembelajaran berlangsung 

- Tes akhir   : ada saat evaluasi   
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2. Jenis tes 

- Tes dalam proses   : obeservasi aktivitas siswa 

-  Tes hasil/tes akhir  : Tes tertulis, tes lisan 

3. Bentuk tes 

- Tes   :  LKS 

- Non tes  :  lembar observasi 

         

  Semarang, 13 April 2011 
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SOAL EVALUASI 

 

 SD Mekar yang Asri 

Halaman SD Mekar yang cukup luas 
SD itu terletak di jln Garuda 
Lingkungannya bersih 
Halaman di tanami pohon beringin 
Di depan setiap kelas ada taman 
Taman itu sangat indah 
 
 Tanaman itu di tanam oleh pak kebun 
 Gedungnya tampak kokoh dan megah 
 Ada sepuluh gedung dan terdapat dua kantin 
 Semua anggota menjaga dan merawatnya 
 Dan semua murid merasa nyaman 

 

1. Apa nama SD di atas .... 
2. Apa nama pohon yang ada di  halaman .... 
3. Bagaimana keadaan lingkungannya .... 
4. Terletak di mana SD Mekar .... 
5. Kenapa tanaman itu sangat indah, karena .... 
6. Siapa yang menanam tanaman .... 
7. Bagaimana keadaan gedung SD Mekar  .... 
8. Bagaimana perasaan murid ..... 
9. Ada berapa kantinya .... 
10. Ada berapa gedunya ..... 

 

Kunci jawaban 
1. Mekar  
2. Beringin 
3. Bersih 
4. Jln Garuda 
5. Dirawat 
6. Pak kebun 
7. Kokoh dan megah 
8.  Nyaman  
9. Dua  
10. Sepuluh  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS III 

 

   Tema    : Kebersihan 

   Satuan Pendidikan : SDN Petompon 02 

   Kelas    : I C 

   Semester   : genap 

   Alokasi waktu  : 2 x 30 menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 Bahasa Indonesia 

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

 Pkn 

4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah.  

Ips  

2. Mendiskripsikan lingkungan rumah 

B. KOMPETENSI DASAR 

 Bahasa Indonesia 

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

 dengan intonasi yang tepat. 

 Pkn 

4.1 Melaksanakan peraturan yang ada di masyarakat. 

Ips 

2.3 menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga 

kebersihan rumah 

C. INDIKATOR 

 Bahasa Indonesia 

 7.1.1 Mampu membaca 5 kalimat sederhana dengan lancar dan intonasi yang 

tepat. 

 Pkn 

4.1.1 Mampu melaksanakan peraturan di masyarakat. 

LAMPIRAN 25 
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Ips 

2.3.2 Mampu menjaga kebersihan rumah. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui permainan scrabble siswa dapat membaca lancar 5 kalimat 

sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2. Melalui membaca lancar siswa dapat menyebutkan isi bacaan dengan 

tepat. 

3. Melalui  contoh langsung siswa dapat melaksanakan peraturan yang ada 

di masyarakat dengan baik. 

4. Melalui tanya jawab siswa dapat menjaga kebersihan rumah dengan 

baik. 

E. MATERI AJAR 

1. Membaca nyaring kalimat 

 

  Minggu bersih 

Ini adalah hari minggu 

Ada kegiatan kerja bakti 

Semua orang berkumpul  

Mereka membersihkan lingkungan 

Anak anak ikut membantu 

Sampah sampah di kumpulkan 

Saluran air dibersihkan 

Semuanya bersemangat 

Kebersihan lingkungan harus 

dijaga 

Kebersihan itu sangat penting 

Bersih berarti sehat 

2. Tata tertib di masyarakat 

3. Rumah sehat 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 
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2. Diskusi kelompok 

3. Permainan scrabble 

4. Tanya jawab 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pra kegiatan 

a. Pengkondisian kelas 

b. Menyiapkan alat peraga, media dan sumber belajar 

c. Berdoa 

d. Absensi  

2. Kegiatan awal ( 5 menit) 

a) Apersepsi (mengingat materi yang kemarin dipelajari) 

b) Motivasi siswa (bangun tidur) 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Mengemukakan tema 

3. Kegiatan inti (40 menit) 

A. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru  tentang kebersihan  

2) Guru memberikan contoh aturan di masyarakat 

3) Siswa mengamati gambar cara menjaga kebersihan  lingkungan  

B. Elaborasi 

1) Guru membacakan teks pendek 

2) Siswa menirukan bacaan yang di baca guru 

3) Siswa membaca kalimat sederhana yang diberi guru 

4) Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. 

