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ABSTRAK 
Febryana, Elga. 2019. Peningkatan Keterampilan Berbahasa 

Melalui Permainan Tradisional ABC Lima Dasar Pada 

Pembelajaran Tematik di Kelas I ar-Rahman MI Ma’arif Setono 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi.  Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ali Ba’ul Chusna M.SI 

Kata Kunci: Keterampilan Berbahasa dan Permainan 

Tradisional ABC Lima Dasar 

Pada pembelajaran tematik terdapat beberapa problematika, 

sebagaimana yang terdapat di kelas I ar-Rahman dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia adalah kesulitan dalam hal keterampilan 

berbahasa. Salah satu penyebabnya karena kurang kreatifnya guru 

dalam menggunakan media pembelajaran atau strategi yang 

digunakan kurang sesuai dengan bahan ajar, hal ini berdampak 

terhadap perkembangan keterampilan berbahasa siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

penggunaan permainan tradisional ABC Lima Dasar dapat mengasah 

keterampilan berbahasa siswa pada pembelajaran Tematik kelas I ar-

Rahman MI Ma’arif Setono Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan setting 

di kelas I ar-Rahman MI Ma’arif Setono yang mencakup dua siklus. 

Dalam tiap siklusnya melalui prosedur PTK yang terdiri dari 4 tahap 

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan 

permainan tradisional ABC Lima Dasar dapat meningkatkan 

keterampilan berbahasa siswa pada pembelajaran Tematik di kelas I 

ar-Rahman MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini 

Dilihat dari data hasil penelitian yang diperoleh, presentase 

ketuntasan siklus I sebanyak 18 siswa (67 %) dan siklus II naik 

menjadi 27 siswa (100 %). Sedangkan nilai rata-rata keterampilan 

berbahasa pada siklus I 76,3 dan naik menjadi 89,1 pada siklus II.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan merupakan aspek yang penting 

dalam pembangunan bangsa. Karakter suatu bangsa 

dibangun melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang 

bermutu, suatu bangsa menyongsong masa depan yang 

lebih baik.
1
 Melalui pendidikan diharapkan dapat 

terlahir generasi penerus bangsa yang berkualitas tinggi 

dan mampu berkembang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan jaman. 

   Pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 2 

tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I 

Pasal 1, adalah usaha sadar yang dilakukan untuk 

                                                           
1
Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan 

Teori dan Aplikasi Dalam Proses Pembelajaran,  (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 15-16. 



 

 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan agar peserta didik tersebut 

berperan dalam kehidupan masa depannya.
2
 

Di dalam sebuah pendidikan terjadi proses 

pembelajaran. Pembelajaran substansinya adalah suatu 

kegiatan mengondisikan anak-anak untuk belajar. 

Dalam mengondisikan ini, guru melakukan berbagai 

aktivitas kreatif (seperti: mengamati, menanyakan, 

mengujicoba, menemukan, menciptakan, menilai, dan 

mengapresiasi). 
3
 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah 

                                                           
2
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 34. 
3
 Heru Kurniawan, Sekolah Kreatif (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 

2016), 66.  

1 



 

 

pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 

pembicaraan.
4
  

Tujuan pembelajaran tematik adalah 

mengembangkan kompetensi melalui berbagai muatan 

pelajaran dengan pengalaman pribadi siswa. Namun 

pada pelaksanaannya, tidak sedikit sekolah yang 

mengalami kendala. Salah satunya adalah di kelas I ar-

Rahman  MI Ma’arif Setono. Dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia masih terdapat beberapa siswa yang 

memiliki keterampilan berbahasa yang rendah. 

Keterampilan berbahasa tersebut meliputi keterampilan 

berbicara, membaca, dan menulis. Diantara faktor 

penyebabnya adalah guru kurang kreatif dalam 

menggunakan strategi atau media pembelajaran yang 

digunakan kurang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

                                                           
4
Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, 

(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2014), 80. 



 

 

Bahasa adalah alat perantara untuk 

berkomunikasi dengan orang lain menggunakan suatu 

sistem simbol dalam menyatakan pikiran, perasaan, 

serta keinginan yang diharapkan.
5
Keterampilan 

berbahasa yang telah kita miliki sangat penting untuk 

berkomunikasi, seberapa pun tingkat atau kualitas 

keterampilan itu. Ada orang yang memiliki 

keterampilan berbahasa secara optimal sehingga setiap 

tujuan komunikasinya mudah tercapai. Namun, ada 

pula orang yang sangat lemah tingkat keterampilan 

berbahasanya sehingga menimbulkan salah pengertian 

dalam berkomunikasi. Dapat dibayangkan apabila kita 

tidak memiliki kemampuan berbahasa. Kita tidak dapat 

mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan 

perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak, atau 

melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, 

                                                           
5
 Riri Delfita, Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak Melalui 

Permainan Gambar Dalam Bak Pasir Di Taman Kanak-Kanak Bina 

Anaprasa Mekar Sari Padang, Jurnal Pesona PAUD, Vol.1, No.1,2012, 5. 



 

 

kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, 

dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada 

kita. 

Keterampilan berbahasa ada empat aspek, yaitu 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Menyimak dan membaca merupakan aspek 

reseptif, sementara berbicara dan menulis merupakan 

aspek produktif. Dalam aktivitas berbicara, si pengirim 

pesan mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa 

lisan. Sementara, dalam menyimak si penerima pesan 

berupaya memberi makna terhadap bahasa lisan yang 

disampaikan si penyampainya. Dalam kegiatan 

menulis, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan 

menggunakan bahasa tulis. Di pihak lain, dalam 

membaca si penerima pesan berupaya memberi makna 

terhadap bahasa tulis yang disampaikan penulisnya. 

Dalam mengirimkan pesan, antara lain si pengirim 



 

 

harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses 

encoding. Sebaliknya dalam menerima pesan si 

penerima harus memiliki keterampilan dalam 

melakukan proses decoding. Keterampilan berbahasa 

bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi 

dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan 

bermasyarakat yang keberhasilannya, antara lain 

bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang 

dimilikinya, misalnya profesi sebagai manajer, jaksa, 

pengacara, guru, penyiar, dai, wartawan, dan lain-lain.
6
 

Dari beberapa mata pelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah, khususnya dalam penyajian mata pelajaran 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas rendah, banyak guru 

mengeluhkan rendahnya pemahaman dan kekurang 

lancaran siswa terhadap keterampilan membaca dan 

menulis. Rendahnya keterampilan membaca dapat 

                                                           
6
 Yeti Mulyati. Modul 1 Keterampilan Berbahasa Indonesia SD,   

(Jakarta : Universitas Terbuka, 2015),17. 



 

 

diketahui dari indikator membaca tidak lancar, 

banyaknya kesalahan pengucapan pada lambang bunyi 

akan menyebabkan rendah pula siswa dalam memahami 

maksud kalimat. Sedangkan rendahnya keterampilan 

menulis dapat diketahui dari indikator menulis belum 

rapi, dan belum menulis dengan benar. Sehingga 

pembaca tidak memahami maksud dan makna yang 

ingin disampaikan oleh penulis. Selain itu, 

problematika atau permasalahan yang ada dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia adalah keterampilan 

berbicara siswa masih kurang. Siswa belum berani 

untuk bercerita dan mengemukakan pendapat di depan 

kelas. 

Siswa kelas rendah, khususnya kelas I 

merupakan tahap masih senang bermain dan ingin 

berinteraksi dengan teman di sekitarnya. Untuk itu, 

guru harus kreatif dalam membuat siswa antusias 



 

 

belajar. Guru perlu merancang pembelajaran yang lebih 

menarik, membangkitkan rasa ingin tahu pada diri 

siswa, mendorong siswa menjadi lebih aktif untuk 

belajar. Guru dapat menggunakan pendekatan-

pendekatan tertentu, menerapkan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi pelajaran dan sesuai dengan 

karakteristik siswa. 

Penggunaan permainan tradisional sebagai 

media pembelajaran merupakan upaya dalam 

melestarikan kearifan budaya lokal agar tidak tergeser 

oleh permainan modern. Hal ini bukan berarti melarang 

anak-anak untuk bermain permainan modern, karena 

mereka berada di zaman yang serba canggih. Namun, 

membiarkan anak terlalu lama duduk bermain game 

online hingga lupa waktu jelas merupakan masalah 

yang besar karena akan menyebabkan anak tidak 

mengenal permainan tradisional yang merupakan 



 

 

kekayaan bangsa. Alangkah baiknya jika anak 

mengenal dan melestarikan permainan tradisional yang 

ada di daerah mereka sejak dini. 

Permainan modern cenderug bersifat 

individualistik, karena ia bermain seorang diri. Hal ini 

berbeda jika anak bermain permainan tradisional, 

mereka bisa bertemu dengan teman sebayanya, bekerja 

sama, membuat strategi, merasa menjadi bagian dalam 

kelompok, menyesuaikan diri, mampu mengatur emosi, 

dan belajar untuk berbagi dengan sesamanya sehingga 

dapat mengembangkan aspek sosial emosional anak. 

Selain itu, melalui permainan tradisional dapat 

mengembangkan aspek fisik motorik yaitu kemampuan 

mengontrol anggota tubuh, belajar keseimbangan, 

kelincahan, koordinasi mata dan tangan, dan juga 

mengembangkan aspek kognitif yaitu meningkatkan 



 

 

konsentrasi, memunculkan kreativitas, melatih daya 

ingat, dan mengembangkan kemampuan berbahasa.
7
 

Bermain merupakan kebutuhan bagi setiap anak 

di mana pun, kapan pun, dan dalam kondisi apa pun. 

Anak-anak selalu bermain dengan canda dan tawa, 

melalui bermain inilah mereka merasa bebas tanpa 

tekanan. Dalam kegiatan bermain, tidak jarang anak 

tertawa, teriakan, sorakan, ekspresi wajah yang ceria 

selalu menghiasi. Secara tidak langsung dengan 

bermain, mereka dapat menyerap unsur-unsur 

pembelajaran dalam bentuk permainan.
8
  

Setiap anak pasti gemar bermain, baik bermain 

sendiri maupun bermain dengan teman. Dalam bermain, 

ada yang menggunakan alat bantu dan ada yang tidak 

menggunakan alat bantu. Permainan yang memakai alat 

                                                           
7
 Muhammad Fauziddin, Pembelajaran PAUD Bermain, Cerita, dan 

Menyanyi Secara Islami, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2017), 15. 
8
 Novi Mulyani, Super Asyik Permainan Tradisional Anak 

Indonesia, (Yogyakarta:DIVA Press, 2016), 39. 



 

 

misalnya main karet, main batu, dan main patok lele. 

Karet, batu, dan kayu patok lele merupakan alat bantu 

dalam bermain. Permainan yang tidak memakai alat 

bantu contohnya main injit semut, main tepuk tangan, 

dan hompimpa. Alat bantunya cukup anggota badan 

yang bermain, seperti tangan, kaki, dan kepala.
9
 

Kegemaran siswa terhadap permainan dapat 

dimanfaatkan oleh guru dalam upaya meningkatkan 

proses pembelajaran di kelas. Penggunaan permainan 

diharapkan dapat menarik minat, kesenangan, dan 

antusias belajar siswa. Jika minat, kesenangan, dan 

antusias belajar siswa sudah ada maka motivasi belajar 

siswa semakin tinggi, aktivitas belajarpun meningkat 

dan meningkat pula hasil belajar siswa. 

Dari hasil observasi dan wawancara dengan wali 

kelas 1 ar-Rahman MI Ma’arif Setono, peneliti 

                                                           
9 Rizky Yulita, Permainan Tradisional Anak Nusantara (Jakarta: 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017), 2. 



 

 

menemukan bahwa terdapat beberapa siswa yang masih 

kesulitan untuk menulis, membaca, dan berbicara di 

depan kelas. Apabila hal di atas dibiarkan berlarut-larut 

maka dapat mengakibatkan dampak seperti 

menurunnya prestasi siswa karena masih kesulitan 

menulis dan membaca, kemudian sulit bagi siswa 

umtuk berbicara/ mengungkapkan perasaan dengan 

nada dan gerak serta mimik yang sebenarnya. 

Melihat permasalahan yang terdapat pada kelas 

I ar-Rahman di MI Ma’arif Setono, maka penelitian ini 

berusaha menyajikan solusi untuk bisa meningkatkan 

keterampilan berbahasa dengan menggunakan 

permainan tradisional. Pemilihan media tersebut 

diharapkan dapat mengasah keterampilan berbahasa 

siswa dan tercipta proses pembelajaran yang 

menyenangkan dan efektif. 



 

 

Dari hasil penelusuran peneliti, telah terdapat 

beberapa kajian tentang penggunan media pembelajaran 

sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan 

berbahasa siswa, diantaranya adalah penelitian yang 

berjudul “Permainan Tradisional “Engkling” Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbahasa, Interaksi 

Sosial, dan Sarana Pendidikan Anti Korupsi Pada 

Siswa Sekolah Dasar di Kota Madiun” oleh Eni 

Winarsih.
10

 Dalam penelitian tersebut Eni Winarsih 

menggunakan permainan tradisional engkling untuk 

meningkatkan keterampilan berbahasa, interaksi sosial, 

dan anti korupsi. Sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan permainan ABC Lima Dasar untuk 

mengasah keterampilan berbahasa. 

                                                           
10

 Eni Winarsih, Permainan Tradisional “Engkling” Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbahasa, Interaksi Sosial, dan Sarana 

Pendidikan Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Dasar di Kota Madiun, 

(Madiun:IKIP PGRI Madiun, 2017), 15 



 

 

Permainan tradisional ABC Lima Dasar 

merupakan permainan tradisional yang sangat popular 

di era 1990-an. Ini salah satu permainan edukasi yang 

menyenangkan dan mudah dimainkan karena tidak 

membutuhkan alat atau benda khusus untuk 

memainkannya, karena alat bantunya cukup 

menggunakan anggota badan, yaitu jari-jari tangan. 

Selain seru dan menyenangkan, permainan 

tradisional ABC Lima Dasar bermanfaat juga untuk 

mengasah keterampilan bahasa siswa, antara lain 

sebagai media menghapal huruf dengan cepat dan 

menyenangkan. Siswa akan sepat hapal karena dalam 

permainan ini secara bersama-sama siswa akan 

menyebutkan huruf sesuai jari yang diacungkan secara 

berulang-ulang, mengenalkan siswa pada kosakata 

baru, mengenalkan berbagai kelompok nama-nama 

benda, hewan, tumbuhan, dll. Permainan ini juga dapat 



 

 

digunakan sebagai strategi pembelajaran untuk 

mengenalkan suatu tema tertentu, misalnya tema benda, 

hewan, dan tanaman di sekitarku, mengasah kecerdasan 

bahasa serta konsentrasi siswa. Dalam permainan ini 

siswa berlomba menyebutkan kata yang tepat secara 

cepat dan berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian tindakan kelas 

dengan mengambil judul : “Peningkatan Keterampilan 

Berbahasa Melalui Permainan Tradisional ABC Lima 

Dasar pada Pembelajaran Tematik di Kelas I ar-

Rahman MI Ma’arif Setono Tahun Pelajaran 

2018/2019.” 

 

 

 

 



 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Motivasi belajar siswa rendah 

b. Kurangnya motivasi belajar dari orang tua 

c. Keterampilan berbahasa rendah (membaca, 

menulis, dan  berbicara) 

2. Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi permasalahan penelitian ini 

pada 3 keterampilan berbahasa (membaca, menulis, dan  

berbicara) yang masih rendah dan tindakan yang akan 

dilakukan adalah pembelajaran Tematik dengan 

menggunakan permainan tradisional ABC Lima Dasar. 

 

 



 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka 

penelitian ini memiliki satu rumusan masalah yaitu: 

Bagaimana peningkatan keterampilan berbahasa 

melalui permainan tradisional ABC Lima Dasar pada 

pembelajaran Tematik di kelas I ar-Rahman MI Ma’arif 

Setono Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan 

permainan tradisional ABC lima dasar pada bidang 

studi Tematik kelas I ar-Rahman MI Ma’arif Setono 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

 



 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis    

Secara teoritis penelitian ini diharapkan 

dapat menambah kajian rentang penggunaan 

permainan ABC lima dasar untuk mengasah 

keterampilan berbahasa. 

a. Penggunaan permainan tradisional ABC 

Lima Dasar  dapat digunakan sebagai media 

menghapal huruf yang menyenangkan 

karena siswa menyebutkan huruf alphabet 

secara berulang-ulang. 

b. Penggunaan permainan tradisional ABC 

Lima Dasar mengenalkan anak pada 

kosakata baru. 

c. Penggunaan permainan tradisional ABC 

Lima Dasar mengenalkan berbagai 



 

 

kelompok nama-nama benda, hewan, 

tumbuhan, dll. 

d. Penggunaan permainan tradisional ABC 

Lima Dasar dapat mengasah kecerdasan  

serta konsentrasi siswa. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Siswa lebih tertarik dengan 

pembelajaran yang diberikan karena 

menggunakan media pembelajaran yang 

lebih variatif. 

2) Suasana belajar lebih efektif dan 

menyenangkan. 

3) Sebagai wahana baru dalam proses 

mengasah keterampilan berbahasa. 

b. Bagi Guru 



 

 

1) Meningkatkan profesionalisme guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik. 

2) Guru mampu memperbaiki proses 

pembelajaran terhadap permasakahan 

yang terjadi di kelasnya. 

3) Mengembangkan kreativitas dan 

keterampilan guru dalam memilih dan 

membuat media pembelajaran. 

 

c. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran 

yang berimplikasi pada meningkatnya 

mutu sekolah. 

2) Memberikan masukan sebagai bahan 

pertimbangan pemanfaatan permainan 

tradisional sebagai salah satu media 



 

 

pembelajaran yang efektif untuk 

mengembangkan keterampilan 

berbahasa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka 

pembahasan dalam laporan penelitian ini penulis bagi 

menjadi lima bab, adapun sistematikanya sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan, merupakan gambaran 

umum. Secara umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian ini yang 

meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II berisi tentang telaah penelitian 



 

 

terdahulu, landasan teori, kerangka berpikir, dan 

pengajuan hipotesis penelitian. Bab ini dimaksud untuk 

memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

BAB III adalah metode penelitian, yang 

meliputi obyek Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

setting penelitian, variabel yang diamati, prosedur PTK 

(perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi), dan 

teknik pengumpulan data, serta jadwal pelaksanaan 

penelitian. 

