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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan bahwa kemampuan 

membaca dalam pembelajaran tema Hidup rukun dapat ditingkatkan melalui 

metode Make a Match. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi 

penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah guru kelas II dan 

siswa kelas II sebanyak 28 siswa. Sumber data  yang digunakan: (1) data yang 

bersumber dari siswa, mengenai kemampuan membaca, (2) data yang bersumber 

dari guru, penerapan metode Make a Match, (3) data yang bersumber dari situasi 

kelas saat pembelajaran berlangsung. Teknik pengumpulan data menggunakan: 

(1) observasi, (2) dokumentasi, dan (3) catatan lapangan. Teknik validasi data 

menggunakan: (1) kemampuan membaca siswa menggunakan teknik Triangulasi 

Sumber, (2) metode Make a Matchmenggunakan Triangulasi Teknik. Teknik 

analisis data menggunakan: (1) analisis komparatif, (2) analisis kritis. Prosedur 

penelitian meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) analisis 

dan refleksi.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: (1) 

terdapat peningkatan kemampuan membaca siswa yang ditandai dengan (a) 

kemampuan efektif membaca, (b) ketepatan, dan (c) kelancaran. Terlihat dalam 

pencapaian indikator yang mengalami peningkatan dari prasiklus sampai siklus II. 

Dari rata-rata hanya 29%, naik menjadi 58% pada siklus I, dan menjadi 84% pada 

akhir siklus. 

 

Katakunci: pembelajaran, membaca, Make a Match 
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A. PENDAHULUAN 

 

Model pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk siswa SD sebenarnya 

tidak jauh berbeda dengan model pembelajaran sebelumnya, yaitu tematik 

terpadu. Pembelajaran Tematik Terpadu mampu mewadahi dan menyentuh secara 

terpadu dimensi emosi, fisik, dan akademik siswa. Tetapi dalam Kurikulum kali 

ini siswa dituntut untuk lebih aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar yang 

ada. Kemampuan siswa dalam membaca menjadi salah satu penentu keberhasilan 

anak didik dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Seperti yang 

telah diketahui, bahwa sebagian besar ilmu pengetahuan yang diberikan dalam 

bentuk tulisan sehingga menuntut siswa untuk melakukan aktivitas membaca agar 

memperoleh pengetahuan. Maka, kemampuan membaca memiliki kedudukan 

yang penting dalam pendidikan dan pengajaran.  

Kemampuan membaca tidak diperoleh secara alamiah, tetapi harus melalui 

proses pembelajaran terlebih dahulu (Soedarso: 2004). Untuk itu diperlukan peran 

guru dalam mengembangkan kemampuan membaca siswa. Pada era globalisasi 

seperti saat ini, banyak informasi yang dapat kita peroleh di luar sana. Orang yang 

banyak membaca akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dibandingkan yang 

jarang membaca.Diharapkan dengan banyak membaca dapat membantu orang 

untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Apalagi dalam kehidupan yang 

berteknologi modern sekarang ini, seseorang harus banyak membaca untuk 

mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada agar tidak mengalami 

kesulitan nantinya. Membaca sebagai pembelajaran merupakan sarana 

pengembangan bagi ketrampilan berbahasa lainnya (Tarigan: 2008).Membaca 

merupakan suatu proses membangun pemahaman dari teks yang tertulis. 

Membaca merupakan suatu ketrampilan yang kompleks yang melibatkan 

serangkaian ketrampilan yang lebih kecil lainnya. Kemampuan membaca yang 

baik merupakan hal yang sangat penting dalam suatu bacaan. Dalam proses 

membaca terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yakni (a) 
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kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis, dan (b) kerja otak untuk 

memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi 

yang utuh dan lengkap. Menurut Wawan (2012), Indikator yang diperlukan dalam 

kemampuan membaca meliputi: (1) kemampuan membaca efektif, (2) ketepatan, 

dan (3) kelancaran.Seorang pembaca yang baik adalah seorang yang dapat 

mengambil tanggapan mengenai bahasa (ide, style, dan kematangan pengarang) 

dan pengertian dengan kecepatan yang lumayan. 