5) Guru membagikan kartu huruf kepada setiap kelompok dengan 

huruf yang sama. 

6) Guru memberikan kuis kepada setiap kelompok  

7) Masing-masing kelompok menyusun kata yang berhubungan 

dengan kebersihan. 

8) Masing-masing anggota kelompok menuliskan kata yang telah 

ditemukan. 
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9) Masing-masing kelompok dapat menyusun kata lain pada huruf 

yang sama dengan cara menyusun di papan scrabble sehingga 

terbentuk sebuah kata baru. 

10) Kelompok berakhir jika kelompok sudah kehabisan kata lagi. 

11) Pemenangnya adalah kelompok yang mendapatkan poin terbanyak 

menyusun kata dengan cepat. 

12) Masing-masing kelompok membacakan kata yang didapat. 

13) Siswa membaca  kalimat sederhana yang diberikan guru. 

14) Siswa menjawab pertanyaan mengenai isi bacaan. 

C. Konfirmasi 

1) Guru memberikan umpan balik  terhadap materi telah diajarkan 

2) Siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan 

4. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru mengadakan evaluasi 

b. Memberikan motivasi 

c. Memberikan penghargaan  

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  

1. Kartu huruf 

2. Contoh gambar cara merawat kesehatan diri dan lingkungan 

3. Bse Bahasa Indonesia kelas I, Ismail Kusmiyadi 

4. Bse Pkn kelas I,  Setiati 

5. Bse Ips kelas I, Indrastuti 

6. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Rendah 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur tes 

- Tes dalam proses  : ada saat pembelajaran berlangsung 

- Tes akhir   : ada saat evaluasi   

2. Jenis tes 

- Tes dalam proses   : obeservasi aktivitas siswa 

-  Tes hasil/tes akhir  : Tes tertulis, tes lisan 
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3. Bentuk tes 

- Tes   :  LKS 

- Non tes  :  lembar observasi 

         

  Semarang,  19  April 2011 
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SOAL EVALUASI 

 

  Kerja Bakti 
Hari minggu pagi 
Keluarga Alif mengadakan kerja bakti 
Alif dan Alia sarapan sebelum bekerja 
Mereka siap bekerja 
Membersihkan rumah dan halaman 
Alif membersihkan ruang tamu 
Alia membersihkan teras 
Ayah dan ibu membersihkan halaman 
Kini rumah dan halaman bersih 
Bersih itu sehat 
Hati mereka terasa damai 

 

1. Apa yang dilakukan keluarga Alif .... 
2. Kapan mereka kerja bakti .... 
3. Apa yang dilakukan Alif dan Alia sebelum bekerja .... 
4. Keluarga alif membersihkan apa .... 
5. Alif membersihkan ruangan  mana .... 
6. Alia membersihkan apa .... 
7. Ayah dan ibu membersihkan mana .... 
8. Setelah dibersihkan rumah dan halaman menjadi  .... 
9. Jika rumah bersih menjadi .... 
10. Bagaiman perasaannya .... 

