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ABSTRAK 

PENERAPAN MEDIA PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS I SD 

MUHAMMADIYAH BATURAN TAHUN AJARAN 2013/2014 

Jasmanto, A510100276, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 134 

halaman. 

Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang 

ilmu. Penguasaan membaca sejak dini sangat diharapkan demi menunjang 

keterampilan membaca pada tingkat selanjutnya. Namun banyak dari siswa pada 

kelas awal masih belum menguasai keterampilan membaca. Guru sering 

kebingungan untuk mengajarkan keterampilan membaca kepada siswa dengan 

media yang tepat. Keterampilan membaca permulaan perlu ditingkatkan melalu 

penerapan media Puzzle dalam pembelajaran. Oleh karena itu masalah penelitian 

dirumuskan sebagai berikut: apakah dengan menerapkan media Puzzle dapat 

meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa?. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa melalui penerapan 

media Puzzle dalam pembelajaran. Media yang secara khusus dirancang untuk 

mengajarkan membaca dengan sedikit modifikasi diharapkan mampu 

meningkatkan keterampilan membaca siswa. Metode dan teknik menggunakan 

PTK, dimana setting penelitian ini adalah siswa kelas 1 SD Muhammadiyah 

Baturan dengan jumlah 22 siswa. Masalah yang diteliti adalah keterampilan 

membaca permulaan dengan indikator meliputi lafal, intonasi serta kelancaran. 

Penelitian berlangsung dalam 2 siklus dengan setiap siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Kegiatan dari masing-masing siklus meliputi empat tahap yaitu tahap 

perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan evaluasi serta analisis dan 

refleksi. Data tentang peristiwa pembelajaran diambil dengan menggunakan 

instrumen lembar observasi, tes evaluasi serta didukung data wawancara dari guru 

kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I hanya 63,63% pada 

pertemuan I dan 68,18% pada pertemuan II yang dinyatakan tuntas, nilai rerata 

hasil belajar baru mencapai 79,05 dengan ketuntasan klasikal 68,18%. Pada siklus 

II terjadi peningkatan, siswa yang dinyatakan tuntas mencapai 77,27% pada 

pertemuan I dan 90,90% pada pertemuan II dengan nilai rerata hasil belajar 

mencapai 80,45 dengan ketuntasan klasikal 90,90%. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa media Puzzle dapat meningkatkan keterampilan membaca 

permulaan siswa pada setiap siklusnya. Oleh karena itu hipotesis tindakan yang 

diajukan dapat diterima. 

Kata kunci: media puzzle, keterampilan membaca permulaan 

 



Pendahuluan 

Keterampilan berbahasa merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh 

setiap manusia. Keterampilan berbahasa mencakup empat aspek, yakni 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis (Henry Guntur Tarigan, 1994: 2). Salah satu materi 

pengajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar yang memegang peranan penting 

adalah pembelajaran membaca. Membaca merupakan keterampilan reseptif 

bahasa tulis (Yeti Mulyati, dkk., 2007: 1. 12). 

Pembinaan keterampilan membaca sejak dini sangat diperlukan untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran peserta didik. Kemampuan membaca 

merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi (Mulyono Abdurrahman, 

2009: 200). Jika anak pada usia sekolah permulaan tidak segera memiliki 

kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam 

mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. 

Keberhasilan dalam mengajarkan membaca permulaan dipengaruhi oleh 

beberapa hal, salah satunya adalah media pembelajaran. Kemajuan teknologi dan 

informasi yang semakin berkembang harus diimbangi dengan kemajuan 

pendidikan. Perangkat-perangkat pembelajaran harusnya lebih menarik dan 

variatif. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak guru yang menggunakan 

perangkat pembelajaran secara konvensional mulai dari metode, strategi, dan 

media pembelajaran. Akibatnya pembelajaran akan terlihat monoton, 

membosankan, kurang menarik, sehingga materi pelajaran yang diajarkan guru 

juga tidak akan terserap oleh siswa dengan baik. 