Dalam pembelajaran Temadi Sekolah Dasar,siswa mestinya dibimbing 

oleh guru untuk aktif menemukan sesuatu yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. Siswa ketika dibimbing menemukan konsep sebaiknya diawali 

dengan pemberian stimulus sehingga temuan siswa dapat dijadikan sebagai 

bentuk kegiatan menguasai materi pembelajaran. Berdasarkan pengalaman guru 

kenyataan yang ada sekarang ini, tingkat kemampuan membaca pada siswa 

Sekolah Dasar Negeri 3 Pilangpayung terutama siswa kelas II masih mengalami 

kesulitan dalam membaca yang baik dan benar. Terbukti dari jumlah seluruh 

siswa dalam satu kelas hanya sekitar 30% yang memiliki kemampuan membaca 

yang benar, dengan tingkat penerapan metode yang menarik sekitar 25%. 

Tingkat kemampuan membaca yang rendah bisa disebabkan karena kurang 

menariknya metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi, bisa juga 

dikarenakan kondisi fisik maupun fisiologis siswa itu sendiri. Untuk itu agar 

materi yang disampaikan oleh guru dapat dengan mudah dipahami oleh siswa 

maka diperlukan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

membaca siswa. Melihat kondisi dan karakteristik dari siswa kelas II SD N 3 

Pilangpayung, maka dipilihlah metode Make a Match dalam meningkatkan 

kemampuan membaca karena pada dasarnya siswa kelas II masih suka bermain, 

dan pada penerapan metode Make a Matchmengandung unsur permainan yang 

dapat menumbuhkan partisipasi dan keaktivan siswa dalam proses pembelajaran. 

Hal tersebut sejalan dengan Lorna Curran keunggulan Metode Make a 

Matchadalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik dalam situasi yang menyenangkan.Pemilihan metode pembelajaran harus 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas yang ada. Oleh sebab itu maka 
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dipilih metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan penelitian 

tindakan kelas. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Pilangpayung Kecamatan 

Toroh Kabupaten Grobogan pada semester I Tahun Ajaran 2014/2015 dengan 

subyek penelitian adalah guru kelas II dan siswa kelas II sebanyak 28 siswa, 

dengan jangka waktu selama 3 bulan (September-November).Pemilihan SD N 3 

Pilangpayung dikarenakan SD tersebut sebagai tempat peneliti mengajar, 

sehingga peneliti dapat terlibat langsung dalam proses penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan PTK. Menurut Wiriaatmadja 

(2009:13) pengertian PTK adalah bagaimana sekelompok guru dapat 

mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari 

pengalaman mereka sendiri mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan 

dalam praktek pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. 

Prosedur PTK sendiri terdiri atas:  

a) Perencanaan, yaitu mengidentifikasi atau merumuskan masalah, 

menentukan konsep, merancang pembelajaran yang akan dilakukan. 

b) Pelaksanaan, yaitu merealisasi apa-apa saja yang telah direncanakan di awal 

tadi, langkah-langkah pembelajaran. 

c) observasi/pengamatan, dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Di 

sini peneliti dibantu oleh 1 guru kolaborator yang bertugas untuk mengamati 

penerapan /langkah-langkah yang dilakukan. Guru kolaborator memegang 

kertas lembar observasi sebagai pentuk penilaian. 

d) Analisis dan refleksi, memuat mengenai hasil evaluasi atas apa saja temuan 

yang diperoleh pada saat pelaksanaan siklus pembelajaran. Bisa mengenai 

peningkatan-peningkatan yang telah dicapai maupun kekurangan ataupun 

kendala yang muncul. Berdasarkan kekurangan yang ada, maka diambil 

langkah apa yang akan ditempuh untuk pembelajaran siklus beikutnya 

sebagai bentuk refleksi tindakan. 
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Pendekatan penelitian dalam PTK adalah pendekatan kualitatif, sebab 

dalam melakukan tindakan kepada subyek penelitian yang sangat diutamakan 

adalah mengungkap makna. Penelitian ini selain guru kelas sebagai peneliti, juga 

dibantu dengan 1 guru kolaborator yang mendampingi pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: Variabel Y (Kemampuan Membaca) 

dan Variabel X (Metode Make a Match). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan antara lain:  

a) Observasi, adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap obyek dalam suatu periode tertentu dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati 

(Bungin, 2001:115). 

b) Dokumentasi, adalah suatu cara metode pengumpulan data kualitatif mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, dan 

sebagainya (Arikunto, 2006:259). 

c) Catatan lapangan, merupakan catatan tertulis mengenai apa yang didengar, 

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

terhadap data dalam penelitian. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis komparatif untuk 

mengukur kemampuan siswa, yaitu hasil per siklus dibandingkan dengan 

indikatorkinerja persiklus. Dan analisis kritis untuk mengukur penerapan metode 

yang digunakan. 

