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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan rendahnya hasil 

belajar membaca permulaan siswa di kelas I SDN 31 Selayo. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar membaca 

permulaan siswa kelas I SDN 31 Selayo berbantuan media kartu. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas I SDN 31 Selayo yang terdiri atas 10 

orang siswa. Penelitian ini terdiri dari dua siklus yang dilakukan melalui 4 

tahapan, yaitu: tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, 

dokumentasi, dan hasil tes belajar. Data yang terkumpul dianalisis secara 

kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis data penelitian menunjukkan 

bahwa pada aspek kognitif siklus I diperoleh rata-rata 62 dan untuk siklus 

II diperoleh rata-rata 82. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa media 

kartu dapat meningkatkan hasil belajar membaca permulaan siswa kelas I 

SDN 31 Selayo. 

 

kata kunci: media kartu, membaca permulaan 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

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

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia 

Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan dalam memahami hakikat bahasa Indonesia dan 
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menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, dan 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

terciptanya masyarakat yang gemar belajar. Proses belajar yang efektif 

antara lain dilakukan melalui kegiatan membaca. Masyarakat yang gemar 

membaca memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang akan 

semakin meningkat kecerdasannya sehingga mereka akan lebih mampu 

menjawab tantangan hidup di masa-masa mendatang. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Saleh (2006:101) yang menyatakan membaca merupakan 

salah satu jenis keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Disebut 

reseptif karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, 

memperoleh ilmu, dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman baru.  

Akhmad (2008:1) merumuskan bahwa membaca sebagai persepsi 

visual dari kata–kata beserta artinya membaca sebagai keterampilan 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan melalui sumber–sumber 

tekstual, seperti buku, koran dan sebagainya dengan menggunakan mata 

atau pandangan sebagai alat utamanya. Membaca pada hakikatnya adalah 

suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar 

melafalkan tulisan, tetapi juga melakukan aktifitas visual berpikir. Proses 

membaca merujuk kepada proses pemahaman dari kata–kata dan kalimat 

kemudian mensosialisasikannya dengan bunyi–bunyi yang sesuai dengan 

sistem tulisan yang digunakan dan biasanya proses itu berlangsung pada 

kelas–kelas (I, II dan III) yang dikenal dengan membaca permulaan 

(Farida, 2007:2).  
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Menurut Depdiknas (2006:25), membaca permulaan merupakan 

suatu keterampilan proses belajar mengajar dengan mengenal dan 

menyusun huruf–huruf menjadi suatu kata, kata–kata hingga berlanjut 

membentuk kalimat–kalimat sederhana yang dapat dibaca. Tujuan dari 

membaca permulaan adalah agar siswa dapat menerjemahkan simbol–

simbol kedalam kata–kata sehingga didapat makna dari simbol–simbol 

yang tertulis tersebut untuk mendapatkan informasi. 

Membaca permulaan adalah materi pelajaran pertama yang harus 

dipelajari oleh siswa dalam belajar membaca. Menurut Akhadiah 

(1992:31), tujuan membaca permulaan ialah agar siswa memiliki  

kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang 

wajar, sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Sabari (1992:57) 

menjelaskan bahwa pembelajaran membaca permulaan diberikan di kelas 

I dan II agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan 

tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk membaca lanjut. 

Berdasarkan pengamatan penulis selama mengajar di Kelas I SDN 

31 Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, ternyata terdapat 

sebagian siswa yang masih belum bisa membaca dengan lancar dari 10 

orang siswa. Ketidakmampuan siswa untuk membaca tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya 

dari faktor guru dan faktor siswa. Dari faktor guru, guru tidak sensitif 

terhadap ketidakmampuan siswa dalam membaca dan menyamakan 

kemampuan dalam mengajarkan materi kepada siswa, selain itu 

kurangnya penggunaan media oleh guru dalam mengajarkan materi 

kepada siswa sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tidak menarik 

bagi siswa.  
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Dari faktor siswa, di antaranya:  kurangnya motivasi, minat dan 

kematangan sosial, emosi dan penyesuaian diri terhadap lingkungan 

sekolah. Berkenaan dengan hal tersebut maka guru memegang peranan 

penting dalam upaya meningkatkan hasil berlajar siswa, salah satu faktor 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

membaca permulaan adalah dengan menggunakan media kartu yang 

berfariasi dan relevan dengan materi. 