BAB IV adalah hasil penelitian tindakan kelas 

yang meliputi gambaran singkat setting lokasi 

penelitian, penjelasan data per-siklus, proses analisis 

data per-siklus, pembahasan. 

BAB V merupakan bab terakhir dalam laporan 

ini berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Bab 

ini menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban 

dari pokok-pokok permasalahan, dan saran-saran yang 



 

 

terhubung dengan penelitian sebagai masukan dengan 

pihak terkait. 

  



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang aspek-aspek keterampilan 

berbahasa telah banyak dilakukan sebelumnya. 

Beberapa kajian tentang keterampilan berbahasa 

maupun pengaruh penggunaan permainan tradisional 

ABC Lima Dasar terhadap pembelajaran yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang ditulis oleh Eni Winarsih dengan 

judul “Permainan Tradisional “Engkling” Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbahasa, Interaksi 

Sosial, dan Sarana Pendidikan Anti Korupsi Pada 

Siswa Sekolah Dasar di Kota Madiun.” Hasil dari 



 

 

penelitian ini adalah peningkatan keterampilan 

berbahasa, interaksi sosial, dan sarana pendidikan 

anti korupsi melalui permainan tradisional engkling, 

hal ini terlihat pada kemampuan berbahasa 

ditunjukkan dengan nilai mengarang siswa rata-rata 

sebesar 81,65, dan nilai bercerita siswa sebesar 

82,65, kedua nilai ini  sudah melebihi KKM yang 

ditentukan yaitu sebesar 80.
11

 

Persaman penelitian yang dilakukan Eni 

Winarsih dengan penelitian ini adalah ingin 

meningkatkan keterampilan berbahasa. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Eni WInarsih yaitu 

dalam penelitian tersebut Eni Winarsih 

menggunakan permainan tradisional engkling untuk 

meningkatkan keterampilan berbahasa, interaksi 
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sosial, dan anti korupsi. Sedangkan dalam penelitian 

ini menggunakan permainan ABC Lima Dasar untuk 

mengasah keterampilan berbahasa. 

 

2. Penelitian yang ditulis oleh Suciwati dengan judul 

“Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak 

Melalui Permainan Telepon Kaleng Kelompok B TK 

al-Hidayah II Tanjunganom Grogol Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2013/2014.” Hasil dari penelitian 

ini adalah peningkatan keterampilan berbahasa 

melalui permainan tradisional telepon kaleng, hal ini 

terlihat dari adanya peningkatan presentase 

kemampuan berbahasa anak dari sebelum tindakan 

sampai dengan siklus III yaitu sebelum tindakan 

mencapai 43%, siklus I mencapai 60%, siklus II 

mencapai 79%, dan siklus III mencapai 87%.
12
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Persaman penelitian yang dilakukan Suciwati 

dengan penelitian ini adalah ingin meningkatan 

keterampilan berbahasa. Perbedaan penelitian 

Suciwati dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian 

ini dengan menggunakan permainan ABC Lima 

Dasar sedangkan dalam penelitian Suciwati dengan 

menggunakan permainan tradisional telepon kaleng. 

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Muzarkasi 

dengan judul, “Penerapan Permainan ABC 5 Dasar 

Dalam Peningkatan Kemampuan Membaca 

Permulaan Pada Siswa Kelas I SDN 1 Kuripan 

Utara Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan 

permainan tradisional ABC 5 Dasar yang optimal 

dapat meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan siswa SDN Kuripan Utara. Hal ini 

                                                                                                                           
Grogol Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014, (Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014), 4. 



 

 

ditunjukkan oleh peningkatan kemampuan membaca 

permulaan pada indikator pelafalan yaitu rata-rata 

skor yang diperoleh adalah 3,00 pada siklus I dan 

meningkat pada siklus II menjadi 3,54. Pada 

indikator kelancaran rata-rata skor yang diperoleh 

adalah 2,72 pada siklus I dan meningkat pada siklus 

II menjadi 3,18. Pada indikator intonasi rata-rata 

skor yang diperoleh adalah 2,27 pada siklus I dan 

meningkat pada siklus II menjadi 2,45. Sedangkan 

pada indikator keberanian rata-rata skor yang 

diperoleh adalah 3,54 pada siklus I dan meningkat 

pada siklus II menjadi 3,81 dari skor maksimal 4,00. 

Adapun hasil belajar membaca permulaan siswa, 

sebelum pemberian tindakan ketuntasan klasikal 

hasil tes membaca permulaan siswa adalah 27,3% 

dan rata-rata hasil tes membaca permulaan siswa 

sebesar 62,7 dan pada siklus I meningkat menjadi 



 

 

63,6% dan 72,1 pada rata-rata nilai tes membaca 

siswa. Dan hasil tes membaca siswa semakin 

meningkat pada siklus II yaitu 81,8% dalam 

ketuntasan klasikal dan rata-rata nilai tes membaca 

siswa adalah 81,2.
13

 

Persaman penelitian yang dilakukan 

Muhamad Muzarkasi dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan permainan ABC Lima 

Dasar sebagai media pembelajaran. Sedangkan, 

perbedaan penelitian Muhamad Muzarkasi dengan 

penelitian ini yaitu dalam penelitian ini untuk 

mengasah keterampilan berbahasa (membaca, 

menulis, dan berbicara), dan dalam penelitian 

Muhamad Muzarkasi adalah peningkatan 

kemampuan membaca permulaan. 
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B. Landasan Teori 

1. Keterampilan Berbahasa 

Secara umum bahasa dapat didefinisikan 

sebagau alat komunikasi verbal. Istilah verbal 

dipergunakan di sini untuk membedakan bahasa dari 

alat-alat komunikasi lainnya seperti bahasa tubuh, 

bahasa binatang, dan kode-kode Morse. Istilah verbal 

mengandung pengertian bahwa bahasa yang 

dipergunakan sebagai alat komunikasi pada dasarnya 

adalah lambang-lambang bunyi yang bersistem, yang 

dihasilkan oleh artikulator (alat bersuara) manusia, dan 

sifatnya
14

 manasuka (arbitrary) serta konvensional. 

Berbagai asumsi yang terdapat dalam bahasa 

yang dikemukakan oleh Anthony dengan aural-oral 

approach-nya adalah sebagai berikut. 
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a. Bahasa hanya adab pada manusia, yaitu 

aural-oral dan secara simbolis 

mempunyai arti. 

b. Setiap bahasa mempunyai struktur 

tersendiri. Tidak ada dua bahasa yang 

mempunyai struktur sama. 

c. Struktur suatu bahasa dapat dikenal, 

digunakan, dan digambarkan secara 

sistematis walaupun penggambarannya 

dapat berbeda-beda sesuai dengan taraf 

dan keperluannya. 

Sebagai konsekuensi dari asumsi bahwa bahasa 

adalah aural-oral, ujaran dipandang sebagai manifestasi 

pertama, sedangkan bahasa tulis dipandang sebagai 

manifetasi kedua. Hadi, bahasa tulis ada karena adanya 

ujaran (aural-oral).
15
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Di samping asumsi-asumsi tentang bahasa di 

atas, para ahli (Hidayat, Burhan, dan Misdan) 

mengatakan bahwa ada lima asumsi tentang pengajaran 

dan proses belajar bahasa sebagai berikut. 

a. Aural-oral atau dengar-ucap sebagai 

manifestasi pertama harus diajarkan kepada 

anak-anak sebelum memanifestasikan 

manifestasi kedua ( membaca dan menulis). 

Memahami bahasa lisan lebih berhasil 

diajarkan sebelum bercakap-cakap 

diberikan. Tentu saja memahami bahasa 

lisan (melalui mendengarkan) ini merupakan 

langkah pertama bagi kemampuan berbicara. 

b. Membaca dan menulis sebagai manifestasi 

kedua harus diberikan setelah aural-oral 

(secara berurut). Membaca diberikan lebih 

dulu sebelum menulis karena lambang grafis 



 

 

(gambar-gambar berbentuk huruf) harus 

lebih dulu dilihat dahulu sebelum siswa 

menuliskannya. Oleh karena itu, dalam hal 

tertentu, membaca sesungguhnya adalah 

langkah pertama bagi belajar menulis. 

c. Pemakaian bahasa lainnya dipandang 

sebagai fase ketiga (manifestasi sastra dan 

seni) secara pedagogis juga harus diajarkan 

sesuai dengan urutan penerimaan (resepsi 

produksi) itu. 

d. Bahasa adalah kebiasaan. Kebiasaan-

kebiasaan itu diperoleh melalui latihan 

berulang-ulang (repetisi). Oleh karena itu, 

bahasa harus diajarkan melalui repetisi. 

e. Setiap bahasa terstruktur secara unik. 

Artinya, setiap bahasa mempunyai struktur 

yang berbeda. Hal ini berguna sekali untuk 



 

 

membandingkan bahasa ibu (bahasa 

pertama) dengan bahasa yang dipelajari 

siswa (bahasa kedua) dengan tujuan untuk 

memilih bahan yang mungkin 

mendatangkan kesulitan kepada siswa.
16

 

Dalam pendidikan bahasa ada empat 

kemampuan bahasa pokok yang harus dibina 

dan dikembangkan, yaitu, menyimak 

(mendengarkan), berbicara, membaca, dan 

menulis. Dua kemampuan pertama terdapat 

dalam komunikasi lisan, dan dua yang 

belakangan terdapat dalam komunikasi tulisan.  

Anak-anak secara alamiah mula-mula 

menyimak bahasa (ujaran-ujaran) di sekitarnya, 

dan dengan potensi kebahasaan yang ada dia 

memperoleh dan mengembangkan kemampuan 

                                                           
16

 Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan 

Karakter, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 21.  



 

 

berbicara. Setelah memiliki kedua kemampuan 

itu, dia dapat pula belajar membaca (secara 

formal di rumah atau di sekolah), dan kemudian 

menulis.
17

 

Pada dasarnya belajar bahasa adalah 

belajar berkomunikasi. Dalam hal ini, belajar 

bahasa menekankan pada empat aspek 

keterampilan berbahasa yaitu keterampilan 

menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca dan keterampilan 

menulis. Keempat aspek keterampilan 

berbahasa tersebut sama-sama memiliki peranan 

yang sangat penting.
18

 

Dalam kehidupan sehari-hari, waktu kita 

dihabiskan untuk keempat kegiatan berbahasa 

                                                           
17

 Tampubolon, Kemampuan Membaca (Teknik Membaca Efektif 

dan Efisien,.. 5. 
18

 Siti Aida, dkk,  Meningkatkan Keterampilan  Membaca  Awal  

Melalui Metode Struktural Analitik Sintetik Dengan Menggunakan Media  

Audio Visual, Jurnal Ilmiah Potensia, 2018, Vol. 3 (1), 57. 



 

 

dengan rician sebagai berikut, yaitu 

mendengarkan (45%), berbicara (30%), 

membaca (16%), dan menulis (9%). Bangun 

pagi, manusia sudah disibukkan dengan 

kegiatan mendengarkan, mendengarkan radio, 

burung berkicau, orang lain berbicara, dan 

masih banyak lagi yang lain. Kegiatan 

mendengarkan ini berlanjut terus, sampai 

manusia tidur kembali, sehingga kegiatan 

berbahasa yang paling banyak dilakukan oleh 

manusia adalah mendengar. 

Untuk mengawali hidup, manusia 

melakukan interaksi dengan orang di sekitarnya, 

maka yang dilakukan adalah berbicara. Setelah 

bangun pagi, manusia melakukan interaksi 

(berbicara) dengan keluarganya, menyapa, 

memerintah, meminta, dan lain-lain.  



 

 

Kegiatan berbahasa ketiga yang paling 

banyak dilakukan manusia adalah membaca. 

Bangun tidur langsung membaca Koran pagi 

sambil menikmati kopi panas. Di kantor dan di 

sekolah membaca laporan dan materi pelajaran. 

Di perpustakaan membaca jurnal dan buku-buku 

teks. Untuk negara Indonesia, mungkin 

presentasenya lebih kecil, kurang dari 16% 

karena budaya membaca yang masih rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan hidup 

manusia Indonesia yang jarang melakukan 

kegiatan membaca. 

Keterampilan berbahasa yang paling 

jarang dilakukan manusia adalah keterampilan 

menulis. Keterampilan ini membutuhkan 

pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan 

dengan ketiga keterampilan berbahasa yang lain, 



 

 

yaitu pengetahuan tentang aturan-aturan tata 

tulis yang ada, yaitu sistem ejaan, dan pemilihan 

kata (diksi), tata bahasa, kelogisan, serta 

keserasuan atau kesesuaian bahasa kita dengan 

pembaca. Jika terjadi ketidaktepatan dalam 

menyampaikan informasi, maka akan terjadi 

komunikasi yang salah.
19

 

Menurut Soendari dan Wismiarti 

kemampuan berbahasa selain secara lisan juga 

dengan tulisan, dan untuk mengajarkan anak 

menulis, guru atau orang tua harus memahami 

tahap–tahap perkembangan menulis, tahapan 

tersebut adalah:Tahap 1: Coretan acak; Tahap 2: 

Coretan terarah; Tahap 3: Garis dan bentuk 

khusus diulang – ulang, atau menulis garis 

tiruan; Tahap 4: Latihan huruf – huruf acak atau 
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nama; Tahap 5: Menulis nama; Tahap 6: 

Mencontoh kata – kata di lingkungan; Tahap 7: 

menemukan ejaan; Tahap 8: Ejaan Umum; 

Tahap 9: Tahap lebih lanjut. Kemampuan ini 

dapat dikembangkan sejak masa kanak-kanak. 

Kemampuan bahasa berkembang sesuai dengan 

laju perkembangan setiap anak termasuk 

kemampuan berfikirnya. Memahami tahapan 

perkembangan setiap anak dapat membantu kita 

untuk mengenali apa yang penting dalam 

perkembangan bahasa lisan dan tertulis, 

kemampuan bahasa termasuk mendengar, 

berbicara, membaca dan penulisan.
20

 

Keempat aspek keterampilan berbahasa 

tersebut, di sekolah dasar memiliki standar 

kompetensi. Masing-masing standar kompetensi 
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dari keempat kompetensi dasar tersebut sebagai 

berikut. 

a. Mendengarkan 

Mampu berdaya tahan dalam 

berkonsentrasi, mendengarkan sampai 

dengan tiga puluh menit, dan mampu 

menyerap gagasan pokok dari berita, 

petunjuk, pengumuman, perintah, bunyi 

atau suara, bunyi bahasa, lagu, kaset, 

pesan, penjelasan, laporan, ceramah, 

pidato, pembicaraan nara sumber, 

dialog, serta percakapan yang didengar 

dengan memberikan respons secara 

tepat, serta mengapresiasi dan 

berekspresi sastra melalui kegiatan 

mendengarkan hasil sastra berupa 

dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, 



 

 

cerita binatang, puisi anak, syair lagu, 

pantun, dan menonton drama anak. 

b. Berbicara 

Mampu mengungkapkan gagasan 

dan perasaan, menyampaikan sambutan, 

dialog, pesan, pengalaman, suatu proses, 

menceritakan diri sendiri, teman, 

keluarga, masyarakat, benda, tanaman, 

binatang, pengalaman, gambar tunggal, 

gambar seri, kegiatan sehari-hari, 

peristiwa, tokoh, kesulitan atau 

ketidaksukaan, kegemaran, peraturan, 

tata tertib, petunjuk dan laporan, serta 

mengapresiasi dan berekspresi sastra 

melalui kegiatan melisankan hasil sastra 

berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita 



 

 

rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair 

lagu, pantun, dan drama anak. 

c. Membaca 

Mampu membaca lancar 

beragam teks, dan mampu menjelaskan 

isinya, membaca huruf, suku kata, kata, 

kalimat, paragraph, berbagai teks 

bacaan, denah, petunjuk, tata tertib, 

pengumuman, kamus, ensiklopedi, serta 

mengapresiasi dan berekspresi sastra 

melalui kegiatan membaca hasil sastra 

berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita 

rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair 

lagu, pantun, dan drama anak. 

d. Menulis 

 Mampu menulis huruf, suku 

kata, kata, kalimat, paragraph, dengan 



 

 

tulisan yang rapi dan jelas, menulis 

karangan sederhana, berbagai petunjuk, 

berbagai teks, surat pribadi dan surat 

resmi, serta memerhatikan tujuan dan 

ragam pembaca serta menggunakan 

ejaan dan tanda baca, kosakata yang 

tepat dengan menggunakan kalimat 

tunggal dan kalimat majemuk, menulis 

berbagai formulir, pengumuman, tata 

tertib, berbagai laporan, buku harian, 

poster, iklan, teks pidato dan sambutan, 

ringkasan dan rangkuman, prosa, serta 

puisi sederhana. 
21
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Kecepatan/ 

kelancaran  

        

 

Gambar 2.1 komponen-komponen yang perlu mendapat 

perhatian dalam keterampilan berbahasa
22

 

 

a. Keterampilan Berbicara 

1) Definisi Berbicara 

Linguis berkata bahwa “speaking is a 

language”. Berbicara adalah suatu keterampilan 

berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, 

yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan 

pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau 

berujar dipelajari. Berbicara sudah barang tentu 
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berhubungan erat dengan perkembangan kosa kata yang 

diperoleh sang anak; melalui kegiatan menyimak dan 

membaca.
23

  

Berbicara pada dasarnya adalah kemampuan 

seseorang untuk mengeluarkan ide, gagasan, ataupun 

pikirannya kepada orang lain melalui media bahasa lisan. 

Bertemali dengan uraian di atas, berbicara sangat erat 

kaitannya dengan kegiatan memproduksi ide. Ide yang 

dimaksud adalah buah pikiran yang dihasilkan pembicara 

berdasarkan berbagai sumber yang telah ia ketahui. Ide 

bisa berasal dari pengamatan, pengalaman, dan imajinasi. 