SIKLUS I 

Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan pada saat Pra Siklus, maka 

peneliti mengambil tindakan antara lain: 

a. Peneliti mempersiapkan rencana perbaikan pembelajaran siklus I untuk 

pembelajaran Tema Hidup Rukun Sub Tema Hidup Rukun di Sekolah. 

b. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran, peneliti menggunakan 

pendekatan saintific, selain itu juga menggunakan metodeMake a Match, 

serta media yang menarik.  
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c. Peneliti menyusun lembar observasi aktifitas guru dan siswa dalam 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang diamati oleh observer atau teman 

sejawat. 

Pelaksanaan Tindakan 

Seperti yang telah direncanakan, Siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 17 Oktober 2014. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat 

pertemuan : (1) guru memberikan salam kepada siswa dan melakukan presensi, 

(2) guru membuka pelajaran dengan melakukan apersepsi tentang kemampuan 

membaca,  

(3) guru membagi kelompok berdasarkan daftar ganjil genap, (4) guru 

menyiapkan kartu percobaan berdasarkan materi yang ingin disampaikan, (5) 

guru menyiapkan lembar observasi penilaian kemampuan membaca dan 

penerapan metode Make a Match. 

SIKLUS II 

Perencanaan 

Berdasarkan hasil pangamatan dan refleksi pada Siklus I maka, dapat 

diambil tindakan untuk penerapan pada Siklus II yaitu: (1) guru 

mengkondisikan kelas, (2) guru mengumumkan siswa yang mempunyai 

kemampuan membaca baik, dan hasil penerapan metode Make a Match terbaik, 

(3) guru memberikan reward kepada 2 siswa terbaik (4) guru menyiapkan 

materi yang berbeda dengan siklus sebelumnya, (5) guru membagi kelas 

membagi 2 kelompok, (6) guru memandu siswa saat pencarian pasangan (7) 

guru memotivasi siswa dalam memberikan kesimpulan dari materi yang 

disampaikan. 

Pelaksanaan Tindakan 

Seperti yang telah direncanakan, pelaksanaan pembelajaran Siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014. Langkah-langkah pembelajaran 

yang dilakukan: (1) guru membuka pelajaran dengan mengucap salam, (2) guru 

mengkondisikan kelas dengan melakukan presensi, (3) guru mengumumkan 

siswa yang mendapat nilai terbaik pada pembelajaran sebelumnya, (4) guru 
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membagi siswa menjadi 2 kelompok lagi dan membagi tiap-tiap kelompok 

dengan kartu pertanyaan/jawaban, (5) guru memandu siswa pada saat kegiatan 

berlangsung, (6) bersama-sama dengan siswa, guru menyimpulkan materi 

sebelum pembelajaran berakhir. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkantindakan yang telahdilakukan guru danpeneliti, guru 

berhasilmelaksanakanpembelajaran yang 

meningkatkankemampuanmembacapadasiswa. 

Tabel Perbandingan pencapaian indikator tiap siklus 

NO BUTIR INDIKATOR 
PROSENTASE 

Prasiklus  Siklus I Siklus II 

1 Menyuarakan lambang tulisan secara 

tepat dan lancar 

32% 57% 75% 

2 Mampu menjawab pertanyaan sesuai 

teks 

29% 68% 82% 

3 Menyimaksaat yang lain membaca 25% 54% 93% 

4 Kesesuaian bunyi 32% 64% 86% 

5 Memahami susunan huruf 25% 50% 86% 

6 Kemulusan dalam pengucapan 29% 54% 75% 

7 Kecepatandalammembaca 29% 57% 89% 

RATA-RATA 29% 58% 84% 

 

Sebelumtindakaninidilakukan, 

terdapatfaktabahwakemampuanmembacasiswarendah, terlihatdarirata-rata 

indikatorkemampuan membacanya hanya 29%.Hampir semua butir indikatornya 

masuk kategori rendah. 

TerjadipeningkatankemampuanmembacasetelahdilakukanpenerapanmetodeMake 

a Match pada Siklus I. 