Salah satu media yang efektif dalam pembelajaran membaca 

permulaan adalah media kartu. Menurut Elizabet (2002:109), melalui 

kartu huruf yang bisa dipindahkan, anak memperoleh persiapan yang 

tidak ternilai untuk membaca dan mengeja. Ia akan menjadi terbiasa 

dengan huruf dan bagaimana huruf-huruf itu dipadukan untuk 

membentuk kata-kata. Ilda (2008:17) menyatakan bahwa kartu kata 

mengandung arti selembar kertas yang tidak seberapa besar, biasanya 

persegi panjang untuk berbagai keperluan, seperti tanda anggota, 

permainan dan lain-lain. Kata mengandung arti sesuatu yang dilahirkan 

dengan ucapan, ujaran, bicara, cakap, gerak hati, keterangan dan 

sebagainya. Selanjutnya, Arief (1990:50) mengatakan media kartu pada 

papan planel adalah media grafis yang efektif sekali untuk menajikan 

pesan tertentu. Gambar–gambar yang akan disajikan di papan planel 

dapat dipakai berkali–kali. Selain gambar di kelas rendah di SD, papan 

planel dapat pula dipakai untuk menempelkan huruf dan angka. 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 

penelitian adalah guru dan siswa kelas I SDN 31 Selayo Kecamatan 

Kubung, Kabupaten Solok yang berjumlah 10 siswa. Penelitian ini 
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dilaksanakan melalui beberapa tahapan: perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan dua cara, yaitu: observasi dan tes hasil 

belajar. Instrumen dalam penelitian di antaranya: lembaran pengamatan 

untuk mengamati aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa dan 

soal tes hasil belajar. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Perencanaan 

Kegiatan guru yang direncanakan pada kegiatan awal yaitu: (1) 

menyiapkan Silabus dan RPP, (2) menyiapkan media pembelajaran, (3) 

menyiapkan media kartu, dan (4) menyiapkan lembar pengamatan dan 

penilaian.  

2. Pelaksanaan 

Kegiatan dimulai dengan tahap prabaca dengan kegiatan sebagai 

berikut: (1) mengamati gambar Diriku yang ditempelkan guru dipapan 

planel, (2) tanya jawab tentang gambar Diriku, dan (3) siswa diminta 

untuk menceritakan isi gambar yang ada di papan planel. Selanjutnya 

kegiatan inti pada tahap saat baca direncanakan: (1) mengamati kalimat 

yang ditempel di bawah gambar Diriku yang ada di papan planel, (2) 

tanya jawab tentang prediksi dari bacaan kalimat yang ada di bawah 

gambar tersebut, (3) membaca kalimat yang ada di bawah gambar secara 

berulang-ulang sampai hafal di bawah bimbingan guru, (4) membaca 

kalimat tanpa bantuan gambar, (5) mengurai kalimat menjadi kata dan 

membacanya, (6) mengurai kata menjadi suku kata dan membacanya, dan 

(7) mengurai suku kata menjadi huruf. 
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Untuk kegiatan pascabaca direncanakan guru yaitu: membimbing 

siswa secara bergantian menyusun kata-kata yang diacak dan membaca 

kalimat yang berbentuk setelah disusun. Kegiatan akhir direncanakan 

dengan membimbing siswa menyimpulkan pelajaran, melakukan tindak 

lanjut, dan menutup pelajaran, dalam pembelajaran guru juga 

mengadakan penelitian dalam bentuk penilaian hasil.  

Pada proses pembelajaran guru hanya mengadakan pengamatan 

dengan tujuan mengetahui sejauh mana perkembangan dari pengunaan 

media kartu pada pembelajaran membaca permulaan, untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan dalam membaca permulaan, guru 

menggunakan penilaian. Penilaian proses yang direncanakan adalah 

mengamati kegiatan membaca siswa secara individu dalam melaksanakan 

kegiatan. Penilaian hasil adalah melihat hasil perolehan tes siswa 

menjawab pertanyaan sesuai dengan materi pembelajaran.  

3. Pengamatan  

Selama penilitian ini berlangsung aspek yang paling diawal adalah 

kemampuan membaca, dan hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus 

I dan II. Pada siklus I, aspek yang diamati, yaitu: kemampuan membaca: 

(1) tahap prabaca, (2) tahap saat baca, dan (3) tahap pascabaca. Penilaian 

pada tahap prabaca, aspek yang dinilai yaitu menjawab pertanyaan 

gambar. Dari aspek tersebut didapatkan rata-rata nilai siswa 67,50%. 

Penilaian pada tahap saatbaca, aspek yang dinilai dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu dari aspek lafal, aspek intonasi, dan aspek kelancaran. Dari 

ketiga aspek tersebut didapatkan rata-rata nilai siswa 63,13%. Penilaian 

pada tahap pascabaca, aspek yang dinilai yaitu menyusun kalimat. Dari 

aspek tersebut didapatkan rata-rata nilai siswa 62,50%. 
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Pada siklus II, penilaian pada tahap prabaca, aspek yang dinilai 

yaitu menjawab pertanyaan gambar. Dari aspek tersebut didapatkan rata-

rata nilai siswa 87,50%. Penilaian pada tahap saatbaca, aspek yang dinilai 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dari aspek lafal, aspek intonasi, dan 

aspek kelancaran. Dari ketiga aspek tersebut didapatkan rata-rata nilai 

siswa 81,88%. Penilaian pada tahap pascabaca, aspek yang dinilai yaitu 

menyusun kalimat. Dari aspek tersebut didapatkan rata-rata nilai siswa 

82,50%.  