Dalam berbicara memiliki dua aspek yang harus 

diperhatikan, yaitu aspek kebahasaan dan non kebahasaan. 

Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara yaitu pada 

aspek kebahasaan terdiri dari pelafalan, intonasi, pemilihan 

kata, ketepatan ucapan, keruntutan, dan penggunaan kalimat. 
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Sedangkan pada aspek non kebahasaan terdiri dari kelancaran, 

keberanian, kenyaringan suara, dan gerak gerik atau mimik.
24

    

 

2)  Tujuan Berbicara 

Tujuan utama dari berbicara adalah untuk 

berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran 

secara efektif, seyogyanya sang pembicara 

memahami makna segala sesuatu yang ingin 

dikomunikasikan.
25

 

Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat 

penting untuk ditentukan sebelum seorang 

pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan 

berbicara merupakan pedoman bagi pembicara 

untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan 
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idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. 

Perbedaan tujuan akan berpengaruh pada bentuk ide 

yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, 

performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

a) Informatif 

Tujuan informative merupakan tujuan berbicara yang 

dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan 

untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan berbicara 

jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, 

menjelaskan proses, konsep, dan data, mendeskripsikan benda, 

dan berbagai kegiatan informasional lainnya. 

b) Rekreatif 

Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk 

memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan 

pendengar. 



 

 

c) Persuasif 

Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang 

menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. 

d) Argumentatif 

Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk 

meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh 

pembicara.
26

 

 

3) Bercerita sebagai Wujud Keterampilan Berbicara 

Kegiatan bercerita meliputi banyak aspek yang 

harus diberikan agar anak bisa dan mampu untuk 

mengembangkannya. Aspek tersebut meliputi berbicara. 

Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia 

yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, 

neorologis, semantic, dan linguistic sedemikian 

eksentif, secara luas sehingga dapat dianggap sebagai 

alat yang paling penting bagi kontrol sosial. Berbicara 
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adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan dan 

perasaan. 

Perkembangan berbicara akan meningkat secara 

bertahap, kata-katanya akan semakin terang, jelas dan memiliki 

pesan dan memiliki pesan dan makna tertentu yang merupakan 

komunikasi verbal yang terkendali. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa selain anak mampu dalam bercerita anak 

juga terampil dalam berbicara.
27

 

b) Keterampilan Membaca 

1) Definisi Membaca 

Tentang kegiatan membaca, para ahli 

memberikan definisi yang berbeda, tetapi pada 

dasarnya mereka mempunyai persamaan persepsi 

tentang membaca, yaitu membaca adalah sebuah 

                                                           
27

 Admila Rosada, dkk, Menjadi Guru Kreatif 

(Yogyakarta:PT.Kanisius, 2018), 133. 



 

 

proses. Allen dan Vallete mengatakan bahwa membaca 

adalah sebuah proses berkembang (a developmental 

process). Pada tahap awal, membaca adalah pengenalan 

simbol-simbol huruf cetak yang terdapat dalam sebuah 

wacana. Dari membaca huruf per huruf, kata per kata, 

kalimat per kalimat, kemudian berlanjut dengan 

membaca paragraph per paragraph dan esai pendek.  

Kustaryo menyimpulkan bahwa pengertian membaca 

adalah suatu kombinasi dari pengenalan huruf , intellect, emosi 

yang dihubungkan dengan pengetahuan si pembaca untuk 

memahami suatu pesan tertulis. Menurut Kustaryo, yang 

kurang lebih sama seperti yang diungkapkan Allen dan Vallete 

, bagi seorang pemula membaca berarti mengenal simbol dari 

sebuah bahasa. Pemahaman bacaan secara bertahap akan 

dikuasai setelah tahap pengenalan simbol-simbol huruf cetak 

dikuasai oleh pembaca.
28
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Dalam komunikasi tulisan, lambang-lambang bunyi 

bahasa diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf-

huruf, dalam hal ini huruf-huruf menurut alphabet Latin. Dapat 

dipahami bahwa pada tingkatan membaca permulaan, proses 

pengubahan inilah yang terutama dibina dan dikuasai, dan ini 

terutama dilakukan pada masa anak-anak khususnya pada 

tahun pertama permulaan di sekolah.
29

 

Burns, dkk, mengemukakan bahwa kemampuan 

membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu 

masyarakat terpelajar. Namun, anak-anak yang  tidak 

memahami pentingnya belajar membaca tidak akan termotivasi 

untuk belajar.
30

 Ada delapan aspek yang bekerja saat kita 

membaca, kata Burns dan kawan-kawan, yaitu aspek sensori, 

persepsi, sekuensial (tata urutan  kerja), pengalaman berpikir, 

belajar, asosiasi, dan afeksi. Melalui membaca pula, kita dapat 
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melejitkan kemampuan otak anak, khususnya pada usia-usia 

dini.
31

 

Bertemali dengan pengertian membaca di atas, 

pembelajaran membaca dapat diartikan sebagai serangkaian 

aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan 

berbahasa di bawah arahan, bimbingan, dan motivasi guru.
32

 

 

2) Aspek-aspek Membaca 

Sebagai garis besarnya, terdapat dua aspek 

penting dalam membaca, yaitu: 

a) Keterampilan yang bersifat mekanis 

(mechamical skills) yang dapat dianggap 

berada pada urutan yang lebih rendah (lower 

order). Aspek ini mencakup: pengenalan 

bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur 
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linguistik (fonem/grafem, kata, frase, pola, 

klausa, kalimat, dan lain-lain, pengenalan 

hubungan pola ejaan dan bunyi, dan kecepatan 

membaca ke taraf lambat. 

b) Keterampilan yang bersifat pemahaman 

(comprehension skills) yang dapat dianggap 

berada pada urutan yang lebih tinggi (higher 

order). Aspek ini mencakup: memahami 

pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, 

retorikal), memahami signifikansi atau makna, 

evaluasi penilaian, dan kecepatan membaca 

yang fleksibel, yang mudah disesuaikan 

dengan keadaan.
33

 

 

3) Keterampilan-keterampilan Yang Dituntut 

Dalam Membaca Nyaring 
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Membaca nyaring merupakan suatu aktivitas 

yang menuntut aneka ragam keterampilan. Di bawah 

ini, dikemukakan sejumlah keterampilan yang dituntut 

dalam membaca nyaring pada setiap kelas sekolah 

dasar, kita khususkan di sisni sekolah dasar dengan 

keyakinan bahwa apabila keterampila-keterampilan 

tersebut telah dilatih sejak awal maka apabila para 

pelajar meningkat atau melanjutkan pelajaran ke 

sekolah lanjutan, mereka telah mempunyai modal yang 

sangat penting. Keterampilan-keterampilan pokok telah 

ditanam di sekolah dasar, pemupukan serta 

pengembangan dilakukan di sekolah lanjutan (pertama 

dan atas). 

Daftar keterampilan berikut ini sangat menolong para 

guru dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan dalam membaca nyaring. 

Kelas I: 



 

 

a) Mempergunakan ucapan yang tepat; 

b) Mempergunakan frase yang tepat (bukan kata demi kata); 

c) Mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna 

mudah terpahami; 

d) Memiliki perawakan dan sikap baik serta merawat buku 

dengan baik; 

e) Menguasai tanda baca sederhana, seperti: 

Titik ( . ) 

Koma ( , ) 

Tanda Tanya ( ? ) 

Tanda seru ( ! ) 

Kelas II: 

a) Membaca dengan terang dan jelas; 

b) Membaca dengan penuh perasaan, ekspresi; 

c) Membaca tanpa tertegun-tegun, tanpa terbata- bata. 



 

 

 

Kelas III: 

a) Membaca dengan penuh perasaan, ekspresi; 

b) Mengerti serta memahami bahan bacaan. 

Kelas IV: 

a) Memahami bahan bacaan pada tingkat dasar; 

b) Kecepatan mata dan suara : 3 patah kata dalam satu detik. 

Kelas V: 

a) Membaca dengan pemahaman dan perasaan; 

b) Aneka kecepatan membaca nyaring bergantung pada 

bahan bacaan; 

c) Dapat membaca tanpa terus-menerus melihat pada bahan 

bacaan. 

Kelas VI: 

a) Membaca nyaring dengan penuh perasaan dan ekspresi; 



 

 

b) Membaca dengan penuh kepercayaan diri (pada diri 

sendiri) dan menggunakan frase dan susunan kata yang 

tepat.
34

   

 

b.  Keterampilan Menulis 

1) Definisi Menulis 

Menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif. 
35

 Dalam kegiatan menulis, 

penulis haruslah terampil memanfaatkan struktur 

bahasa dan kosakata. 
36
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Menurut Rusyana, keterampilan menulis 

merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa 

secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau 

pesan. Keterampilan menulis permulaan harus benar-

benar diperhatikan terutama di sekolah dasar, karena 

hanya dengan cara itulah guru dapat menjadikan siswa 

memiliki kemampuan berbahasa indonesia yang baik 

dan benar.
37

 

2) Menulis Sebagai Suatu Cara Berkomunikasi 

Secara luas dapat dikatakan bahwa 

”komunikasi” adalah suatu proses pengiriman dan 

penerimaan pesan-pesan yang pasti terjadi sewaktu-

waktu bila manusia atau binatang-binatang ingin 

berkenalan dan berhubungan satu sama lain. Proses 

komunikasi berlangsung melalui tiga media: 
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a) Visual (atau nonverbal) 

b) Oral (lisan) 

c) Written (tulis) 

Proses menulis sebagai suatu cara 

berkomunikasi, atau hubungan antar penulis dan 

pembaca, secara singkat dapat kita utarakan sebagai 

berikut: 

Setiap penulis atau pengarang mempunyai 

pikiran atau gagasan yang ingin dusampaikan atau 

diturunkan kepada orang lain. Dalam hal ini dia harus 

menerjemahkan ide-idenya itu ke dalam sandi-sandi 

lisan yang selanjutnya diubah menjadi sandi-sandi tulis. 

Pikiran atau gagasan penulis pun sampai ke 

pihak pembaca. Pembaca melihat tulisan tersebut. Dia 

menerjemahkan sandi tulis itu ke dalam sandi lisan 

kembali dan mendapatkan serta menemui kembali 



 

 

pikiran atau gagasan penulis. Akhirnya, pembaca 

memahami pikiran atau gagasan tersebut.
38

 

Menulis selain digunakan sebagai alat 

komunikasi, menulis juga melatih seseorang untuk 

berpikir kritis dan mempertajam pola pikir kita dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, tulisan 

dibuat dengan berbagai tujuan. Misalnya, mahasiswa 

membuat makalah karena ada tugas; novel-novel 

ringan, komik, dan sejenisnya dijadikan sebagai 

hiburan. Bahkan tulisan juga bisa mempengaruhi orang 

lain di samping sebagai alat penyampai informasi. 

Pemecahan masalah pun bisa dilakukan melalui tulisan 

seperti opini, surat pembaca, dan sebagainya.
39
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3) Fungsi dan Tujuan Menulis 

Pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah 

sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis 

sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan 

para pelajar berpikir. Juga dapat menolong kita berpikir 

secara kritis.
40

 

Sehubungan dengan tujuan menulis, maka Hugo 

Hartig merangkumkannya sebagai berikut: 

a) Tujuan penugasan (assignment purpose) 

Penulis menulis karena ditugaskan, bukan kemauan 

sendiri (misalnya para siswa yang diberi tugas 

merangkumkan buku; sekretaris yang ditugaskan 

membuat laporan, notulen rapat). 

b) Tujuan altruistic (altruistic purpose) 

Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, 

menghindari kedukaan para pembaca, ingin menolong 
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para pembaca memahami, menghargai perasaan dan 

penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih 

mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. 

c) Tujuan Persuasif (persuasive purpose) 

Penulis yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan 

kebenaran gagasan yang diutarakan. 

d) Tujuan penerangan (informational purpose) 

Penulis bertujuan memberikan informasi atau 

keterangan/ penerangan kepada para pembaca. 

e) Tujuan pernyataan diri (self-expressive purpose) 

Penulis bertujuan memperkenalkan atau menyatakan 

dirinya kepada pembaca. 

 

a) Tujuan kreatif (creative purpose) 

Tujuan ini berkaitan dengan tujuan pernyataan 

diri. Namun demikian “keinginan kreatif” disini 

melebihi pernyataan diri, karena melibatkan dirinya 



 

 

dengan keinginan mencapai norma artistic, atau seni 

yang ideal, seni idaman. Tulisan yang bertujuan 

mencapai nilai-nilai artistic, nilai nilai kesenian.’ 

b) Tujuan pemecahan masalah (problem-solving 

purpose) 

Dalam tulisan seperti ini penulis ingin 

memecahkan masalah yang dihadapi.
41

 

2. Permainan Tradisional ABC Lima Dasar 

a. Definisi Bermain 

 Bermain dan anak merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Bermain merupakan kebutuhan anak yang 

harus ia penuhi. Aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak, 

dan aktivitas anak selalu menunjukkan kegiatan bermain. 

Bermain dan anak sangat erat kaitannya. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermain 

berasal dari kata dasar main yang berarti melakukan aktivitas 

atau kegiatn untuk menyenangkan hati (dengan menggunakan 
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alat tertentu atau tidak). Artinya bermain adalah aktivitas yang 

membuat aktivitasyang membuat hati seorang anak menjadi 

senang, nyaman, dan bersemangat. Adapun permainan 

merupakan sesuatu yang digunakan untuk bermain itu sendiri.
42

 

Pentingnya arti bermain bagi anak mendorong seorang 

tokoh psikologi dan filsafat terkenal, Johan Huizinga untuk 

ikut merumuskan teori bermain. Ia mengemukakan bahwa 

bermain adalah hal dasar yang membedakan manusia dengan 

hewan. Melalui keiatan bermain tersebut terpancar kebudayaan 

suatu bangsa. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk 

menghargai arti bermain itu adalah dengan memberikan 

pengalaman dan kesempatan aktivitas bermain pada anak. 

Pendidik juga dapat merencanakan kurikulum dengan seksama, 

menanggapi anak pada saat bermain, peduli akan kebutuhan 

anak, mengobservasi anak pada saat bermain spontan dan tahu 
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kapan saatnya memberikan bantuan, mengontrol tingkah laku 

anak dan membantu anak mengungkapkan perasaan serta 

verbal pada saat bermain.
43

 

Bermain bagi siswa dapat mempelajari dan belajar 

banyak hal, dapat mengenal aturan, bersosialisasi, 

menempatkan diri, menata emosi, toleransi, kerja sama, dan 

menjunjung tinggi sportivitas. Di samping itu, aktivitas 

bermain juga dapat mengembangkan keverdasan mental, 

spiritual, bahasa, dan keterampilan motorik siswa.
44

  

 

b. Teori Bermain 

Sejak abad ke-19 bermunculan teori-teori tentang 

bermain yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai 

disiplin ilmu. Ada beberapa teori bermain yang membahas 

tentang mengapa manusia bermain, berikut adalah teori 

bermain modern yang muncul setelah Perang Dunia I yang 
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memberikan tekanan pada konsekuensi bermain bagi anak. Ada 

tiga teori yang masuk kategori ini, yaitu: 

1) Teori Psikoanalisis yang melihat bermain anak sebagai 

alat yang penting bagi pelepasan emosinya serta untuk 

mengembangkan rasa harga diri anak ketika anak dapat 

menguasai tubuhnya, benda-benda, serta sejumlah 

keterampilan sosial. Teori ini dikembangkan oleh 

Sigmund Frued dan Erik Erikson. 

2) Teori perkembangan kognitif yang menguji kegiatan 

bermain dalam kaitannya dengan perkembangan 

intelektual. Jean Piaget berpendapat bahwa intelektual 

(kognitif) dan afektif selalu berjalan berdampingan 

seperti layaknya sebuah koin. Teori ini percaya bahwa 

emosi dan afeksi manusia muncul dari suatu proses 

yang sama di tahaman tumbuh kembang kognitif. 

3) Teori dari Vigotsky. Teori ini menekankan kepada 

pemusatan hubungan sosial sebagai hal penting yang 



 

 

memengaruhi perkembangan kognitif, karena pertama-

tama anak menemukan pengetahuan dalam dunia 

sosialnya, kemudian menjadi bagian dari perkembangan 

kognitifnya. Jadi, bermain merupakan cara berpikir 

anak dan cara anak memecahkan masalah. 

Teori bermain ini sangat penting dalam menunjang 

main anak, dan menjadi acua dalam menentukan 

perkembangan anak, baik dari segi afeksi, kognitif, 

motorik, bahasa, maupun sosial emosianal.
45

 

 

c. Manfaat Bermain 

Dari penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, 

diperoleh temuan bahwa bermain mempunyai manfaat 

besar bagi perkembangan anak, misalnya saja memperoleh 

pengalaman dalam membina hubungan dengan sesame 

teman, menambah perbendaharaan kata, menyalurkan 
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perasaan tertekan, dan masih banyak lagi manfaat yang 

dipetik dari kegiatan bermain. Di antaranya sebagai 

berikut: 

1) Manfaat bermain untuk perkembangan aspek fisik 

Bila anak mendapat kesempatan untuk 

melakukan kegiatan yang banyak melibatkan gerakan 

tubuh, akan membuat tubuh anak menjadi sehat. Otot-

otot tubuh akan tumbuh dan menjadi kuat. 

2) Manfaat bermain untuk perkembangan aspek 

motorik kasar dan motorik halus 

Usia sekitar 1 tahun misalnya, anak senang 

memainkan pensil untuk membuat coretan-coretan. 

Secara tidak langsung ia belajar melakukan gerakan-

gerakan motorik halis yang diperlukan dalam menulis. 

Aspek motorik kasar juga dapat dikembangkan melalui 

kegiatan bermain. Salah satu contoh, bisa diamati pada 



 

 

anak yang lari berkejar-kejaran untuk menangkap 

temannya. 

 

3) Manfaat bermain untuk perkembangan aspek 

sosial 

Dengan teman sepermainan yang sebaya 

usianya, anak akan belajar berbagi hak milik, 

menggunakan mainan secara bergilir, melakukan 

kegiatan bersama, mempertahankan hubungan 

yang sudah terbina, mencari cara pemecahan  

masalah yang dihadapi dengan teman mainnya. 