Berdasarkan hasil observasi pembelajaran siswa kelas 1 SD 

Muhammadiyah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar pada hari 

Selasa 17 September 2013 dan hari Kamis 19 September 2013, dari 22 siswa 

hanya 10 siswa yang dapat membaca dan mengenal huruf, 9 siswa belum dapat 

membaca tapi sudah mengenal huruf dan 3 siswa belum dapat membaca dan 

belum mengenal huruf dengan benar. Artinya hanya 45,45 % siswa kelas 1 yang 

bisa membaca. 

Dalam pembelajaran diketahui guru masih menggunakan strategi dan 

media pengajaran membaca konvensional. Guru hanya menuliskan kata di papan 

tulis kemudian siswa disuruh untuk membaca atau menirukan guru. Pembelajaran 

dengan media dan metode konvensional tentu akan menjadikan pembelajaran 

tersebut hambar dan terkesan monoton sehingga gairah belajar siswa akan 

berkurang.  Padahal penggunaan media pengajaran sangat penting untuk 

menambah minat dan gairah belajar siswa.  

Bertolak dari latar belakang masalah, maka dilakukan penelitian dengan 

judul “ Penerapan media Puzzle untuk meningkatkan keterampilan membaca 

permulaan siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Baturan Kecamatan Colomadu 

Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2013/2014”? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan keterampilan 

membaca permulaan siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Baturan Kecamatan 

Colomadu Kabupaten  Karanganyar tahun ajaran 2013/2014. 

 

 



A. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 

beberapa siklus. Tempat penelitian ini berlokasi di SD Muhammadiyah 

Baturan tepatnya di Desa Griyan Kelurahan Baturan Kecamatan Colomadu 

Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap 

tahun ajaran 2013/2014 selama 6 bulan mulai bulan Desember 2013 sampai 

dengan bulan Mei 2014.  

Prosedur penelitian tindakan kelas ini didesain untuk 2 siklus. Rencana 

tindakan pada masing-masing siklus dalam peneilitan tindakan kelas ini dibagi 

dalam empat langkah yaitu: tahap perencanaan, tahap implementasi tindakan, 

tahap observasi dan evaluasi, dan analisis dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) 

wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka, 

tidak terstruktur, tidak dalam suasana formal dan dapat dilakukan berulang-

ulang untuk menggali informasi yang dibutuhkan, (2) Observasi. Observasi ini 

dilakukan menggunakan teknik observasi terstruktur yang dilaksanakan selama 

proses pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengamati siswa 

yang belajar membaca dengan tujuan untuk mengetahui pengausaan materi 

membaca permulaan, (3) Tes. Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes tertulis. Tes dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan 

keterampilan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Baturan.  



Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif. Model analisis interaktif mempunyai 3 komponen yaitu: (1) Reduksi 

data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, tes dan wawancara 

sebagai data pendukung. Untuk mendapatkan instrumen yang valid dan data 

yang valid maka digunakan triagulasi. Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi data, yaitu mengambil data dari berbagai 

suasana, waktu, tempat dan jenis. Data ini mencakup data hasil observasi 

keterampilan membaca permulaan, data tes evaluasi pembelajaran dan data 

hasil wawancara dengan guru kelas.  

Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dalam setiap siklusnya. KKM 

yang ditentukan adalah 75. Siswa yang mencapai nilai 75 dianggap sudah 

mencapai target yang diinginkan. Pada akhirnya, sebanyak 80% dari jumlah 

siswa kelas 1 sudah bisa membaca. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan data di lapangan yang diperoleh dan dianalisis dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keterampilan membaca permulaan siswa kelas I SD 

Muhammadiyah Baturan meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

kegiatan pra siklus, hasil pengamatan dan tes evaluasi pembelajaran mulai dari 

siklus I sampai siklus II. Presentase akhir siklus II menunjukkan bahwa siswa 

yang sudah bisa membaca mencapai 90,90% dengan nilai rata-rata tes evaluasi  

80,45. Selain itu, peningkatan tersebut juga didukung oleh antusias siswa 

ketika mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media Puzzle. Siswa 



terlihat lebih semangat, perhatiannya bertambah dan kegaduhan di kelas 

berkurang. Media Puzzle terbukti dapat meningkatkan tidak hanya membaca 

permulaan siswa, akan tetapi membuat pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan.  