4. Refleksi 

Kegiatan refleksi di lakukan secara kolaboratif antara guru dan 

teman sejawat yang telah mengadakan pengamatan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung 

selama 1 kali penelitian menyadari masih ada kendala yang dihadapi 

diantaranya: 

a. Pelaksanaan membaca permulaan melalui media kartu pada 

pebelajaran membaca permulaan belum dapat dilakukan dengan baik 

sesuai langkah-langkah yang di tulis dalam perencanaan. Hal ini 

disebabkan guru kurang semangat dalam memberikan materi pada 

siswa, kurang membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran dan 

juga waktu memberikan pertanyaan kepada siswa, guru 

menyampaikan pertanyaan dengan kurang jelas sehingga siswa 

kurang memahami pertanyaan yang diajukan guru.  

b. Kurangnya bimbingan dan arahan dari guru dalam membaca 

permulaan. 

c. Guru mengadakan tes kemampuan membaca dengan menyelesaikan 

soal yang sudah disediakan belum dapat terlaksana dengan baik.  
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Pada kegiatan awal, pembelajaran kegiatan yang dilakukan yaitu 

guru menyiapkan kondisi kelas untuk belajar kemudian menyuruh siswa 

berdo’a, selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa dan dilanjutkan 

dengan menyampaikan tujuan pembelajaran agar proses pembelajaran 

menjadi terarah. Pada tahap ini guru tidak menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Guru tidak menjelaskan tujuan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan kegiatan pembelajaran  perlu 

disampaikan agar siswa mengetahui arah pembelajaran yang akan 

dilakukannya. Dengan mengetahui arah pembelajaran siswa akan 

mengikuti pembelajaran dengan motivasi yang lebih baik dan lebih 

terarah. Pada kegiatan inti pembelajaran terdiri dari tiga tahapan, yaitu 

tahap prabaca, tahap saatbaca, dan tahap pascabaca. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Saleh (2006:110) bahwa kegiatan dalam proses 

pembelajaran membaca terdiri dari tiga tahapan yaitu: tahap prabaca, 

saatbaca, dan pascabaca. 

Pada tahap prabaca, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan 

tanya jawab tentang gambar dan menceritakan isi gambar. Pada kegiatan 

melakukan tanya jawab tentang gambar, peneliti memajang gambar 

Diriku di depan kelas, kemudian melakukan tanya jawab tentang judul 

gambar dan siapa saja yang ada di dalam gambar. Kegiatan berikutnya 

adalah menceritakan isi gambar. Kegiatan yang dilakukan adalah tanya 

jawab tentang isi gambar, menceritakan isi gambar, dan peneliti 

menjelaskan isi gambar.  

Pada tahap saat baca, kegiatan yang dilakukan adalah memprediksi 

bacaan kalimat, membaca kalimat dengan bantuan gambar, membaca 

kalimat tanpa bantuan gambar, mengurai kalimat menjadi kata 
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menggunakan media kartu, mengurai kata menjadi suku kata 

menggunakan media kartu, dan mengurai suku kata menjadi huruf 

menggunakan media kartu. 

Pada tahap pascabaca, kegiatan yang dilakukan adalah membimbing 

siswa mengulang membaca kalimat, disini peneliti membimbing siswa 

memainkan kartu dengan merangkai kartu huruf menjadi suku kata, kata, 

dan akhirnya menjadi kalimat serta sebaliknya, kemudian mengadakan 

evaluasi terhadap bacaan siswa, dan membimbing siswa untuk 

menanggapi bacaan temannya. 

Pada tahap akhir, pelaksanaan pembelajaran sudah terlaksana 

dengan baik, karena guru sudah membimbing dan mengarahkan siswa 

untuk menyimpulkan hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

dan memberikan tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh siswa selama 

proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada setiap kegiatan 

sudah terlaksana dengan baik dimana guru telah mengarahkan dan 

membimbing siswa dalam setiap kegiatan yang memerlukan arahan dan 

bimbingan guru. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran membaca permulaan berbantuan media kartu dapat 

meningkatkan hasil belajar membaca permulaan siswa kelas I SDN 31 

Selayo, baik pada tahap prabaca, saatbaca, dan pascabaca. Oleh sebab itu, 

disarankan kepada guru kelas rendah terutama kelas I agar dapat 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan cara memilih 

dan menggunakan strategi yang tepat dalam pembelajaran membaca 

permulaan. 
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