Ia juga berkominikasi dengan sesama 

teman baik dalam hal mengemukakan isi pikiran 

dan perasaan maupun memahami apa yang 

diucapkan oleh teman tersebut, sehingga 

hubungan dapat terbina dan dapat saling 

bertukar informasi (pengetahuan).  



 

 

4) Manfaat bermain untuk perkembangan aspek 

emosi atau perkembangan 

Melalui bermain, setiap anak dapat 

melepaskan ketegangan yang dialaminya. Selain 

itu, anak belajar bagaimana harus bersikap dan 

bertingkah laku agar dapat bekerja sama dengan 

teman-teman, bersikap jujur, kesatria, murah 

hati, tulis, jujur, dan sebagainya. 

5) Manfaat bermain untuk perkembangan aspek 

kognisi 

Aspek kognisi dalam tulisan ini diartikan 

sebagai pengetahuan yang luas, daya nalar, 

kreativitas, kemampuan berbahasa, serta daya 

ingat. 

6) Manfaat bermain untuk mengasah ketajaman 

penginderaan 



 

 

Pada anak pra sekolah, ketajaman atau 

kepekaan penglihatan dan pendengaran sangat 

perlu dikembangkan karena akan membantu 

anak agar lebih mudah belajar mengenal dan 

mengingat bentuk atau kata-kata tertentu yang 

akhirnya memudahkan anak untuk belajar 

membaca dan menulis.
46

 

d. Pengertian Permainan Tradisional 

Istilah permainan berasal dari kata dasar “main” 

yang mendapat imbuhan “per-an”. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, “main” adalah berbuat sesuatu yang 

menyenangkan hati (dengan menggunakan alat atau 

tidak). Dengan demikian, “permainan” adalah sesuatu 

yang dipergunakan untuk bermain, barang atau sesuatu 

yang dipermainkan; perbuatan yang dilakukan dengan 

tidak sungguh-sungguh atau biasa saja. 
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Danandjata berpendapat bahwa permainan 

tradisional merupakan salah satu folkfore yang beredar 

secara lisan dan turun temurun serta banyak mempunyai 

variasi sehingga permainan tradisional dipastikan 

usianya sudah tua, tidak diketahui asal usulnya juga 

tidak diketahui siapa yang menciptakan permainan 

tersebut.
47

 

Ahmad Yunus menjelaskan bahwa permainan 

tradisional adalah sesuatu hasil budaya masyarakat, 

yang berasal dari zaman yang sangat tua, yang telah 

tumbuh dan hidup hingga sekarang, dengan masyarakat 

pendukungnya yang terdiri atas tua muda, laki- 

perempuan, kaya miskin, rakyat bangsawan, dengan 

tiada bedanya.  

Sementara itu, Subagiyo mendefinisikan 

permainan tradisional sebagai permainan yang 
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berkembang dan dimainkan anak-anak dalam 

lingkungan masyarakat umum dengan menyerap segala 

kekayaan dan kearifan lingkungannya.
48

  

Aspek-aspek permainan tradisional diantaranya: 

a) aspek jasmani yang terdiri dari kekuatan dan daya 

tahan tubuh serta kelenturan; b) aspek psikis, yang 

meliputi unsur berpikir, unsur berhitung, kecerdasan, 

kemampuan membuat siasat, kemampuan mengatasi 

hambatan, daya ingat, dan kreativitas; c) aspek sosial 

meliputi unsure kerjasama, suka akan keteraturan, 

hormat menghormati, balas budi dan sifat malu. 

Permainan tradisional sudah hampir 

terpinggirkan dan tergantikan oleh permainan-

permainan modern. Hal ini terjadi terutama dikota-kota. 

Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk kembali 

melestarikan permainan tradisional ini, karena 
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permainan tradisional ini banyak sekali manfaatnya 

terhadap perkembangan anak.
49

 

 

e. Manfaat Permainan Tradisional  

Bermain bagi anak merupakan hal yang 

mengasyikkan. Apalagi permainan tradisional yang di 

dalamnya melibatkan banyak anak dan berada di ruang 

terbuka. Maka, tak salah dengan hasil penelitian 

Kurniati. Dalam penelitiannya, ia menunjukkan bahwa 

permainan tradisional dapat menstimulasi anak dalam 

mengembangkan kerja sama, membantu anak 

menyesuaikan diri, saling berinteraksi secara positif, 

dapat mengkondisikan anak dalam mengontrol diri, 

mengembangkan sikap empati terhadap teman, menaati 

aturan, serta menghargai orang lain. Dengan demikian, 

dapat memberikan dampak yang sangat baik dalam 
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membantu mengembangkan keterampilan emosi dan 

sosial anak.
50

 

Menurut Subagiyo, permainan tradisional 

mempunyai beberapa manfaat, antara lain seperti: 

1) Anak menjadi lebih kreatif. Permainan tradisional 

biasanya dibuat langsung oleh para 

pemainnya.Mereka menggunakan barang-barang, 

benda-benda, atau tumbuhan yang ada di sekitar 

para pemain. Selain itu, permainan tradisional 

tidak memiliki aturan secara tertulis. Biasanya 

aturan yang berlaku adalah selain aturan yang 

sudah umum digunakan, ditambah dengan aturan 

yang disesuaikan dengan kesepakatan para 

pemain. Disini juga terlihat bahwa para pemain 

dituntut untuk kreatif menciptakan aturan-aturan 

yang sesuai dengan keadaan mereka.  
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2) Bisa digunakan sebagai terapi terhadap anak. Saat 

bermain, anak-anak akan melepaskan emosinya. 

Mereka berteriak, tertawa, dan bergerak. Kegiatan 

semacam ini bisa digunakan sebagai terapi untuk 

anak-anak yang memerlukannya kondisi tersebut.  

3) Mengembangkan kecerdasan intelektual anak. 

Permainan tradisional seperti permainan 

Gagarudaan, Oray-Orayan, ular naga, ancak-

ancak alis dan Pa Cici-Cici Putri mampu 

membantu anak untuk mengembangkan kecerdasan 

intelektualnya. Sebab, permainan tersebut akan 

menggali wawasan anak terhadap beragam 

pengetahuan.  

4) Mengembangkan kecerdasan emosi dan antar 

personal anak. Hampir semua permainan 

tradisional dilakukan secara berkelompok. Dengan 

berkelompok anak akan mengasah emosinya 



 

 

sehingga timbul toleransi dan empati terhadap 

orang lain, nyaman dan terbiasa dalam kelompok, 

misalnya permainan Bebentengan, Adang-

Adangan, Anjang-Anjangan, Kasti.  

5) Mengembangkan kecerdasan logika anak. 

Beberapa permainan tradisional melatih anak untuk 

berhitung dan menentukan langkah-langkah yang 

harus dilewatinya, misalnya: Engklek, Congkak, 

Macanan, Dam Daman, Lompat tali/Spintrong, 

Encrak/Entrengan, Bola bekel, Tebak-Tebakan 

6) Mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Pada 

umumnya, permainan tradisional mendorong para 

pemainnya untuk bergerak, seperti melompat, 

berlari, menari, berputar, dan gerakan-gerakan 

lainnya. Contoh permainannya adalah:  Nakaluri, 

andang-andangan, lompat tali, baleba, pulu-pulu, 



 

 

sorodot gaplok,tos asya, heulang jeung ayam, 

enggrang. 

7) Mengembangkan kecerdasan natural anak. Banyak 

alat-alat permainan yang dibuat atau digunakan dari 

tumbuhan, tanah, genting, batu, atau pasir. 

Aktivitas tersebut mendekatkan anak terhadap alam 

sekitarnya sehingga anak lebih menyatu terhadap 

alam. Contoh permainannya adalah: Anjang-

anjangan atau dadagangan dengan membuat 

minyak dari daun bunga sepatu, mie baso terbuat 

dari tumbuhan parasit, mobil-mobilan dari kulit 

jeruk bali, egrang terbuat dari bamboo,dll. 

8) mengembangkan kecerdasan spasial anak. Bermain 

peran dapat ditemukan dalam permainan tradisional 

Ajang-anjangan (Jawa Barat), Alek-alekan 

(Sumatera). Permainan itu mendorong anak untuk 



 

 

mengenal konsep ruang dan berganti peran 

(teatrikal). 

9) Mengembangkan kecerdasan musical anak. 

Nyanyian atau bunyi-bunyian sangat akrab pada 

permainan tradisional. Permainan-permainan yang 

dilakukan sambil bernyanyi diantaranya: Ucang-

Ucang Angge, Enjot-Enjotan, Calung, Ambil-

Ambilan, Tari Tempurung, Berbalas Pantun, 

Wayang, Pur-Pur Sadapur, Oray-Orayan. 

10) Mengembangkan kecerdasan spiritual anak. 

Dalam permainan tradisional mengenal konsep 

menang dan kalah. Namun menang dan kalah ini 

tidak menjadikan para pemainnya bertengkar atau 

rendah diri. Bahkan ada kecenderungan, orang 

yang sudah bisa melakukan permainan 



 

 

mengajarkan tidak secara langsung kepada teman-

temannya yang belum bisa.
51

 

Cahyono juga mengemukakan sejumlah karakter yang 

dimiliki oleh permainan tradisional yang dapat membentuk 

karakter positif pada anak antara lain sebagai berikut. 

Pertama. Permainan tradisional cenderung 

menggunakan atau memanfaatkan alat atau fasilitas di 

lingkungan kita tanpa harus membelinya sehingga perlu daya 

imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Banyak alat-alat 

permainan yang dibuat atau digunakan dari tumbuhan, tanah, 

genting, batu, atau pasir. Misalkan mobil-mobilan yang terbuat 

dari kulit jeruk bali, egrang yang dibuat dari bamboo, 

permainan ecrak yang menggunakan batu, telepon-teleponan 

menggunakan kaleng bekas dan benang nilon, serta lain 

sebagainya. 
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Kedua, permainan tradisional melibatkan pemain yang 

relative banyak. Tidak mengherankan, jika kita lihat setiap 

permainan tradisional begitu banyak anggotanya. Selain 

mendahulukan faktor kesenangan bersama, permainan ini ju ga 

mempunyai maksud sebagai pendalaman kemampuan interaksi 

antar pemain (potensi intrapersonal). Seperti petak umpet, 

congklak, dan gobak sodor. 

Ketiga, permainan tradisional memiliki nilai-nilai luhur 

dan pesan-pesan moral tertentu, seperti nilai-nilai kebersamaan, 

kejujuran, tanggung jawab, sikap lapang dada (jika kalah), 

dorongan berprestasi, dan taat pada aturan. Semua itu 

didapatkan jika si pemain benar-benar menghayati, menikmati, 

dan mengerti sari dari permainan tersebut.
52

 

Rogers & Sawyer’s mengemukakan bahwa hingga pada 

anak usia sekolah bermain bagi anak memiliki arti yang sangat 
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penting. Adapun nilai-nilai penting dalam bermain bagi anak, 

yaitu sebagai berikut:  

1) Meningkatkan kemampuan problem solving pada anak 

2) Menstimulasi perkembangan bahasa dan kemampuan 

verbal 

3)  Mengembangkan keterampilan sosial 

4) Merupakan wadah pengekspresian emosi.
53

 

 

f. ABC Lima Dasar 

Permainan ABC Lima Dasar biasanya 

dilakukan anak-anak ketika pulang sekolah atau 

sedang liburan. Berkumpul bersama, baik itu di 

teras,atau pos ronda sangat pas memainkan permainan 

ini. Anak-anak menentukan huruf berdasarkan jumlah 

jari yang ditunjukkan para pemainnya, lantas beradu 

cepat menyebutkan sesuatu yang namanya diawali 

                                                           
53

Haerani Nur, Membangun Karakter Anak Melalui Permainan 

Tradisional, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun III, Nomor 1, Februari 

2013, 90. 



 

 

huruf tersebut. Sebelumnya mereka teklah 

menentukan kategori yang akan disebutkan. Misalnya, 

kategori nama kota, buah, hewan, atau yang lainnya. 

Permainan ABC Lima Dasar adalah permainan yang 

membutuhkan kecepatan dan kecerdasan. Jika lambat, 

siap-siap terkena hukuman. Permainan ini dimainkan 

oleh dua orang atau lebih.  

Pertama, para pemain membuat kesepakatan 

untuk menebak nama sesuatu, misalnya nama buah, 

nama hewan, atau nama negara. Kedua, para pemain 

mengeluarkan jemarinya sambil mengucapkan 

“ABCD”, jari yang dikeluarkan boleh satu, dua, sampai 

lima. Anak bisa menentukan sendiri berapa jari yang 

hendak masuk kehitungan. Dibuat kesepakatan, 

misalnya jari kesatu sama dengan huruf A, jari kedua 

sama dengan huruf B, dan seterusnya. Jika berhenti di 

huruf S, siapa saja harus secepatnya mengucapkan 



 

 

nama buah yang berawalan huruf S, misalnya semangka 

atau sawo. Itu jika yang dimainkan adalah nama-nama 

buah.
54

 

Permainan ini dapat melatih keterampilan 

bahasa dan perbendaharaan kosakata anak. Nama-nama 

baru, seperti kota, merupakan sarana untuk 

menambahkan pengetahuan anak. Selain itu, daya ingat 

anak akan dilatih. Ketika bermain, anak mengingat-

ingat nama kota yang diawali dengan huruf B, ia 

berpikir berulang-ulang, dan akhirnya 

menemukannya.
55

 

 

3. Pembelajaran Tematik 

a. Konsep Dasar 

Pembelajaran substansinya adalah suatu 

kegiatan mengondisikan anak-anak untuk belajar. 
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Dalam mengondisikan ini, guru melakukan berbagai 

aktivitas kreatif (seperti: mengamati, menanyakan, 

mengujicoba, menemukan, menciptakan, menilai, dan 

mengapresiasi). 
56

 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah 

pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 

pembicaraan.
57

 

Tema tersebut kemudian diulas atau dielaborasi 

dari berbagai sudut pandang baik dari pandangan ilmu 

pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, humaniora 

maupun agama, sehingga memberikan pengalaman 

bermakna bagi anak didik. Pelaksanaannya di kelas 
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rendah MI/SD yakni kelas 1, 2, dan 3 sesuai dengan 

perkembangan fisik maupun psikis anak didik yang 

lebih berpikir secara holistic dibandingkan berpikir 

secara segmentaris. Kaitan konseptual yang dipelajari 

dengan isi bidang studi lain yang relevan akan 

membentuk schemata, sehingga akan diperoleh 

keutuhan dan kebulatan pengetahuan. 

Dengan pembelajaran tematik anak didik 

diharapkan mendapatkan hasil belajar yang optimal dan 

maksimal dan menghindari kegagalan pembelajaran 

yang masih banyak terjadi dengan model pembelajaran 

yang lain. 

Dengan pembelajaran tematik akan diperoleh 

beberapa nilai positif sebagai berikut:  

1) Memudahkan pemusatan perhatian pada satu tema 

tertentu. 



 

 

2) Anak didik mempelajari pengetahuan dan 

mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar 

isi mata pelajaran dalam tema yang sama. 

3) Pemahaman materi mata pelajaran lebih mendalam 

dan berkesan. 

4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik 

dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan 

pengalaman pribadi siswa. 

5) Lebih dapat dirasakan manfaat dan makna belajar 

karena materi disajikan dalam konteks tema yang 

jelas. 

6) Siswa lebih bergairah belajar karena dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk 

mengembangkan suatu kemampuan dalam suatu 

mata pelajaran dan sekaligus dapat mempelajari 

mata pelajaran lain. 



 

 

7) Guru dapat menghemat waktu sebab mata pelajaran 

yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan 

sekaligus, dan diberikan dalam dua atau tiga 

pertemuan, dan waktu selebihnya dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan remedial, 

pemantapan, atau pengayaan materi.
58

  

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan 

suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik 

secara individu maupun kelompok aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara 

holistic, bermakna, dan otentik.
59

 

C. Kerangka Berpikir 

Keterampilan berbahasa pada siswa kelas I perlu 

diperhatikan. Jika siswa sudah lancar membaca, menulis, 

dan bercerita, kedepannya siswa tidak akan menemukan 
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masalah di aspek kebahasaannya. Siswa kelas I 

merupakan tahap masih senang bermain dan ingin 

berinteraksi dengan teman di sekitarnya. Untuk itu, guru 

harus kreatif dalam membuat siswa antusias belajar. 

Guru dapat menggunakan permainan tradisional ABC 

Lima Dasar. Permainan tradisional ABC Lima Dasar 

merupakan permainan tradisional yang sangat popular di 

era 1990-an. Ini salah satu permainan edukasi yang 

menyenangkan dan mudah dimainkan karena tidak 

membutuhkan alat atau benda khusus untuk 

memainkannya. 

Selain seru dan menyenangkan, permainan 

tradisional ABC Lima Dasar bermanfaat juga untuk 

mengasah keterampilan bahasa siswa, antara lain:  

Pertama, sebagai media menghapal huruf dengan 

cepat dan menyenangkan. Siswa akan sepat hapal karena 

dalam permainan ini secara bersama-sama siswa akan 



 

 

menyebutkan huruf sesuai jari yang diacungkan secara 

berulang-ulang. Semakin banyak permainan diulang akan 

semakin cepat siswa hapal huruf secara urut. 

Kedua, mengenalkan siswa pada kosakata baru. 

Dalam permainan ini, siswa harus menyebutkan kosakata 

yang berbeda dengan temannya. Melalui kosakata yang 

bervariasi ini, siswa akan semakin banyak mengenal 

kosakata baru yang belum diketahui. 

Ketiga, mengenalkan berbagai kelompok nama-

nama benda, hewan, tumbuhan, dll. Permainan ini juga 

dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran untuk 

mengenalkan suatu tema tertentu, misalnya subtema 

tubuhku. 

Keempat, mengasah kecerdasan bahasa serta 

konsentrasi siswa. Dalam permainan ini siswa berlomba 

menyebutkan kata yang tepat secara cepat dan berbeda. 