Pembelajaran pada siklus I berjalan dengan baik dan lancar. Siswa 

terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Banyak siswa yang ingin ditunjuk 

oleh guru untuk maju ke depan kelas bermain sambil belajar dengan media 

Puzzle. Akan tetapi proses belajar mengajar pada siklus I dirasa masih kurang 

maksimal baik dari segi proses maupun hasilnya. Dari segi proses, masih 

banyak siswa yang membuat gaduh di kelas ketika salah satu temannya 

ditunjuk oleh guru. Siswa berlari-larian di dalam kelas, teriak-teriak dan 

menjahili teman-temannya. Hal ini terjadi dapat terjadi karena berbagai faktor, 

seperti kemampuan pengausaan kelas guru yang masih rendah, teknik 

pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat, siswa kurang menghargai 

gurunya, dan lain-lain. Dari segi hasil, peningkatan keterampilan membaca 

permulaan siswa belum mencapai target yang diingingkan. Walaupun 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dari kegiatan pra siklus, akan tetapi 

angka peningkatan tersebut masih rendah. Pada kegiatan pra siklus, siswa yang 

sudah bisa membaca ada 10 siswa dengan nilai rata-rata pre tes adalah 62,85%. 

Setelah dilakukan pembelajaran dengan media Puzzle pada pertemuan I, siswa 

yang sudah bisa membaca ada 14 siswa. Sedangkan pada pertemuan II, siswa 

yang sudah bisa membaca meningkat menjadi 15 siswa atau 68,18 %. 



Sedangkan dari hasil tes evaluasi nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 

79,05 dengan siswa yang nilainya sudah mencapai KKM hanya 15 siswa. 

Proses belajar mengajar pada siklus II berjalan lebih baik dibandingkan 

dengan pembelajaran pada siklus I. Hai ini dapat dilihat dari proses dan hasil 

pembelajarannya. Dari segi proses, siswa lebih antusias mengikuti 

pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran pada siklus I. Kebosanan 

siswa dapat diatasi dengan teknik pembelajaran yang digunakan guru. Suasana 

pembelajaran lebih tenang dan kondusif. Banyak siswa yang malah minta 

ditunjuk untuk maju ke depan kelas. Dari segi hasil, data pengamatan yang 

diperoleh menunjukkan bahwa siswa yang sudah bisa membaca mencapai 17 

siswa atau 77,27% pada pertemuan I dan 20 siswa atau 90,90% pada 

pertemuan II siswa kelas I sudah bisa membaca. Sedangkan dari hasil tes 

evaluasi pembelajaran diperoleh nilai rata-rata mencapai 80,45 dengan siswa 

yang nilainya sudah mencapai KKM adalah 20 siswa. 

Untuk mendukung data penelitian dilakukan wawancara pasca tindakan 

dengan guru kelas Wawancara dilakukan peneliti kepada guru kelas guna 

mengetahui dampak diterapkannya media Puzzle untuk mengajarkan membaca 

permulaan. Berdasarkan penuturan ibu Asri Widajati selaku guru kelas I, 

pembelajaran yang dilakukannya selama ini masih menggunakan media 

seadanya. Guru kelas sebenarnya ingin berinovasi tapi tidak mengetahui media 

yang tepat yang digunakan untuk mengajarkan membaca kepada siswa. Guru 

kelas menuturkan bahwa media Puzzle sangat tepat digunakan untuk 

mengajarkan membaca kepada siswa. Selain bisa membantu mengajarkan 



membaca permulaan kepada siswa, media Puzzle juga bisa melatih motorik 

halus siswa. Selain itu, guru kelas juga menuturkan bahwa terdapat 

peningkatan jumlah siswa yang bisa membaca. Walaupun membaca siswa 

masih belum lancar, akan tetapi hal tersebut sudah bisa menjadi modal yang 

baik untuk perkembangan membaca siswa pada tahap selanjutnya. Akan tetapi, 

guru kelas juga menuturkan bahwa terdapat kekurangan dari media Puzzle 

tersebut, yakni siswa akan cepat bosan jika tidak diimbangi dengan teknik 

pembelajaran yang tepat.  