 

Kunci jawaban 
1. Kerja bakti 
2. Minggu 
3. Sarapan 
4. Rumah dan halaman 
5. Ruang tamu 
6. Teras 
7. Halaman 
8. Bersih 
9. Sehat 
10. Damai 
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FOTO-FOTO KEGIATAN 

 

Keterampilan melakukan Apersepsi 

 

 

Keterampilan bertanya  

LAMPIRAN 26 
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Keterampilan menjelaskan tata cara permainan scrabble 

 

 

Keterampilan membimbing kelompok kecil 
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Guru memberikan penghargaan 

 

 

Guru membimbing siswa mempresentasikan hasil kelompoknya 
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Siswa aktif menaggapi apersepsi 

 

 

Siswa aktif mendengarkan penjelasan guru 
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Siswa aktif mejawab pertanyaan 

 

 

Siswa aktif bermain scrabble 
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Siswa aktif kerja kelompok 

 

 

Siswa aktif mepresentasikan hasil 
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Siswa aktif menerima penghargaan 

 

 

Siswa aktif mengerjakan evaluasi 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
UPTD PENDIDIKAN KEC.GAJAHMUNGKUR 

SD NEGERI PETOMPON 02 
 Jl.Kelud Raya No. 05 Semarang, Telp.(024) 8317670, E-mail: 

sdnpetompon@yahoo.co.id 

  
 

SURAT KETERANGAN 
  NO: 420/      /2011 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri Petompon 02 Kota 

Semarang menerangkan bahwa: 

Nama  :  Aminah 

NIM  :  1402407181 

Jurusan  :   S-1 PGSD 

Fakultas  :  Ilmu Pendidikan 

Universitas :  UNNES 

Telah melakukan penelitian di SD Negeri Petompon Kidul 02 Kota Semarang 

dari tanggal 28 Maret 2011 sampai 30 April 2011 dalam rangka menyusun skripsi 

yang berjudul “PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA LANCAR 

MELALUI PERMAINAN SCRABBLE PADA SISWA KELAS I SEKOLAH 

DASAR” 

Demikian surat keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
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  KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
  UNIVERSITAS NEGERI SEMARAN(UNNES) 
  FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
  Kampus Sekaran  Gd. A2 telp. 8508019, fax (024) 8508019 Gunungpati Semarang 

Nomor  :        /H37.1.1/PP/2011 
Hal  : Permohonan  Ijin Penelitian 
 
Yth. Kepala SDN Petompon 02 Semarang 
Jl. Kelud Raya No.05  
Di Semarang 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/ 
Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut: 
 
Nama   :  Aminah 
NIM  : 1402407181 
Prodi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Judul  : “Peningkatan Keterampilan Membaca Lancar melalui Permainan 
Scrabble       pada Siswa kelas I Sekolah Dasar” 
Waktu pelaksanaan mulai 28 Maret sampai 30 April 2011 
 
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih 
 
       Semarang,   Maret 2011 
       Dekan FIP 
 
 
       Drs. Hardjono, M.Pd 
       NIP. 195108011979031007 
  

 FM-05-AKD-24 REV 00 
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   DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
  FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
  PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 

   Jl. Bringin raya No.15 kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Semarang Tlp. 8660106. 

Nomor  :      /H37.1.1/Km/2011 
Hal  : Permohonan  Ijin Penelitian 
 
Yth. Kepala SDN Petompon 02 Semarang 
Jl. Kelud Raya No.05 kota Semarang 
Di Semarang 
 
Dengan hormat,  

Dalam rangka penyusunan skripsi bagi mahasiswa S-1 PGSD FIP 
UNNES, maka diperlukan data-data penelitian. 

Untuk itu kepada Pemimpin/Kepala Sekolah dimohon dapat membantu 
merealisasi tujuan tersebut di atas dengan mengijinkan mahasiswa untuk 
melakukan observasi dan pengambilan data pada instansi / sekolah yang 
bapak/ibu pimpin, mulai tanggal 28 Maret sampai dengan  30 April 2011. 

 
Adapun mahasiswa dimaksud adalah : 
Nama   :  Aminah 
NIM  :  1402407181 
Jurusan :   S-1 PGSD FIP UNNES 
Judul  :  “Peningkatan Keterampilan Membaca Lancar melalui Permainan 
Scrabble        pada Siswa kelas I Sekolah Dasar” 
Demikian surat ini dibuat, atas kerjasama yang  baik diucapkan terima kasih 
 
     Semarang,     Maret 2011 
     Ketua Jurusan PGSD 
 
 
 
 
     Drs. A. Zaenal Abidin, M. P 
     NIP. 19560512 198203 1 003 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