Hal ini dapat melatih kecerdasan bahasa serta konsentrasi 



 

 

kecepatan berpikir siswa untuk menemukan kosakata 

yang dimaksud dengan benar. Siswa akan semakin kaya 

pembendaharaan kosakata, sebagai suatu peningkatan 

kecerdasan bahasa.
60

 

Kelima, mengasah keterampilan berbahasa. 

Dalam permainan ini siswa akan berlatih menirukan 

suara, menulis cerita tentang tema tersebut, membaca 

cerita tentang tema tersebut. Misalkan jari yang dihitung 

jatuh pada huruf K. misal kambing. Maka siswa bisa 

menurukan bagaimana suara kambing, menuliskan apa 

yang mereka ketahui tentang kambing, dan membaca 

cerita yang mereka buat di depan kelas. 

Dilihat dari karakteristik siswa kelas I, permainan 

tradisional ABC Lima Dasar tepat digunakan dalam 

mengasah keterampilan berbahasa pada pembelajaran 
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Tematik. Sehingga, keterampilan berbahasa siswa dapat 

meningkat melalui permainan tradisional ABC Lima 

Dasar. 

Pra tindakan 

Proses: 

Siswa kurang antusias dalam 

pembelajaran Tematik, 

khususnya mata pelajaran 

Bahasa Indonesia 

Hasil: 

Keterampilan berbahasa 

(berbicara, membaca, menulis) 

siswa kelas I ar- Rahman MI 

Setono masih rendah. 

 

 

 

 

 

 

Tindakan 

Mengasah keterampilan berbahasa melalui media permainan 

tradisional ABC Lima Dasar kelas I ar- Rahman MI Setono 



 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Alur Kerangka Berpikir 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

permainan tradisional ABC Lima Dasar dapat 

meningkatkan keterampilan berbahasa pada kelas I 

ar-Rahman di MI Ma’arif Setono. 

  

  

Pasca tindakan 

Proses: 

Siswa lebih antusias dalam 

pembelajaran Tematik 

Hasil: 

Keterampilan berbahasa 

(berbicara, membaca, menulis) 

siswa kelas I ar- Rahman MI 

Setono meningkat 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindalan kelas 

(classroom action research). Penelitian tindakan kelas (PTK) 

adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif 

terhadap berbagai tindakan yang dilakukan guru yang sekaligus 

sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai 

penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas berupa 

kegiatan belajar-mengajar, untuk memperbaiki kondisi 

pembelakaran yang dilakukan. Adapun tujuan dilaksanakannya 

PTK, diantaranya meningkatkan kualitas pendidikan atau 

pengajaran yang diselenggarakan oleh guru atau pengajar-

peneliti itu sendiri sehingga tidak ada lagi permasalahan di 

kelas.
61
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A. Objek Penelitan 

  Objek pada penelitian ini adalah keterampilan 

berbahasa siswa yang rendah dan akan ditingkatkan 

dengan menggunakan permainan tradisional ABC Lima 

Dasar. 

 

B. Setting Subjek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas I ar-

Rahman MI Ma’arif Setono Tahun Pelajaran 

2018/2019. Adapun alamat lengkap MI Ma’arif 

Setono berada di Jl. Raden Katong No 01, 

kelurahan Setono, kecamatan Jenangan, Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini 

dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan 



 

 

bulan April dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Persiapan atau survey awal 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Menganalisis hasil penelitian 

d. Menyusun laporan penelitian 

3. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah  siswa kelas I 

ar-Rahman MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 

2018/2019 dengan jumlah 27 siswa, yang terdiri 

dari 9 siswa perempuan dan 18 siswa laki-laki. 

 

C. Variabel yang diamati   

Variabel yang diamati peneliti yaitu 

keterampilan berbahasa siswa: 

1. Keterampilan berbicara 

2. Keterampilan membaca 

3. Keterampilan menulis 



 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan 

Kelas Per-Siklus  

1. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK). Karena tindakan yang akan dilakukan 

diterapkan pada pembelajaran dalam kelas. 

Penelitian ini dimulai dari tahap identifikasi 

masalah mengenai pelaksanaan pembelajaran 

dan analisis penyebab muncul masalah.
62

 

Adapun PTK yang digunakan adalah PTK 

model Kurt Lewin. Kurt Lewin menjelaskan 

bahwa dalam satu siklus terdiri atas empat 

langkah, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi.
63 Kegiatan-kegiatan ini disebut 
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dengan satu siklus kegiatan pemecahan masalah. 

Apabila satu siklus belum menunjukkan tanda-

tanda perubahan ke arah perbaikan (peningkatan 

mutu), kegiatan riset dilanjutkan pada siklus 

kedua, dan seterusnya, sampai peneliti merasa 

puas.
64

  

Siklus adalah putaran dari suatu 

rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam hal ini, 

yang dimaksud siklusdalam PTK adalah satu 

putaran penuh tahapan-tahapan dalam PTK, 

sebagaimana disebutkan di atas. Jadi, satu siklus 

adalah kegiatan penelitian yang dimulai dari 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Setiap akhir refleksi selalu menjadi babak baru 

bagi siklus berikutnya. Artinya, setiap akhir 
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refleksi peneliti harus merencanakan tindakan 

baru atau memasuki siklus kedua.
65

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan PTK Model Kurt Lewin 

 

Setelah judul perencanaan kegiatan 

pembelajaran berbasis PTK dirumuskan, langkah 

berikut: 

a. Perencanaan  
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 Suyadi,  Penelitian Tindakan Kelas, (Jogjakarta: Diva Press, 

2012), 65. 



 

 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

2) Mempersiapkan fasilitas dan sarana 

pendukung yang diperlukan di kelas. 

3) Mempersiapkan instrumen untuk merekam 

dan menganalisis data mengenai proses dan 

hasil tindakan. 

 

b. Pelaksanaan  

Pada tahap ini, guru sebagai peneliti 

berperan ganda, yaitu sebagai praktisi 

(pelaksana pembelajaran) dan sekaligus sebagai 

peneliti (pengamat). Pelaksanaan tindakan harus 

mengacu pada RPP yang telah disiapkan 

sebelumnya. 

1) Melaksanakan tindakan yang telah 

dirumuskan pada RPP dalam situasi yang 



 

 

actual. 

c. Pengamatan  

Pada tahap ini yang  dilakukan peneliti adalah: 

1) Mengamati perilaku siswa/siswi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

2) Mengamati setiap interaksi dan antusias 

siswa terhadap materi pemeblajaran. 

3) Memantau keterampilan berbahasa siswa. 

d. Refleksi  

Tahap ini meliputi kegiatan 

menganalisis, memaknai, menjelaskan, dan 

menyimpulkan data yang diperoleh dari 

pengamatan (bukti empiris), serta 

mengaitkannya dengan teori yang digunakan 

(kerangka konseptual).
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1) Mencatat hasil observasi 
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 Imam Suyitno,  Karya Tulis Ilmiah (KTI) Panduan, Teori, 

Perlatihan, dan Contoh…. 57. 



 

 

2) Mengevaluasi hasil observasi 

3) Menganalisis hasil pembelajaran 

4) Mencatat kelemahan-kelemahan untuk 

dijadikan bahan memperbaiki siklus 

berikutnya. 

2. Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

a.    Observasi 

 Observasi merupakan teknik 

mengumpulkan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang 

berlangsung dan mencatatnya dengan 

alat observasi tentang hal-hal yang akan 

diamati atau diteliti.
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 Adapun observasi 

dilakukan dalam penelitian ini untuk 
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Ibid, 86. 



 

 

mencatat data ada tidaknya perubahan 

keterampilan berbahasa siswa setelah 

menggunakan permainan tradisional 

ABC Lima Dasar. Observasi dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah disediakan, dilakukan oleh 

peneliti dan observer pada saat proses 

pembelajaran tematik berlangsung. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan 

percakapan dengan maksud tertentu, 

yang dilakukan oleh dua belah pihak, 

yaitu pewawancara dan yang 

diwawancarai.
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 Adapun pihak yang 

diwawancarai dalam penelitian ini 

adalah guru / wali kelas 1 ar-Rahman 
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 Sukardi, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta:Bumi Aksara, 

2015), 49. 



 

 

yaitu ibu Zahrotul Mawwadah, S. Ag. 

Wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana keterampilan 

berbahasa siswa kelas 1 ar-Rahman 

sebelum dilakukan penelitian dan 

strategi apa saja yang pernah dilakukan 

guru untuk meningkatkan keterampilan 

berbahasa siswa. Selain itu, wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan dengan 

kepala sekolah MI Ma’arif Setono untuk 

mengetahui gambaran umum, visi dan 

misi sekolah.  

 

c. Dokumentasi 

Sumber informasi dokumentasi 

memiliki peran penting, data ini 

memiliki objektifitas yang tinggi dalam 



 

 

memberikan informasi kepada peneliti. 

Informasi dari sumber dokumen sekolah 

dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu dokumen resmi, dan catatan 

pribadi. Yang termasuk dokumen resmi, 

yaitu undang-undang peraturan 

pemerintah yang relevan, keputusan 

presiden, laporan atau catatan pertemuan 

sekolah, silabus dan skema kerja, tes 

evaluasi yang digunakan serta hasilnya, 

dan tulisan hasil 

pertemuan antara guru sekolah. 

Dokumentasi tidak resmi diantaranya 

memo pimpinan sekolah, catatan harian 

guru, kartu kerja, lembar kerja, dan 

sampel dari pekerjaan siswa.
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 Untuk 

                                                           
69

 Ibid, 47. 



 

 

lebih memperkuat hasil penelitian ini, 

peneliti menggunakan dokumentasi 

berupa foto-foto pada saat peserta didik 

melakukan proses pembelajaran dengan 

menggunakan permainan tradisional 

ABC Lima Dasar dan sampel dari hasil 

cerita yang telah di tulis oleh siswa. 

3.   Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan 

adalah deskriptif baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Analisis ini digunakan untuk 

membandingkan nilai-nilai siswa selama siklus apakah 

terjadi peningkatan atau tidak. Dalam tiap siklus siswa 

melakukan praktek keterampilan berbahasa (berbicara, 

membaca, dan menulis) dengan tiga kategori penilaian 

yaitu keterampilan berbicara, keterampilan membaca, 

dan keterampilan menulis.  



 

 

Data tes yang dikumpulkan dihitung jumlah skor 

masing-masing dan didistribusikan ke dalam tabel 

rentang nilai. Data tes yang telah dihimpun kemudian 

dihitung jumlah skor dari masing-masing siswa. Skor 

tersebut adalah nilai siswa. Untuk mendpatkan nilai 

keterampilan berbahasa siswa digunakan rumus: 

Nilai = 
                    

             
  × 100 

 

 Setelah didapat nilai siswa, tahapan selanjutnya 

adalah menentukan rata-rata kelas. Adapun rumus rata-

rata sebagai berikut. 

Mean =  
   

 
 

Keterangan: 

Mean = nilai rata-rata 

 x      = jumlah nilai seluruh siswa 

N       = jumlah siswa 



 

 

 

Untuk menghitung presentasi nilai siswa yang 

tuntas dan belum tuntas dapat ditentukan dengan rumus 

berikut. 

 

                                    

                    
  × 100 

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

N

o 

Jenis 

Penelitian 

Waktu Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Perencanaan              

2. 

Persiapan             

Menyusun 

Konsep 

Pelaksanaan 

            

Menyusun             



 

 

Instrumen 

3. Pelaksanaan            

 

Melakukan 

Tindakan 

Siklus I 

            

Melakukan 

Tindakan 

Siklus II 

            

4. 

Penyusunan 

Laporan 

           

 Menyusun 

Konsep 

Laporan 

               

Menyempurn

akan draf 

laporan 

              

  



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Setono 

MI Ma’arif Setono diresmikan pada tanggal 1 

Agustus 1955 oleh Organisasi NU Setono. Tokoh-tokoh 

pendiri MI Ma’arif Setono ini adalah Ahmad Ba’asyir, 

K. Abdul Aziz, Syajid Singodimejo, dan M. Umar.  

MI Ma’arif Setono didirikan di atas tanah wakaf 

dari Bapak Ahmad Ba’asyr dan Bapak Slamet, Hs 

dengan luas tanah 756 m2 dan luas bangunan 480 m2. 

Pada tanggal 19 Agustus 2002 tanah wakaf tersebut 

baru diproses ke PPAIW dan kantor aqraria dengan 

nomor W. 2. a/ 06/ 02 th 2002 dan w. 2 a/05/02 th 2002.  

Pada awal didirikan, kegiatan belajar mengajar di 

Madrasah ini dilaksanakan pada sore hari dengan nama 



 

 

Madin Ma’arif Setono, kemudian atas dasar keputusan 

Menteri Agama RI no. K/4/C.N/Agama pada tanggal 1 

Maret 1963 (1 Syawal 1382) sderta Departemen Agama 

Kabupaten Ponorogo no. m/3/;195/A/1987, Madrasah 

ini diakui dan diberi nama MWB (Madrasah Wajib 

Belajar) dengan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan 

pagi hari. Pada waktu itu Ujian Akhir Nasional untuk 

kelas masih bergabung dengan Sekolah Dasar karena 

masih belum dapat melaksanakan ujian sendiri.  

Setelah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga 

materi, Madrasah Wajib Belajar mengubah menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD dengan Ijazah 

yang juga setara dengan SD. MI Ma’arif Setono dapat 

melaksanakan UAN sendiri dibawah pengawasan 

Departemen Agama. MI Ma’arif Setono juga 

mendapatkan bantuan dari Depag Kabupaten Ponorogo. 



 

 

Dari awal didirikan hingga sekarang, MI Ma’arif 

Setono mengalami enam pergantian Kepala Sekolah, 

yaitu:  

a) Maesaroh, A. MA   (1968-1972) 

b) M. Daroini, BA   (1973-1977) 

c) Sandi Idris, BA   (1978-1982) 

d) Sudjiono     (1983-2003) 

e) Suparmin, A. MA   (2003-2007) 

f) Maftoh Zaenuri, S. Ag  (2007- 2016) 

g) Muhammad Mansur, S.Pd.I (2016 - Sekarang)  

 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Setono  

MI Ma’arif Setono terletak di jalan Raden Katong 

No. 1 Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batas MI Ma’arif 

Setono adalah sebagai berikut :  



 

 

a. Sebelah utara berbatasan dengan makam Batoro 

Katong.  

b. Sebelah selatan  berbatasan dengan Desa Singosaren. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kadipaten. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Japan. 

 

3. Visi dan Misi  

Visi : "Terbentuknya  anak yang berakhlaqul 

karimah berkwalitas Dalam IMTAQ dan IPTEK 

berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jamaah" 

Misi : a. Mengembangkan SDM untuk meningkatkan 

kwalitas professional para guru dan karyawan 

serta lingkungan Madrasah 

b. Efektifkan KBM dan mengoptimalkan kegiatan 

ekstra kurikuler    serta meningkatkan ketrampilan sejak 

dini 



 

 

c. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana 

belajar mengajar 

d. Pemberdayaan potensi dan peran serta masyarakat 

dilingkungan sekolah 

e. Menciptakan lingkungan Madrasah yang kondusif 

yang berwawasan Ahlussunnah wal Jama'ah 

 

4. Struktur Organisasi MI Ma’arif  Setono 

Kedudukan dan posisi masing-masing jabatan 

dalam MI Ma’arif Setono ditunjukkan dalam struktur 

organisasi yang jelas sebagaimana terlihat pada 

lampiran Struktur organisasi MI Ma’arif Setono terdiri 

dari Kepala Madrasah, pendidik dan peserta didik. 

Adapun tugas masing-masing dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Kepala Madrasah 



 

 

Kepala Madrasah berfungsi dan bertugas 

sebagai educator, manager, administrator, supervisor, 

pemimpin/leader, innovator, serta sebagai motivator. 

b. Pendidik  

Pendidik bertanggung jawab kepada Kepala 

Madraasah dan mempunyai tugas melaksnakan 

kegiatan PBM secara efektif dan efisien. 

1) Wali Kelas  

Wali kelas membantu Kepala Madrasah 

dalam mengelola kelas, penyelenggaraan 

administrasi kelas, penyusunan pembuatan 

statistik bulanan peserta didik, pengisian daftar 

kumpulan nilai peserta didik (legger), pembuatan 

catatan khusus tentang peserta didik, pencatatan 

mutasi peserta didik, pengisian buku laporan 

penilaian hasil belajar dan pembagian buku 

laporan hasil belajar. 



 

 

2) Pustakawan Madrasah  

Pustakawan Madrasah berperan dalam 

perencanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, 

penyimpanan, inventarisasi barang, dan 

pengadministrasian buku-buku atau bahan-bahan 

pustaka atau media elektronoka, pengurusan 

pemeliharaan, merencanakan pengembangan, 

penyusunan tata tertib, serta menyusun laporan 

pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. 

 

3) Pengurus Madrasah.  

Pengurus Madrasah berperan dalam 

mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan 

sarana dan prasarana. 

 

 

 



 

 

 

5. Peserta  Didik 

Tabel 4.1 

Jumlah peserta didik dalam Tahun Pelajaran 2017/2018 

dan 2018/2019 

No Kelas 

2017/2018 2018/2019 

L P 

Jml 

(L+P) 

L P 

Jml 

(L+P) 

1. I 25 29 54 35 15 50 

2. II 33 26 59 23 30 53 

3. III 23 26 49 34 26 60 

4. IV 24 21 45 23 25 48 

5. V 13 20 33 23 22 45 

6. VI 33 16 49 13 20 33 

Total Jumlah Siswa 151 138 289 151 138 289 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Sarana dan Prasarana Fisik  

Tabel 4.2 

Sarana dan Prasarana 

No  

Gedung / 

Ruang 

Jumlah 

Luas 

(m
2
) 

Keterangan 

1. Ruang Kelas  11      237,65  

2. Laboratorium / 

Perpustakaan 

1 126,50  

3. Computer  1   

4. Ketrampilan  1 17,60  

5. Kesenian  -   

6. Ibadah    Masjid  

7. Kamar mandi / 

WC Guru 

2   

8. Kamar mandi / 

WC Siswa 

2   



 

 

9. Ruang Guru  1 27,00  

10. Ruang Kepala 

Madrasah 

1 35,40  

11. Ruang Tamu  1 35,40  

12. Ruang UKS 1 16,00  

13. Ruang BP / BK -   

 

7. Deskripsi Kondisi Awal Keterampilan Berbahasa 

Siswa Kelas I ar-Rahman MI Ma’arif Setono 

Keterampilan berbahasa yang harus dikuasai 

oleh siswa ada 4 yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Namun, pada penelitian ini akan 

difokuskan pada 3 keterampilan berbahasa yaitu 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Keterampilan berbicara sangat 

penting dimiliki oleh siswa karena dengan berbicara 



 

 

siswa dapat mengutarakan pendapat, ide, dan 

gagasannya secara lisan.  