Dari penelitian yang dilakukan setiap siklusnya diketahui bahwa 

terdapat peningkatan siswa yang sudah bisa membaca dengan benar. Pada 

kegiatan pra siklus siswa yang sudah bisa membaca hanya 10 siswa atau 

45,45%. Setelah dilakukan kegiatan siklus I siswa yang sudah bisa membaca 

menjadi 14 siswa pada pertemuan I atau 63,63% dan 15 siswa  pada pertemuan 

II atau 68,18%. Dari sini dapat diketahui bahwa dari kegiatan pra siklus ke 

siklus I terdapat peningkatan jumlah siswa yang sudah bisa membaca mencapai 

22,63%. Hasil yang didapat pada siklus I belum mencapai target yang 

diinginkan, maka dilakukan siklus II. Data yang diperoleh pada siklus II 

menunjukkan bahwa siswa yang sudah bisa membaca mencapai 17 siswa pada 

pertemuan I atau 77,27 dan 20 siswa pada pertemuan II atau 90,09%. Artinya 

dari kegiatan siklus I ke siklus II terdapat peningkatan sebanyak 22,73%. Hasil 

ini sudah mencapai target yang telah diinginkan. 

Sedangkan dari data tes evaluasi diketahui bahwa terdapat peningkatan 

setiap siklusnya. Kegiatan pra siklus dilakukan pre tes untuk mengetahui 



kemampuan awal peserta didik. Dari KKM yang ditentukan oleh sekolah 

adalah 75, hasilnya terdapat 10 siswa siswa yang nilainya mencapai KKM 

dengan nilai rata-rata 62,85. Kemudian kegiatan siklus I diperoleh nilai rata-

rata 79,05 dengan siswa yang mencapai KKM terdapat 15 siswa. Pada siklus II 

diperoleh nilai rata-rata 80,45 dengan siswa yang nilainya mencapai KKM 

terdapat 20 siswa.  

Hasil penelitian tindakan kelas tentang pengajaran membaca permulaan 

dengan menggunakan media Puzzle yang dilakukan sebanyak dua siklus selalu 

mengalami peningkatan dan telah mencapai batas tuntas sesuai dengan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hipotesis dari penelitian ini adalah 

“media Puzzle dapat meningkatkan katerampilan membaca permulaan siswa 

kelas I SD Muhammadiyah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten 

Karanganyar tahun ajaran 2013/2014”. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis terbukti. 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Keterampilan membaca permulaan 

siswa kelas I SD Muhammadiyah Baturan meningkat setelah diterapkannya 

media Puzzle dalam pembelajaran. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan 

presentase siswa yang mampu membaca. Dari kegiatan pra siklus siswa yang 

mampu membaca mencapai 10 siswa atau 45,45%. Kegiatan pada siklus I 

menunjukkan peningkatan siswa yang sudah bisa membaca mencapai 15 siswa 

atau 68,18%. Nilai rata-rata tes evaluasi yang diperoleh dari kegiatan siklus I 



sebesar 79,05 dengan siswa yang nilainya mencapai KKM sebanyak 15 siswa. 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II diperoleh hasil siswa yang sudah bisa 

membaca sebanyak 20 siswa atau 90,90%. Sedangkan hasil tes evaluasi pada 

siklus II diperoleh nilai rata-rata mencapai 80,45 dengan siswa yang nilainya 

mencapai KKM sebanyak 20 siswa. Artinya dari kegiatan pra siklus sampai 

siklus I terdapat peningkatan sebesar 50%. Dari kegiatan siklus I sampai siklus 

II terdapat peningkatan 50%, (2) Antusias dan semangat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran meningkat. Pembelajaran menjadi lebih aktif dan 

menyenangkan. Hal ini dapat diketahui dari hasil observasi yang menunjukkan 

siswa selalu ingin maju ke depan kelas, siswa merasa tertantang untuk 

memainkan Puzzle dan banyak siswa yang merasa kecewa ketika mendapat 

giliran maju paling akhir. 
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