7 



Terlihatbahwajumlahsiswadengankemampuanmembacameningkatdari29% 

menjadi58% atausekitar 16 siswadari total 28siswa. Dengan rata-rata sebesar 

58%, maka kemampuan membaca siswa pada Siklus I masuk dalam kategori 

“Kurang”. Peningkatantersebutterdapatpadabutiramatan: (1) ketepatan, 

kesesuaianbunyi, intonasipadasaatmembaca, (2) kelancaran, 

ditandaidenganmemahamisusunanhuruf, (3) kecepatan. Walaupun masih ada 

sebagian siswa yang belum memenuhi kriteria membaca yang baik. Sesuai dengan 

hasil analisis dan pengamatan pada Siklus I, maka dibuatlah pelaksanaan tindakan 

Siklus II.  

Siklus II merupakan pembenahan-pembenahan kendala yang terjadi pada 

saat Siklus I. Pada pelaksanaannya lebih ditekankan pada langkah-langkah 

penerapan metode Make a Match, di mana guru kelas dituntut untuk lebih 

membimbing siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung mengingat subjek 

penerima tindakan adalah siswa kelas II yang belum bisa mandiri dan masih 

bersifat kanak-kanak. Pada Siklus II terjadi peningkatan yang cukup signifikan, 

terlihat dari kemampuan membaca siswa yang mencapai angka 84% dari total 28 

siswa atau sekitar 23 siswa yang mempunyai kemampuan membaca yang 

baik.Seorang pembaca yang baik adalah seorang yang dapat mengambil 

tanggapan mengenai bahasa (ide, style, dan kematangan pengarang) dan 

pengertian dengan kecepatan yang lumayan (Soedarso:2004).Diperkuat lagi 

menurut pendapat Tarigan (2008:8) menyangkut linguistik menjelaskan bahwa 

membaca merupakan suatu proses penyandian kembali (reconding process) dan 

proses pembacaan sandi (deconding process). Aspek ini menghubungkan kata-

kata tulis (written words) dengan makna bahasa lisan (oral languange meaning). 

Hal ini mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang 

bermakna.Terbukti bahwa seiring dengan peningkatan kemampuan membaca 

siswa, penerapan metode Make a Match juga mengalami peningkatan 

keberhasilan yang signifikan. Terlihat dari pada saat pra siklus hanya sekitar 25% 

saja keberhasilan dalam penerapannya. Setelah guru dan siswa mengetahui 

mengenai sintaks penerapannya, maka terjadi peningkatan keberhasilan metode 

Make a Match yakni sekitar 55% dan mengalami peningkatan kembali pada saat 
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Siklus II menjadi 85%. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Olynda Ade Arisma (2012)  menyimpulkan bahwa 

Peningktan Minat dan Kemampuan Membaca dapat dicapai Melalui Penerapan 

Program Jam Baca Sekolah  Di Kelas VII SMP N I Puri. 

 Beberapa kendala  yang muncul pada saat pembelajaran adalah, kurang 

lengkapnya sarana dan prasarana yang memadai. Tidak adanya halaman sekolah 

membuat pembelajaran kurang maksimal karena ruangan kelas yang ada kurang 

luas sehingga ruang gerak siswa tidak leluasa. Untuk sebab itu, pada saat 

pelaksanaan tindakan dilakukan di luar kelas. Tidak adanya ruang praktek dan 

laboratorium sederhana. Faktor lingkungan juga menjadi salah satu kendala yang 

ada. Dimana faktor sosial ekonomi keluarga, dan faktor fisiologis termasuk. 

Untuk itu dipelukan kerjasama dan hubungan yang harmonis antara pihak sekolah 

dan wali murid. 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan membaca siswa pada pembelajaran Tema Hidup Rukun 

siswa kelas II SD Negeri 3 Pilangpayung Kecamatan Toroh yang ditandai dengan 

tercapainya indikator kemampuan membaca sebagai berikut: (1) kemampuan 

efektif membaca dimana siswa lebih bisa memahami isi dan mampu menjawab 

pertanyaan sesuai teks. (2) ketepatan, ditandai dengan intonasi yang jelas saat 

pengucapan, dan memahami susunan huruf. (3) kelancaran, ditandai dengan 

kemulusan pengucapan dan tidak terbata-bata. Terbukti pada saat  Prasiklus total 

siswa yang tercapai indikator kemampuan membacanya hanya sebesar 29%, naik 

menjadi 58% pada Siklus I dan meningkat lagi menjadi 84% pada Siklus II. 

Penerapan metode Make a Match dalam pembelajaran Tema Hidup Rukun di 

Kelas II juga mengalami peningkatan dari pada saat Pra Siklus hanya sekitar 25% 

naik menjadi 55% pada saat Siklus I dan meningkat lai menjadi 85% pada akhir 

Siklus II. 
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