Keterampilan  membaca merupakan 

kemampuan yang harus dimiliki oleh semua siswa, 

karena melalui membaca siswa dapat belajar banyak 

tentang berbagai bidang. Oleh karena itu, pembelajaran 

membaca, dan  menulis di kelas I harus dapat 

mengantarkan anak untuk segera dapat membaca dan 

menulis. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas 

I ar-Rahman yaitu Ibu Zahrotul Mawwadah, S.Ag 

mengatakan: 

“Ya secara keseluruhan keterampilan 

berbahasa siswa kelas I ar-Rahman MI 

Ma’arif Setono banyak yang sudah dapat 

membaca dan menulis mbak, tapi 

namanya anak kelas satu yang baru saja 

dari TK/RA yang dunianya masih bermain 

dan belum terlalu ditekankan untuk 

membaca dan menulis jadi ada sebagian 

siswa yang masih kesulitan untuk 

membaca dan menulis. Tapi kalau disuruh 



 

 

membaca bersama-sama itu ya sudah 

bagus mbak. Cuma beberapa aja yang 

memang masih mengalami kesulitan.” 
70

 

 

 Kesulitan membaca dan menulis yang dialami 

siswa disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya 

yaitu, karena kurangnya bimbingan dari orang tua dan 

karena mereka masih dari TK/ RA yang memang belum 

menekankan tentang membaca dan menulis. 

Kesulitan membaca pada siswa yaitu belum bisa 

membedakan huruf yang hampir sama bentuknya 

seperti b dan d sehingga menyebabkan mereka kurang 

lancar dalam membaca. Sedangkan kesulitan menulis 

pada siswa yaitu berupa kurang lengkanya huruf yang 

ditulis dalam kata. 

Bu Zahrotul Mawwadah S. Ag juga 

mengatakan: 
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 Wawancara dengan Ibu Zahrotul Mawwadah S, Ag pada 1 Maret 2019 

pukul 09:00 



 

 

“Pihak sekolah memang menyadari bahwa 

pondasi awal untuk belajar adalah 

membaca dan menulis mbak, makanya ini 

difokuskan pada kemampuan baca tulis. 

Maka dari itu, hendaknya orang tua juga 

harus membimbing anaknya untuk belajar 

membaca dan menulis di rumah, karena 

tidak bisa hanya menyerahkan tanggung 

jawab sepenuhnya kepada sekolah kan 

nggak bisa diserahkan bruk ke sekolahan 

wes, sing penting mbayar. Kadang ya 

orang tua nyuwun sewu malah menuntut 

anaknya untuk rangking sekian, bu pripun 

kok nilaine yogo kulo ngeten. Jangan dulu, 

yang penting anak diajari membaca dan 

menulis, masalah pemahaman itu nomer 

sekian. Karena apa ya peran dan dukungan 

orang tua terutama ibu itu sangat penting. 

Kebanyakan anak yang kesulitan 

membaca dan menulis adalah karena 

mereka kurang perhatian dari orang tua 

dan hanya tinggal dengan neneknya.”
 71

 

Untuk mengasah keterampilan berbahasa siswa, 

guru menggunakan metode dekte. Guru sering 

memberikan kesempatan siswa untuk maju ke depan 

kelas seperti menulis di papan dan menempel. Hal ini 

dilakukan untuk melatih keberanian siswa. 
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 Wawancara dengan Ibu Zahrotul Mawwadah S, Ag pada 1 Maret 2019 

pukul 09:20 



 

 

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa 

guru masih kurang dalam pemanfaatan media dan 

metode yang bervariasi yang dapat menciptakan kondisi 

belajar yang kondusif, lebih hidup dan menyenangkan. 

Pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada 

guru, pelayanan dan perhatian guru pada siswa 

khususnya mereka yang berkesulitan masih dirasakan 

kurang. Siswa belum mempunyai bekal pengalaman 

mengenai bentuk dan bunyi huruf. Siswa juga kurang 

diberikan kesempatan untuk mengungkapkan gagasan 

atau idenya melalui bercerita ataupun berbicara di 

depan kelas. 

Melihat dari semua itu, maka perlu diupayakan 

inovasi pembelajaran untuk dapat mengoptimalkan 

peran serta siswa sehingga aktif dan produktif, 

menciptakan suasana belajar penuh semangat, dan 

mencapai hasil belajar yang maksimal. Berikut ini 



 

 

adalah data nilai siswa pada PAS  ( Penilaian Akhir 

Semester) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Tabel 4.3 

Data nilai PAS (Penilaian Akhir Semester) sebelum penelitian 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1.  AFC 91 T 

2. AH 82 T 

3. AMHR 86 T 

4. ASH 87 T 

5. AMU 90 T 

6. AUS 100 T 

7. AC 87 T 

8. DNTV 70 TT 

9. FVS 60 TT 

10. JAKA 88 T 

11. KRS 91 T 

12. MF 90 T 

13. MECP  95 T 

14. MNZ 97 T 

15. MNF 72 TT 

16. MWW 73 TT 



 

 

17. MZPAS 96 T 

18. NANF 95 T 

19. NCN 90 T 

20. PRB 85 T 

21. RDPSW 96 T 

22. RAS 67 TT 

23. RRF 90 T 

24. RU 92 T 

25. SNA 97 T 

26. SEP 83 T 

27. BDN 66 TT 

 

Rata-rata 

 
    

  
 

=82,8 

21 

 

B. Penjelasan Data Per-siklus 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 2 siklus, dan 

masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dapat digambarkan 

pada gambar 4.1 sebagai berikut: 



 

 

 

Gambar 4.1 Alur Pelaksanaan PTK Model Kurt Lewin 

 

Adapun perincian dari dua siklus tersebut dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

1. Siklus I 

Siklus pertama dalam penelitian tindakan kelas 

ini terdiri dari 3 pertemuan. Setiap pertemuan terdiri 

atas empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 



 

 

pengamatan, dan refleksi. Berikut penjelasan dari 

masing-masing tahapan. 

a. Pertemuan 1 

1) Perencanaan  

a) Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

b) Mempersiapkan fasilitas dan sarana 

pendukung yang diperlukan di kelas. 

c) Mempersiapkan instrumen untuk merekam 

dan menganalisis data mengenai proses dan 

hasil tindakan. 

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan rumusan 

masalah pada bab sebelumnya, penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan 

berbahasa siswa pada pembelajaran Tematik, khususnya mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun untuk meningkatkan 



 

 

keterampilan berbahasa terdiri dari dua siklus, yaitu siklus I 

dan siklus II. Adapun skenario PTK siklus I menekankan pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) I, sebagaimana 

terdapat pada lampiran I.  

 

2)  Pelaksanaan  

b. Kegiatan Awal 

(1) Guru masuk kelas kemudian mengucapkan 

salam 

(2) Guru menanyakan kabar siswa 

(3) Guru mengabsen 

(4) Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai setelah 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

(5) Guru melakukan apersepsi, berdiskusi 

tentang berbagai hewan yang ada di sekitar. 

Guru : anak-anak pernahkah kalian 



 

 

mengamati berbagai hewan yang ada di 

sekitar kita? 

Siswa: pernah bu. 

Guru: coba kalian sebutkan hewan apa saja 

yang ada di sekitar kita? 

b) Kegitatan inti 

(1) Siswa membaca teks tentang Hewan 

Peliharan Beni. 

(2) Siswa membaca dengan cara bergantian. 

(3) Siswa menjawab pertanyaan guru tentang 

informasi cara merawat hewan yang ada pada 

teks. 

(4) Siswa berbagi pengalaman tentang cara 

merawat hewan peliharaan. 

(5) Siswa mengamati gambar pemberitahuan 

yang ada pada gambar. 



 

 

(6) Ungkapan pemberitahuan yang ditulis Beni 

adalah tidak memberi makan hewan 

sembarangan. Berdasarkan tulisan tersebut, 

Beni tidak ingin orang lain memberi makanan 

sembarangan, baik jenis atau waktunya. 

(7) Siswa berlatih menulis ungkapan 

pemberitahuan sesuai gambar 

(8) Guru membagi siswa menjadi empat 

kelompok 

(9) Siswa melakukan hompimpa untuk 

menentukan kelompok yang bermain terlebih 

dahulu 

(10) Guru meminta kelompok yang mendapat 

giliran bermain membentuk lingkaran 

(11) Guru menyediakan kartu huruf di depan 

lokasi permainan 



 

 

(12) Guru dan siswa menentukan kategori/ 

tema permainan misalnya tentang hewan 

(13) Guru meminta siswa yang maju untuk 

menyuguhkan jarinya secara bebas, sesuai 

dengan keinginan masing-masing siswa 

(14) Guru dan siswa menghitung jari siswa 

yang disodorkan secara alfabetis (sambil 

menyanyikan lagu alfabet)  

(15) Huruf terakhir dari jari yang terakhir 

disebut merupakan huruf yang harus dicari 

kartunya 

(16) Siswa yang pertama menemukan huruf 

yang dicari akan menyebutkan kategori 

hewan berawalan huruf yang ditemukan 

terlebih dahulu 



 

 

(17) Siswa diminta untuk menulis di papan 

tulis, menirukan gerakaan ataupun suara 

hewan yang disebutkan 

(18) Selanjutnya siswa yang tidak bisa 

menyebutkan kategori hewan berawalan 

huruf tersebut makan akan dinyatakan keluar 

dari permainan, sampai dinyatakan hanya sisa 

satu pemain yang akan jadi pemenangnya 

(19) Guru melakukan permainan ini 

berulang-ulang sampai semua siswa 

mendapat giliran bermain 

(20) Siswa berlatih menuliskan aturan 

merawat hewan yang diketahui. 

(21) Siswa mengamati gambar, lalu 

menuliskan aturan merawat hewan 

berdasarkan gambar yang diamatinya 



 

 

(22) Siswa berlatih menceritakan cara 

merawat hewan. 

(23) Siswa membacakan  hasil tulisannya 

secara bergantian. 

(24) Hasil tulisan siswa dikumpulkan sebagai 

bahan evaluasi 

 

 

c)Kegiatan Penutup 

(1) Guru dan siswa melakukan kegiatan 

refleksi hari itu. Dalam kegiatan refleksi guru 

memberikan beberapa pertanyaan berikut ini: 

 Apa yang kamu pelajari hari ini? 

 Bagaimana perasaanmu saat kegiatan 

membaca, menuliskan aturan, dan 

menirukan gerakan atau suara hewan? 



 

 

 Kegiatan apa yang paling kamu 

sukai? 

(2)  Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah dan  salam 

3) Pengamatan  

Dari hasil pengamatan pada pertemuan 

pertama ini tidak berlangsung baik, ini ditandai 

dari banyaknya siswa yang kurang paham 

dengan alur permainannya, dan masih banyak 

siswa yang keluar masuk kelas. Ada juga yang 

tidak antusias sama sekali dalam mengikuti 

pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari ekspresi 

siswa yang cenderung pasif dan tatapan mata 

mereka kosong ketika guru menyampaikan 

materi pelajaran.  

4) Refleksi 



 

 

Pada tahap ini kegiatan inti pada awal 

pertemuan adalah menjelaskan terlebih dahulu 

tentang permainan tradisional ABC Lima Dasar 

serta bagaimana pelaksanaanya. Dari hasil 

pengamatan pada tahap tersebut siswa cenderung 

malas-malasan mungkin karena mereka masih 

canggung dan minder sehingga sulit mengeluarkan 

ide-idenya.hal itu mungkin karena cara 

penyampaian yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan metode ceramah dirasa kurang 

menarik dan cenderung membosankan. Maka dari 

itu, peneliti berusaha mengubah strategi dan 

mencoba mencairkan suasana. 

b. Pertemuan 2 

1) Perencanaan  

a) Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 



 

 

b) Mempersiapkan fasilitas dan sarana 

pendukung yang diperlukan di kelas. 

c) Mempersiapkan instrumen untuk 

merekam dan menganalisis data 

mengenai proses dan hasil tindakan. 

Berdasarkan hasil analisis dan 

perumusan rumusan masalah pada bab 

sebelumnya, penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa siswa pada 

pembelajaran Tematik, khususnya mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun untuk 

meningkatkan keterampilan berbahasa terdiri 

dari dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 

Adapun skenario PTK siklus I menekankan 

pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

I, sebagaimana terdapat pada lampiran I.  



 

 

 

2)  Pelaksanaan  

a) Kegiatan Awal 

1) Guru masuk kelas kemudian 

mengucapkan salam 

2) Guru menanyakan kabar siswa 

3) Guru mengabsen 

4) Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai setelah 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

5) Guru melakukan apersepsi, berdiskusi 

tentang berbagai hewan yang ada di 

sekitar. 

Guru : anak-anak pernahkah kalian 

mengamati berbagai hewan yang ada di 

sekitar kita? 

Siswa: pernah bu. 



 

 

Guru: coba kalian sebutkan hewan apa saja 

yang ada di sekitar kita? 

b) Kegitatan inti 

1) Siswa membaca teks tentang Hewan 

Peliharan Beni. 

2) Siswa membaca dengan cara bergantian. 

3) Siswa menjawab pertanyaan guru 

tentang informasi cara merawat hewan 

yang ada pada teks. 

4) Siswa berbagi pengalaman tentang cara 

merawat hewan peliharaan. 

5) Siswa mengamati gambar 

pemberitahuan yang ada pada gambar. 

6) Ungkapan pemberitahuan yang ditulis 

Beni adalah tidak memberi makan 

hewan sembarangan. Berdasarkan 

tulisan tersebut, Beni tidak ingin orang 



 

 

lain memberi makanan sembarangan, 

baik jenis atau waktunya. 

7) Siswa berlatih menulis ungkapan 

pemberitahuan sesuai gambar 

8) Guru membagi siswa menjadi empat 

kelompok 

9) Siswa melakukan hompimpa untuk 

menentukan kelompok yang bermain 

terlebih dahulu 

10) Guru meminta kelompok yang 

mendapat giliran bermain membentuk 

lingkaran 

11) Guru menyediakan kartu huruf di depan 

lokasi permainan 

12) Guru dan siswa menentukan kategori/ 

tema permainan misalnya tentang hewan 



 

 

13) Guru meminta siswa yang maju untuk 

menyuguhkan jarinya secara bebas, 

sesuai dengan keinginan masing-masing 

siswa 

14) Guru dan siswa menghitung jari siswa 

yang disodorkan secara alfabetis (sambil 

menyanyikan lagu alfabet) 

15) Huruf terakhir dari jari yang terakhir 

disebut merupakan huruf yang harus 

dicari kartunya 

16) Siswa yang pertama menemukan huruf 

yang dicari akan menyebutkan kategori 

hewan berawalan huruf yang ditemukan 

terlebih dahulu 

17) Siswa diminta untuk menulis di papan 

tulis, menirukan gerakaan ataupun suara 

hewan yang disebutkan 



 

 

18) Selanjutnya siswa yang tidak bisa 

menyebutkan kategori hewan berawalan 

huruf tersebut makan akan dinyatakan 

keluar dari permainan, sampai 

dinyatakan hanya sisa satu pemain yang 

akan jadi pemenangnya 

19) Guru melakukan permainan ini 

berulang-ulang sampai semua siswa 

mendapat giliran bermain 

20) Siswa berlatih menuliskan aturan 

merawat hewan yang diketahui. 

21) Siswa mengamati gambar, lalu 

menuliskan aturan merawat hewan 

berdasarkan gambar yang diamatinya 

22) Siswa berlatih menceritakan cara 

merawat hewan. 



 

 

23) Siswa membacakan  hasil tulisannya 

secara bergantian. 

24) Hasil tulisan siswa dikumpulkan sebagai 

bahan evaluasi 

c) Kegiatan Penutup 

1) Guru dan siswa melakukan kegiatan 

refleksi hari itu. Dalam kegiatan refleksi 

guru memberikan beberapa pertanyaan 

berikut ini: 

 Apa yang kamu pelajari hari ini? 

 Bagaimana perasaanmu saat 

kegiatan membaca, menuliskan 

aturan, dan menirukan gerakan 

atau suara hewan? 

 Kegiatan apa yang paling kamu 

sukai? 



 

 

 Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan hamdalah 

dan  salam 

3) Pengamatan 

      Pengamatan ini dilakukan untuk melihat 

apakah semua rencana yang telah dibuat dapat 

terlaksana dengan baik tidak ada penyimpangan 

yang dapat memberikan hasil yang kurang 

maksimal pada pembelajaran Tematik dengan 

menggunakan permainan tradisional ABC Lima 

Dasar pada siswa kelas I ar-Rahman MI Ma’arif 

Setono. Pengamatan dilakukan oleh guru. 

Kedudukan guru disini adalah sebagai pengajar 

sekaligus menjadi peneliti. 

4) Refleksi 

Pada tahap ini kegiatan inti pada pertemuan 

kedua adalah menmgingatkan kembali tentang 



 

 

permainan tradisional ABC Lima Dasar serta 

bagaimana pelaksanaanya. Dari hasil pengamatan 

pada tahap tersebut masih ada siswa yang 

canggung dan minder sehingga sulit mengeluarkan 

ide-idenya. Hal itu mungkin karena cara 

penyampaian yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan metode ceramah dirasa kurang 

menarik dan cenderung membosankan. Maka dari 

itu, peneliti berusaha mengubah strategi dan 

mencoba mencairkan suasana. 

       

c. Pertemuan 3 

1) Perencanaan  

d) Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

e) Mempersiapkan fasilitas dan sarana 

pendukung yang diperlukan di kelas. 



 

 

f) Mempersiapkan instrumen untuk 

merekam dan menganalisis data 

mengenai proses dan hasil tindakan. 

Berdasarkan hasil analisis dan 

perumusan rumusan masalah pada bab 

sebelumnya, penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa siswa pada 

pembelajaran Tematik, khususnya mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun untuk 

meningkatkan keterampilan berbahasa terdiri 

dari dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 

Adapun skenario PTK siklus I menekankan 

pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

I, sebagaimana terdapat pada lampiran I.  

 

3)  Pelaksanaan  



 

 

a) Kegiatan Awal 

1)Guru masuk kelas kemudian 

mengucapkan salam 

2) Guru menanyakan kabar siswa 

3) Guru mengabsen 

4) Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai setelah 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

5) Guru melakukan apersepsi, berdiskusi 

tentang berbagai hewan yang ada di 

sekitar. 

Guru : anak-anak pernahkah kalian 

mengamati berbagai hewan yang ada di 

sekitar kita? 

Siswa: pernah bu. 

Guru: coba kalian sebutkan hewan apa saja 

yang ada di sekitar kita? 



 

 

b) Kegitatan inti 

1) Siswa membaca teks tentang Hewan 

Peliharan Beni. 

2) Siswa membaca dengan cara 

bergantian. 

3) Siswa menjawab pertanyaan guru 

tentang informasi cara merawat 

hewan yang ada pada teks. 

4) Siswa berbagi pengalaman tentang 

cara merawat hewan peliharaan. 

5) Siswa mengamati gambar 

pemberitahuan yang ada pada 

gambar. 

6) Ungkapan pemberitahuan yang 

ditulis Beni adalah tidak memberi 

makan hewan sembarangan. 

Berdasarkan tulisan tersebut, Beni 



 

 

tidak ingin orang lain memberi 

makanan sembarangan, baik jenis 

atau waktunya. 

7) Siswa berlatih menulis ungkapan 

pemberitahuan sesuai gambar 

8) Guru membagi siswa menjadi empat 

kelompok 

9) Siswa melakukan hompimpa untuk 

menentukan kelompok yang bermain 

terlebih dahulu 

10) Guru meminta kelompok yang 

mendapat giliran bermain 

membentuk lingkaran 

11) Guru menyediakan kartu huruf di 

depan lokasi permainan 



 

 

12) Guru dan siswa menentukan 

kategori/ tema permainan misalnya 

tentang hewan 

13) Guru meminta siswa yang maju 

untuk menyuguhkan jarinya secara 

bebas, sesuai dengan keinginan 

masing-masing siswa 

14) Guru dan siswa menghitung jari 

siswa yang disodorkan secara 

alfabetis (sambil menyanyikan lagu 

alfabet) 

15) Huruf terakhir dari jari yang terakhir 

disebut merupakan huruf yang harus 

dicari kartunya 

16) Siswa yang pertama menemukan 

huruf yang dicari akan menyebutkan 



 

 

kategori hewan berawalan huruf 

yang ditemukan terlebih dahulu 

17) Siswa diminta untuk menulis di 

papan tulis, menirukan gerakaan 

ataupun suara hewan yang 

disebutkan 

18) Selanjutnya siswa yang tidak bisa 

menyebutkan kategori hewan 

berawalan huruf tersebut makan 

akan dinyatakan keluar dari 

permainan, sampai dinyatakan hanya 

sisa satu pemain yang akan jadi 

pemenangnya 

19) Guru melakukan permainan ini 

berulang-ulang sampai semua siswa 

mendapat giliran bermain 



 

 

20) Siswa berlatih menuliskan aturan 

merawat hewan yang diketahui. 

21) Siswa mengamati gambar, lalu 

menuliskan aturan merawat hewan 

berdasarkan gambar yang 

diamatinya 

22) Siswa berlatih menceritakan cara 

merawat hewan. 

23) Siswa membacakan  hasil tulisannya 

secara bergantian. 

24) Hasil tulisan siswa dikumpulkan 

sebagai bahan evaluasi 

c) Kegiatan Penutup 

1) Guru dan siswa melakukan 

kegiatan refleksi hari itu. Dalam 

kegiatan refleksi guru 



 

 

memberikan beberapa pertanyaan 

berikut ini: 

 Apa yang kamu pelajari hari ini? 

 Bagaimana perasaanmu saat 

kegiatan membaca, menuliskan 

aturan, dan menirukan gerakan 

atau suara hewan? 

 Kegiatan apa yang paling kamu 

sukai? 

 Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan hamdalah 

dan  salam 

 

c. Pengamatan 

   Pengamatan ini dilakukan untuk melihat 

apakah semua rencana yang telah dibuat dapat 

terlaksana dengan baik tidak ada penyimpangan 



 

 

yang dapat memberikan hasil yang kurang 

maksimal pada pembelajaran Tematik dengan 

menggunakan permainan tradisional ABC Lima 

Dasar pada siswa kelas I ar-Rahman MI Ma’arif 

Setono. Pengamatan dilakukan oleh guru. 

Kedudukan guru disini adalah sebagai pengajar 

sekaligus menjadi peneliti. 

      Berikut data pengamatan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan berbahasa siswa dalam 

penerapan permainan tradisional ABC Lima Dasar 

pada mata pelajaran Tematik 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.4 

Data Keterampilan Berbahasa Siklus I
72
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 Hasil observasi terstruktur tanggal 13 Maret di kelas I ar-Rahman MI 

Ma’arif Setono 

N

o 

Nama 

siswa 

Variabel yang diamati F 

      

Nila

i 

Ket. 

Keterampil

an 

Berbicara 

Keterampila

n Membaca 

Keterampila

n Menulis 

A B C D E F G H I 

1. AFC 4 2 3 3 3 4 4 3 3 29 80 T 

2. AH 4 2 3 4 3 4 4 3 3 30 83 T 

3. AMH

R 

4 1 4 4 4 4 4 4 3 32 88 T 

4. ASH 3 1 3 4 4 4 4 2 2 27 75 T 

5. AMU 2 1 3 4 4 4 4 3 2 27 75 T 

6. AUS 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 97 T 

7. AC 3 1 3 3 4 2 4 3 2 25 69 TT 

8. DNTV 1 1 3 2 3 2 4 2 2 20 55 TT 

9. FVS 2 1 2 3 3 3 4 2 2 22 61 TT 

10

. 

JAKA  4 3 3 4 3 4 4 4 2 31 86 T 

11

. 

KRS 4 3 3 4 3 4 4 4 3 32  88 T 

12

. 

MF 4 1 3 3 2 3 4 3 4 27 75 T 

13

. 

MECP 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29  80 T 

14

. 

MNZ 1 2 4 4 4 4 4 4 4 31 86 T 

15 MNF 2 1 3 4 2 4 4 2 2 24 66 TT 



 

 

 

 

. 

16

. 

MWW 3 1 4 4 3 4 4 2 2 27 75 T 

17

. 

MZPA 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 91 T 

18

. 

NANF 1 1 3 3 4 3 4 4 3 26 72 TT 

19

. 

NCN 2 1 4 4 3 4 4 3 3 28 77 T 

20

. 

PRB 4 2 4 4 4 4 4 4 3 33 91 T 

21

. 

RDPS 2 1 4 3 2 3 4 2 2 23 63 TT 

22

. 

RAS 2 2 2 3 2 3 4 2 2 22 61 TT 

23

. 

RRF 2 2 4 3 3 3 4 3 3 27 75 T 

24

. 

RU 3 1 3 4 4 4 4 3 2 28 77 T 

25

. 

SNA 4 3 4 4 4 4 4 4 3 34 94 T 

26

. 

SEP 3 1 3 3 2 3 4 2 2 23 63 TT 

27

. 

BDN 2 1 2 3 2 3 4 2 2 21 58 TT 

Jumlah 

Tuntas 

10 21 19 - - 18 

Rata-rata     

  
 

= 76,3 



 

 

Keterangan:       

Kriteria Penilaian: 

A = Keberanian   1) 4= Sangat Baik  

B = Kosa Kata    2) 3= Baik        

C = Pelafalan    3) 2= Kurang Baik   

D = Kelancaran   4) 1= Tidak Baik     

E = Merawat buku dengan baik     

F = Intonasi    Keterangan:   

G = Tanda baca tepat   T= Tuntas 

H = Tulisan terbaca dengan jelas TT = Tidak Tuntas 

I  = Hasil tulisan rapi 

 

 



 

 

4) Refleksi 

Pada tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi, 

pada tahap ini peneliti mengajak siswa untuk 

belajar sambil bermain menggunakan permainan 

tradisional ABC Lima Dasar. Sebagian besar siswa 

sudah banyak yang mengenal dan mengaku pernah 

memainkan permainan ini, namun ada juga 

beberapa siswa yang belum mengetahui tata cara 

permainan ini. 

Setelah peneliti menjelaskan aturan 

bermain, beberapa siswa masih belum 

memperhatikan, ada yang bermain sendiri, ada 

yang berbicara dengan temannya, ada yang keluar 

dari kelas, dll. Dari hasil pengamatan pada tahap 

ini, siswa cenderung masih pasif, masih itu-itu saja 

yang aktif. Mungkin karena mereka masih 

canggung, minder, dan ragu untuk mengeluarkan 



 

 

ide-idenya. Siswa masih kesulitan dalam hal kosa 

kata, yaitu menyebutkan hewan yang berawalan 

dengan huruf tertentu meskipun sudah dibantu oleh 

guru. 

Peneliti memberikan motivasi kepada siswa 

bahwa pertemuan selanjutnya siswa harus lebih 

semangat dan aktif. Dengan menggunakan 

permainan tradisional ABC Lima Dasar ini, siswa 

berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa dapat 

menghafal huruf alphabet secara urut, menyebutkan 

hewan dengan awalan huruf tertentu, mempertajam 

daya ingat karena hewan yang sudah disebutken 

oleh temannya tidak boleh disebutkan lagi, dan 

sebagai sarana membaca dan menulis yang 

menyenangkan. 

2. Siklus II 

a. Pertemuan Pertama 



 

 

Empat tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berikut ini 

adalah penjabaran dari masing-masing langkah: 

a. Perencanaan  

1) Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

2) Mempersiapkan fasilitas dan sarana 

pendukung yang diperlukan di 

kelas. 

3) Mempersiapkan instrumen untuk 

merekam dan menganalisis data 

mengenai proses dan hasil 

tindakan. 

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan 

masalah pada bab sebelumnya, penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan sebagai upaya untuk mengasah 



 

 

keterampilan berbahasa siswa pada pembelajaran 

Tematik, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Adapun untuk mengasah keterampilan berbahasa terdiri 

dari dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Adapun 

skenario PTK siklus II menekankan pada perbaikan 

pada siklus I.  

 

 

b. Pelaksanaan  

1)  Kegiatan Awal 

a) Guru masuk kelas kemudian 

mengucapkan salam 

b) Guru menanyakan kabar siswa 

c) Guru mengabsen 

d) Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai setelah 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan 



 

 

e) Guru melakukan apersepsi, berdiskusi 

tentang berbagai tanaman yang ada di 

sekitar. 

Guru : anak-anak pernahkah kalian 

mengamati berbagai tanaman yang ada 

di sekitar kita? 

Siswa: pernah bu. 

Guru: coba kalian sebutkan tanaman apa 

saja yang ada di sekitar kita? 

2) Kegitatan inti 

a) Siswa membaca teks tentang merawat 

tanaman dengan memperhatikan kaidah-

kaidah yang berlaku, seperti kelancaran, 

intonasi yang benar, dan pelafalan yang 

jelas. 

b) Siswa menjawab pertanyaan tentang 

kegiatan merawat tanaman. 



 

 

c) Guru membagi siswa menjadi empat 

kelompok  

d) Siswa melakukan hompimpa untuk 

menentukan kelompok yang bermain 

terlebih dahulu 

e) Guru meminta kelompok yang mendapat 

giliran bermain membentuk lingkaran 

f) Guru mengelola kelas dan memastikan 

seluruh siswa memperhatikan kelompok 

yang sedang bermain di depan kelas 

g) Guru menyediakan kartu huruf di depan 

lokasi permainan  

h) Guru dan siswa menentukan kategori/ 

tema permainan misalnya tentang tanaman 

i) Guru meminta siswa yang maju untuk 

menyuguhkan jarinya secara bebas, sesuai 

dengan keinginan masing-masing siswa 



 

 

j) Guru dan siswa menghitung jari siswa 

yang disodorkan secara alfabetis (sambil 

menyanyikan lagu alfabet)  

k) Huruf terakhir dari jari yang terakhir 

disebut merupakan huruf yang harus dicari 

kartunya 

l) Siswa yang pertama menemukan huruf 

yang dicari akan menyebutkan kategori 

tanaman berawalan huruf yang ditemukan 

terlebih dahulu 

m) Siswa diminta untuk menulis di papan 

tulis tanaman yang disebutkan 

n) Selanjutnya siswa yang tidak bisa 

menyebutkan kategori tanaman berawalan 

huruf tersebut maka akan dinyatakan 

keluar dari permainan, sampai dinyatakan 



 

 

hanya sisa satu pemain yang akan jadi 

pemenangnya 

o) Siswa yang menjadi pemenang dalam tim 

diberi hadiah oleh guru 

p) Guru melakukan permainan ini berulang-

ulang sampai semua siswa mendapat 

giliran bermain 

q) Siswa menuliskan cara merawat tanaman  

r) Siswa membacakan hasil tulisan cara 

merawat atau aturan merawat tanaman 

secara bergantian 

s) Hasil tulisan siswa dikumpulkan untuk 

dijadikan bahan evaluasi 

 

3) Kegiatan Penutup 

a) Guru dan siswa melakukan kegiatan 

refleksi hari itu. Dalam kegiatan refleksi 



 

 

guru memberikan beberapa pertanyaan 

berikut ini: 

 Apa yang kamu pelajari hari ini? 

 Bagaimana perasaanmu saat 

kegiatan membaca, bermain 

bersama, dan menuliskan aturan 

merawat tanaman, Kegiatan apa 

yang paling kamu sukai? 

b) Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah dan  salam 

c. Pengamatan 

Pada pertemuan pertama siklus kedua ini 

siswa merasa sedikit kebingungan karena 

pada pertemuan ini menggunakan tema 

berbeda, yaitu tanaman. Namun, beberapa 

siswa lebih aktif untuk belajar dan 

mengikuti pembelajaran. 



 

 

d. Refleksi 

Pada tahap ini, guru tidak lagi 

memberikan penjelasan terlebih dahulu. 

Akan tetapi siswa sudah mengerti aturan-

aturan permainan dan bisa menemukan kosa 

kata dengan tepat. Namun hanya beberapa 

siswa yang aktif dan yang lainnya belum, 

sehingga peneliti memutuskan untuk 

memberi reward kepada siswa yang berhasi 

bermain dengan baik. agar semua siswa 

dapat lebih antusias dan bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran selanjutnya. 

c. Pertemuan kedua 

a. Perencanaan  

1) Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

2) Mempersiapkan fasilitas dan sarana 



 

 

pendukung yang diperlukan di kelas. 

3) Mempersiapkan instrumen untuk 

merekam dan menganalisis data mengenai 

proses dan hasil tindakan. 

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan 

masalah pada bab sebelumnya, penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan sebagai upaya untuk mengasah 

keterampilan berbahasa siswa pada pembelajaran 

Tematik, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Adapun untuk mengasah keterampilan berbahasa terdiri 

dari dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Adapun 

skenario PTK siklus II menekankan pada perbaikan 

pada siklus I.  

b. Pelaksanaan  

1)  Kegiatan Awal 

a) Guru masuk kelas kemudian 

mengucapkan salam 



 

 

b) Guru menanyakan kabar siswa 

c) Guru mengabsen 

d) Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai setelah 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

e) Guru melakukan apersepsi, berdiskusi 

tentang berbagai tanaman yang ada di 

sekitar. 

Guru : anak-anak pernahkah kalian 

mengamati berbagai tanaman yang ada 

di sekitar kita? 

Siswa: pernah bu. 

Guru: coba kalian sebutkan tanaman apa 

saja yang ada di sekitar kita? 

3) Kegitatan inti 

a) Siswa membaca teks tentang merawat 

tanaman dengan memperhatikan kaidah-



 

 

kaidah yang berlaku, seperti kelancaran, 

intonasi yang benar, dan pelafalan yang 

jelas. 

b) Siswa menjawab pertanyaan tentang 

kegiatan merawat tanaman. 

Guru membagi siswa menjadi empat 

kelompok  

c) Siswa melakukan hompimpa untuk 

menentukan kelompok yang bermain 

terlebih dahulu 

d) Guru meminta kelompok yang mendapat 

giliran bermain membentuk lingkaran 

e) Guru mengelola kelas dan memastikan 

seluruh siswa memperhatikan kelompok 

yang sedang bermain di depan kelas 

f) Guru menyediakan kartu huruf di depan 

lokasi permainan  



 

 

g) Guru dan siswa menentukan kategori/ 

tema permainan misalnya tentang tanaman 

h) Guru meminta siswa yang maju untuk 

menyuguhkan jarinya secara bebas, sesuai 

dengan keinginan masing-masing siswa 

i) Guru dan siswa menghitung jari siswa 

yang disodorkan secara alfabetis (sambil 

menyanyikan lagu alfabet)  

j) Huruf terakhir dari jari yang terakhir 

disebut merupakan huruf yang harus dicari 

kartunya 

k) Siswa yang pertama menemukan huruf 

yang dicari akan menyebutkan kategori 

tanaman berawalan huruf yang ditemukan 

terlebih dahulu 

l) Siswa diminta untuk menulis di papan 

tulis tanaman yang disebutkan 



 

 

m) Selanjutnya siswa yang tidak bisa 

menyebutkan kategori tanaman berawalan 

huruf tersebut maka akan dinyatakan 

keluar dari permainan, sampai dinyatakan 

hanya sisa satu pemain yang akan jadi 

pemenangnya 

n) Siswa yang menjadi pemenang dalam tim 

diberi hadiah oleh guru 

o) Guru melakukan permainan ini berulang-

ulang sampai semua siswa mendapat 

giliran bermain 

p) Siswa menuliskan cara merawat tanaman  

q) Siswa membacakan hasil tulisan cara 

merawat atau aturan merawat tanaman 

secara bergantian 

r) Hasil tulisan siswa dikumpulkan untuk 

dijadikan bahan evaluasi 



 

 

 

3) Kegiatan Penutup 

1. Guru dan siswa melakukan kegiatan 

refleksi hari itu. Dalam kegiatan 

refleksi guru memberikan beberapa 

pertanyaan berikut ini: 

 Apa yang kamu pelajari hari ini? 

 Bagaimana perasaanmu saat 

kegiatan membaca, bermain 

bersama, dan menuliskan aturan 

merawat tanaman, Kegiatan apa 

yang paling kamu sukai? 

2. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah dan  salam 

c. Pengamatan  

 Pengamatan ini dilakukan untuk melihat 



 

 

apakah semua rencana yang telah dibuat dapat 

terlaksana dengan baik tidak ada penyimpangan 

yang dapat memberikan hasil yang kurang 

maksimal pada pembelajaran Tematik dengan 

menggunakan permainan tradisional ABC Lima 

Dasar pada siswa kelas I ar-Rahman MI Ma’arif 

Setono. Pengamatan dilakukan oleh guru. 

Kedudukan guru disini adalah sebagai pengajar 

sekaligus menjadi peneliti. 

 Berikut data pengamatan untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan 

berbahasa siswa dalam penerapan permainan 

tradisional ABC Lima Dasar pada mata 

pelajaran Tematik 

 

 

 



 

 

Tabel 4.5 

Data Keterampilan Berbahasa Siklus II
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No Nama 

siswa 

Variabel yang diamati F 

      

Nilai Ket. 

Keterampilan 

Berbicara 

Keterampilan 

Membaca 

Keterampilan 

Menulis 

A B C D E F G H I 

1. AFC 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 97 T 

2. AH 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 94 T 

3. AMHR 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 97 T 

4. ASH 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 91 T 

5. AMU 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32 88 T 

6. AUS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 100 T 

7. AC 4 2 3 3 4 3 4 4 3 30 83 T 

8. DNTV  4 3 4 3 3 3 4 3 2 29 80 T 

9. FVS 3 2 3 3 4 4 4 3 2 28 77 T 

10. JAKA  4 3 4 4 4 4 4 4 3 34 94 T 

11. KRS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35  97 T 

12. MF 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32 88 T 

13. MECP 4 3 4 4 4 4 4 4 3 34  94 T 

14. MNZ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 97 T 

15. MNF 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30 83 T 

16. MWW 3 3 4 4 3 4 4 2 3 30 83 T 

17. MZPA

S 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 97 T 

18. NANF 3 2 4 3 4 4 4 4 3 31 86 T 

19. NCN 4 3 4 4 4 4 4 4 3 34 94 T 

20. PRB 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 97 T 

21. RDPS 3 3 4 3 3 4 4 3 2 29 80 T 
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 Hasil observasi terstruktur tanggal 14 Maret di kelas I ar-Rahman MI 

Ma’arif Setono 



 

 

W 

22. RAS 3 2 3 4 3 4 4 3 2 28 77 T 

23. RF 3 3 4 3 3 4 4 4 3 31 86 T 

24. RUl 4 3 3 4 4 4 4 4 3 33 91 T 

25. SNA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 97 T 

26. SEP 3 3 4 3 3 4 4 3 2 29 80 T 

27. BDN 3 3 4 3 3 4 4 2 3 29 80 T 

Jumlah Tuntas 25 27 27 - - 27 

Rata-rata       

  
 

= 89,1 

 

Keterangan:    Kriteria Penilaian: 

A = Keberanian   1) 4= Sangat Baik  

B = Kosa Kata    2) 3= Baik        

C = Pelafalan    3) 2= Kurang Baik   

D = Kelancaran   4) 1= Tidak Baik     

E = Merawat buku dengan baik Keterangan : 

F = Intonasi    T   = Tuntas 

G = Tanda baca yang tepat  TT = Tidak Tuntas 



 

 

H = Tulisan dapat terbaca dengan jelas 

I  = Hasil tulisan rapi 

d. Refleksi 

  Pada tahap ini, guru tidak lagi 

memberikan penjelasan terlebih dahulu. Akan 

tetapi siswa sudah mengerti aturan-aturan 

permainan dan bisa menemukan kosa kata 

dengan tepat. Siswa sudah bisa menemukan 

kosa kata tentang tanaman berawalan huruf 

tertentu tanpa bantuan dari guru. Hampir seluruh 

siswa aktif dan antusias bermain. Dari hasil 

pengamatan pada tahap ini, siswa cenderung 

lebih bersemangat dan aktif, mungkin karena 

sudah terbiasa dan merasa lebih mudah 

mengeluarkan ide-idenya. 

  Secara umum dapat difahami bahwa 

dalam siklus kedua ini sudah sepenuhnya 



 

 

tercipta pembelajaran yang efektif karena siswa 

cenderung lebih aktif dan bersemangat. Dari 

hasil refleksi siklus II diperoleh peningkatan 

dalam keterampilan berbahasa siswa. Hasil ini 

sudah sesuai dengan yang diharapkan peneliti. 

Jadi tidak perlu diadakan siklus berikutnya. 

Tindakan peneliti selajutnya adalah menyusun 

laporan hasil penelitian. 

C. Proses Analisis Data Per-siklus  

1) Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus pertama, 

kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan diperoleh data 

keterampilan berbahasa siswa. Hasil penelitian siklus I 

dapat dilihat sebagaimana tabel 4.6 berikut ini: 

 



 

 

Tabel 4.6 

Hasil Penelitian Keterampilan Berbahasa Siklus I 

Keterampilan F % 

Keterampilan 

berbicara 

10 

siswa 

37 % 

Keterampilan 

membaca 

21 

siswa 

78 % 

Keterampilan menulis 19 

siswa 

70% 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pada siklus 

pertama, siswa maupun guru belum melakukan 

pembelajaran secara maksimal. Hal itu dapat dilihat 

dari tabel 4.5 di atas, dalam keterampilan berbicara 

siswa yang tuntas mencapai KKM (nilai 75) hanya 10 

siswa (37%) dan sisanya sebanyak 17 siswa (63%) 

belum tuntas. Sedangkan dalam keterampilan membaca 



 

 

dari 27 siswa, 21 siswa (78%) tuntas dan 6 siswa (22%) 

belum tuntas, dan untuk keterampilan menulis dari 27 

siswa, 19 siswa (70%) tuntas dan 8 siswa (30%) belum 

tuntas. 

 Dalam kegiatan pembelajaran Tematik pada 

siklus I ini, nilai rata-rata keterampilan berbahasa siswa 

sudah mencapai KKM yaitu 76,3 dengan nilai 

maksimal 97 dan nilai minimum 55. Namun 

kemampuan siswa/siswi dalam keterampilan berbahasa 

secara keseluruhan hanya mencapai 67 % yaitu 

sebanyak 18 siswa tuntas dan 9 siswa (33%) belum 

tuntas. Hal ini membuktikan bahwa keterampilan 

berbahasa siswa/siswi masih belum maksimal, sehingga 

perlu adanya kegiatan pembelajaran pada siklus II. 

2) Siklus II 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus kedua ini, 

proses pembelajaran dapat berjalan lebih lancar. Siklus 



 

 

kedua dilakukan untuk memperbaiki apa yang kurang 

pada siklus pertama. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan diperoleh data 

keterampilan berbahasa siswa. Hasil penelitian siklus II 

dapat dilihat sebagaimana tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Penelitian Keterampilan Berbahasa Siklus II 

Keterampilan F % 

Keterampilan 

berbicara 

25 

siswa 

93 % 

Keterampilan 

membaca 

27 

siswa 

100 % 

Keterampilan menulis 27 

siswa 

100% 

 

Dalam siklus kedua ini, masing-masing 

indikator dalam keterampilan berbicara, keterampilan 



 

 

membaca, dan keterampilan menulis sudah mencapai 

≥75. Hal itu dapat dilihat dari tabel 4.6 di atas, dalam 

keterampilan berbicara siswa yang tuntas mencapai 

KKM 25 siswa (93%) dan sisanya sebanyak 2 siswa 

(7%) belum tuntas. Sedangkan dalam keterampilan 

membaca dari 27 siswa, 27 siswa (100%) tuntas dan 0 

siswa (0%) belum tuntas, dan untuk keterampilan 

menulis dari 27 siswa, 27 siswa (100%) tuntas dan 0 

siswa (0%) belum tuntas. 

Dalam kegiatan pembelajaran Tematik pada 

siklus II ini, nilai rata-rata meningkat, dari yang semula 

pada siklus I hanya 76,3 pada siklus II ini nilai rata-rata 

pada siklus II  sudah mencapai 89,1 dengan nilai 

maksimal 100  dan nilai minimum 77. Kemampuan 

siswa/siswi dalam keterampilan berbahasa secara 

keseluruhan yaitu sebanyak 27 siswa (100%) tuntas dan 

0 siswa (0%) belum tuntas. Hal ini membuktikan bahwa 



 

 

hasil penelitian tindakan kelas sudah mencapai 

ketuntasan. 

 

D. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan 

media permainan tradisional ABC Lima Dasar 

memperlihatkan hasil yang memuaskan sehingga sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh guru, baik pada nilai 

rata-rata siswa maupun presentase ketuntasan. Data 

perbandingan dalam 2 siklus ini dapat dicermati pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Komparasi Hasil Penelitian Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan Siklus I Siklus II 

F % F % 

Keterampilan  10 37 % 25 93 % 



 

 

berbicara 

Keterampilan 

membaca 

21 78 % 27 100 % 

Keterampilan 

menulis 

19 70% 27 100% 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas keterampilan 

berbahasa dengan menerapkan permainan tradisional 

ABC Lima Dasar ada peningkatan yang signifikan dari 

siklus I sampai siklus II. Dari penelitian tindakan kelas 

ini dapat diketahui bahwa dalam keterampilan berbicara 

dari jumlah 27 siswa, pada siklus I diperoleh 10 siswa 

(37%) tuntas dan 17 siswa (63%) tidak tuntas, 

kemudian pada sisklus II naik menjadi 25 siswa (93%) 

telah mencapai batas tuntas (KKM) dan 2 siswa (7%) 

yang tidak tuntas dikarenakan tidak memperhatikan dan 

kurang menguasai kosa kata tertentu  meskipun sudah 

diberi petunjuk/bantuan dari guru. Jadi, dalam 



 

 

keterampilan berbicara ini dari siklus I sampai siklus II 

ada peningkatan sejumlah 15 siswa (56%) yang tuntas. 

Sedangkan dalam keterampilan membaca dari 

jumlah 27 siswa, pada siklus I diperoleh 21 siswa 

(78%) tuntas dan 6 siswa (22%) tidak tuntas, kemudian 

pada siklus II naik menjadi   27 siswa (100%) tuntas 

dan 0 siswa (0%) tidak tuntas. Jadi, dalam  

keterampilan membaca ini dari siklus I sampai siklus II 

ada peningkatan sejumlah 6 siswa  (22%) yang tuntas. 

Dalam keterampilan menulis dari jumlah 27 

siswa, pada siklus I diperoleh 19 siswa (70%) tuntas 

dan 8 siswa (30%) tidak tuntas, kemudian pada siklus II 

naik menjadi  27 siswa (100%) tuntas dan 0 siswa (0%) 

tidak tuntas. Jadi, dalam keterampilan menulis ini dari 

siklus I sampai siklus II ada peningkatan sejumlah 8 

siswa  (30%) yang tuntas. 



 

 

Selain itu, pada siklus I nilai maksimal yang 

diperoleh siswa adalah 97 dan pada siklus II ada siswa 

yang memperoleh nilai 100. Sehingga diperoleh 

peningkatan nilai sebesar 3,0. Sedangkan nilai 

minimum pada siklus I adalah 55 dan pada siklus II 

naik menjadi 77 dan diperoleh peningkatan nilai 

sebesar 22. 

Pada siklus I rata-rata nilai siswa sudah di atas 

KKM (nilai 75) yaitu 76,3 namun itu hanya naik 1,3 

dari KKM maka dari itu perlu dilanjutkan dalam siklus 

II. Pada siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 89,1. 

Sehingga nilai rata-rata dari siklus I sampai siklus II 

ada peningkatan sebesar 12,8. 

Penelitian tindakan kelas yang terjadi pada 

pembelajaran Siklus I dalam menerapkan permainan 

tradisional ABC Lima Dasar belum maksimal karena 

sebagian siswa tidak memperhatikan saat guru 



 

 

menjelaskan aturan atau tata cara bermain. Saat 

pelajaran berlangsung, masih ada siswa yang keluar 

masuk kelas, sehingga siswa kurang memperhatikan 

penjelasan guru. Hal ini menyebabkan presentase 

ketuntasan keterampilan berbahasa siswa tidak 

maksimal.   

Perbaikan yang terjadi pada siklus II adalah 

guru mengelola kelas dan memastikan semua siswa 

memperhatikan penjelasan guru. Selain itu, guru juga 

memberikan reward kepada siswa yang berhasil 

bermain dengan baik, sehingga keterampilan berbahasa 

siswa mengalami perkembangan yang cukup signifikan. 

Penggunaan permainan tradisional ABC Lima Dasar 

yang sesuai dengan materi pembelajaran menghasilkan 

keterampilan berbahasa yang baik, siswa juga menjadi 

lebih antusias untuk belajar. 



 

 

Penerapan permainan tradisional ABC Lima 

Dasar dalam pembelajaran Tematik dapat mengasah 

keterampilan berbahasa siswa. Hal ini karena 

permainan tradisional ABC Lima Dasar sangat sesuai 

jika digunakan dalam pembelajaran tematik, karena 

sama-sama berdasarkan tema tertentu, yaitu hewan, 

tanaman, benda, dll.  

Selain itu, permainan merupakan hal yang 

menyenangkan bagi anak usia SD/MI. jadi jika sebuah 

materi disampaikan dengan permainan maka siswa akan 

merasa senang dan aktifitas belajar juga akan diwarnai 

dengan berbagai aktifitas mendidik. Karena kebanyakan 

siswa akan merasa bosan jika dalam pembelajaran 

mereka hanya duduk di tempat.
74

 

Dengan adanya keterampilan berbahasa yang 

dimiliki siswa kelas I ar-Rahman MI Ma’arif Setono 
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pada pembelajaran tematik dapat digunakan sebagai 

bekal untuk memahami dan mencermati berbagai 

bacaan, soal, dan juga untuk keterampilan sosial 

mereka dimasa yang mendatang. Mengingat bahwa 

keterampilan berbahasa sangat penting dan perlu 

dikuasai sejak dini. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan 

permainan tradisional ABC Lima Dasar dapat 

mengasah keterampilan berbahasa pada siswa kelas I 

ar-Rahman MI Ma’arif Setono. Hal ini dapat 

mengembangkan inisiatif, kreatif, daya ingat siswa serta 

menumbuhkan keberanian siswa dalam berinteraksi 

sosial dengan teman sebayanya.  

Dari keseluruhan keterampilan berbahasa 

tersebut dapat dilihat dari gambar grafik berikut ini: 



 

 

 

Grafik 4.1 

Hasil Komparasi Keterampilan Berbicara 
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E. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penelitian 

Tabel 4.8 

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penelitian 

 Sebelum 

Penelitian 

Sesudah 

Penelitian 

Rata-rata 82,8 89,1 

Presentase 

Ketuntasan 

77% 100% 

 

Sebelum dilakukan penelitian ini presentase 

ketuntasan  siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia adalah 77%. Dari 27 siswa yang ada, 21 

siswa tuntas  dan  6 siswa (23%) tidak tuntas.  Namun, 

setelah dilakukan penelitian presentase ketuntasan 

siswa mengalami peningkatan. Dari 27 siswa semuanya 

tuntas 100%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 



 

 

peningkatan antara sebelum penelitian dan sesudah 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis data dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan permainan 

tradisional ABC Lima Dasar dapat meningkatkan  

keterampilan berbahasa siswa pada pembelajaran 

tematik di kelas I ar-Rahman MI Ma’arif Setono 

tahun  pelajaran 2018/2019. Hal ini dilihat dari data 

hasil penelitian yang diperoleh, keterampilan 

berbahasa secara keseluruhan dengan presentase 

ketuntasan pada siklus I sebanyak 18 siswa (67 %) 

dengan rincian keterampilan berbicara 37%, 

keterampilan membaca 78%, dan keterampilan 

menulis 70%. Pada siklus II naik menjadi 27 siswa 

(100 %) dengan rincian keterampilan berbicara 

93%, keterampilan membaca 100%, dan 



 

 

keterampilan menulis 100%. Sedangkan nilai rata-

rata keterampilan berbahasa pada siklus I 76,3 dan 

naik menjadi 89,1 pada siklus II.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti 

mempunyai beberapa saran sebagai berikut: 

a. Kepada Kepala sekolah MI Ma’arif Setono 

hendaknya menghimbau guru untuk menggunakan 

strategi, model, atau media pembelajaran yang 

bervariatif dan kreatif ketika mengajar. Media 

pembelajaran yang kreatif akan membuat anak lebih 

antusias dalam belajar sebaliknya pembelajaran 

yang konvensional dapat membuat anak jenuh dan 

malas dalam belajar. 

b. Kepada guru, hendaknya menerapkan dan 

memperkaya diri dengan berbagai macam strategi 



 

 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

c. Kepada siswa, hendaknya siswa meningkatkan 

belajarnya, tidak hanya belajar di dalam kelas saja 

akan tetapi juga dapat belajar di luar kelas ataupun 

di rumah. 

d.  Kepada orang tua, hendaknya orang tua lebih 

memotivasi anak untuk belajar dari mana saja dan 

apa saja. Karena proses belajar bukan hanya 

dilakukan di kelas saja tetapi juga dapat melalui 

kegiatan yang menyenangkan contohnya dengan 

bermain.  

e. Kepada peneliti selanjutnya, pada penelitian ini 

membahas tentang penerapan permainan tradisional 

untuk mengasah keterampilan berbahasa, untuk 

peneliti selanjutnya hendaknya meneliti tentang 



 

 

permainan tradisional untuk meningkatkan 

keterampilan sosial, kerja sama, dan daya ingat. 
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