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ABSTRAK 

 

Elysa Arumsari, 2019, Peningkatan Kemampuan Membaca 

Anak dengan Media Celemek Cerita dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas 2 MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, Fakultas Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo, Pembimbing Yuentie Sova 

Puspidalia, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Celemek Cerita, Kemampuan Membaca Anak 

 Pendidikan adalah hakikatnya merupakan suatu 

usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian, 

dan kemampuan manusia yang dilaksanakan didalam 

maupun diluar sekolah, dan berlangsung seumur hidup. 

Oleh karena itu, guru sebagai salah satu unsur 

penyelenggara pendidikan yang juga sekaligus menjadi 

ujung tombak, sudah barang tentu harus lebih aktif, kreatif, 

dan inovatif.  

 Untuk menjawab rumusan masalah, peneliti 

menggunakan metodologi penelitian Tindakan Kelas. Hal 

ini, dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan 

kemampuan membaca anak di kelas 2 MI, Ma‟arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo.  

Dengan teknik observasi dan dokumentasi. Dengan 

rumusan masalah, yaitu apakah pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan menggunakan media celemek cerita dapat 

meningkatkan kemampuan membaca anak di kelas 2 MI 

Ma‟arif  Patihan Wetan, Babadan Ponorogo. Persentasi 

siswa yang tuntas dalam kemampuan membaca 96,29% dan 

siswa yang tidak tuntas 3,70% .  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah investasi suatu bangsa. 

Dengan pendidikan, manusia akan memiliki ilmu 

pengetahuan. Ilmu pengetahuan  akan membawa 

wawasan manusia untuk dapat menentukan 

keberadaannya di masa yang datang.
1
 Pendidikan adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, 

dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan/  atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di 

luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan 

peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang 

akan datang.
2
 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu 

usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan manusia yang dilaksanakan di dalam 

maupun di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup. 

Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan 

tubuh anak. Dalam taman siswa  atau dunia pemikiran 

siswa tidak boleh dipisahkan bagian itu. Maksudnya, 

                                                           
1
 Sutrina, Landasan Pendidikan teori dan praktek (Jakarta: 

Pustaka  Pelajar, 2006), 1. 
2
 Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta,2005),11. 
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bagian kepribadian siswa yang dipelajari sejak dini, agar 

kita dapat memajukan  kesempurnaan hidup, kehidupan 

dan penghidupan anak-anak yang dididik selaras dengan 

dunianya.
3
 

Pendidikan formal dimulai dari sekolah dasar. 

Jenjang sekolah ini berfungsi sebagai pusat budaya dan 

pembudayaan baca tulis. Sekolah dasar sebagai 

penggalan pertama pendidikan dasar seyogyanya dapat 

membentuk landasan yang kuat untuk tingkat 

pendidikan selanjutnya. Ini berarti bahwa sekolah harus 

membekali lulusannya dengan kemampuan dan 

keterampilan dasar yang memadai. Di antaranya,  

kemampuan proses strategis. Kemampuan strategis 

adalah keterampilan berbahasa. Dengan kemampuan 

berbahasa yang dimiliki, siswa mampu menimba 

berbagai pengetahuan dan kurikulum yang sudah 

dicantumkan.
4
 

Panduan Umum memuat pedoman dan rambu – 

rambu yang diperlukan diacu, dijabarkan dari berbagai 

ketentuan-ketentuan tentang kurikulum yang terdapat 

dalam UU No. 20 tahun 2003 dan PP No. 19 tahun 

2005, dan aturan pada umumnya yang berlaku dalam 

mengembangkan kurikulum. Panduan Umum diterbitkan 

terpisah dari model KTSP dalam buku pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Satuan pendidikan yang telah 

                                                           
3
 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), 33. 
4
Zulela, Pembelajaran Bahasa Indonesia  (Bandung:Rosdakarya, 

1996), 1-2. 
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melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh 

diperkirakan mampu secara mandiri mengembangkan 

kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan Panduan 

Umum.
5
Dalam perjalanannya, setelah KTSP, muncullah 

kurikulum 2013 yang ditetapkan pemerintah. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru 

yang mulai  diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014. 

Kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum 

yang telah ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis 

kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2006. Hanya, 

yang menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 ini adalah 

peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill 

yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan 

berbahasa dan pengetahuan. Dengan adanya kurikulum 

tersebut dan berbagai aspek kompetensi, kemampuan 

berbahasa juga sangatlah penting dalam menimba ilmu 

pengetahuan. Karena bahasa adalah sumber kehidupan.
6
 

Bahasa sangatlah penting dalam kehidupan 

manusia. Dengan bahasa, komunikasi dan hubungan 

antar manusia lebih mudah. Hal ini disebabkan bahasa 

sebagai media untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dari satu individu kepada individu lain atau 

lebih. Dalam keseharian, manusia tidak lepas dari 

                                                           
5
 Mungin Eddy Wibowo, Badan Standar Nasional Pendidikan 

Bahasa Indonesia   

(Jakarta: BSNP, 2008), 1. 
6
   Fadlillah, Implementasi Kurikulum 2013 (Yogyakarta : ar ruzz 

media, 2014), 18. 
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bahasa karena bahasa sudah begitu dekatnya dengan 

manusia.
7
 

Bahasa merupakan produk budaya yang berharga 

dari generasi berikutnya. Bahasa adalah hasil budaya 

yang hidup berkembang dan harus dipelajari. Seorang 

anak manusia yang tidak pernah diajar berbicara dan 

membaca, tidak akan pernah memiliki kemampuan 

berbicara dan membaca.
8
 

Kemampuan membaca merupakan faktor yang 

sangat mendasar bagi pengembangan sumber daya 

manusia. Bagi siswa, membaca juga merupakan 

kemampuan dasar dalam belajar, karena hampir semua 

kemampuan untuk memperoleh informasi dalam belajar 

bergantung pada kemampuan membaca tersebut. 

Melalui membaca, siswa dapat menggali informasi, 

mempelajari pengetahuan, memperkaya pengalaman, 

mengembangkan wawasan, dan   mempelajari segala 

sesuatu.
9
 

Membaca merupakan suatu proses dinamis untuk 

merekonstruksi suatu pesan yang secara grafis 

dikehendaki oleh penulis. Dalam pendekatan buttom-up, 

membaca sebagai proses memberikan sebuah makna 

melalui kata-kata (decoding) sebagai simbol tertulis ke 

                                                           
7
 Yuentie Sova Puspidalia dan Moh. Mukhlas, Terampil 

Berbahasa Indonesia (Yogyakarta : Stain Po Press, 2015), 1. 
8
Zulela, Pembelajaran Bahasa Indonesia (Bandung: Rosdakarya, 

1996), 3. 
9
 Sri Wahyuni, Muhammad Thohri, Jauharoti Alfin, Bahasa 

Indonesia (Malang : Learning Assistance program for Islamic Schools 

PGMI, 2008), 14. 
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dalam berbagai ekuivalen pendengaran dalam bentuk 

linier. Dengan demikian, dalam kegiatan membaca, kali 

pertama seseorang membedakan masing-masing huruf 

saat ditemukan, menyembunyikan, mencocokan simbol-

simbol tertulis.
10

 

Membaca merupakan syarat pertama utama bagi 

keberhasilan manusia. Tidaklah mengherankan jika 

membaca menjadi tuntunan pertama yang diberikan oleh 

Allah SWT kepada umat manusia. Keterampilan 

membaca merupakan modal utama bagi murid. Dengan 

keterampilan tersebut, siswa dapat mempelajari  ilmu 

lain, dapat mengomunikasikan gagasannya, dan dapat 

mengekspresikan dirinya. 
11

 

Rendahnya kemampuan efektif membaca para 

siswa di sekolah, dalam pandangan penulis, merupakan 

cermin utama kegagalan pembelajaran yang dilakukan di 

sekolah. Kegagalan ini dapat dimaklumi sebab berbagai 

pokok bahasan membaca yang disajikan di sekolah tidak 

pernah disertai dengan media membaca yang dapat 

digunakan untuk mendekati wacana tersebut. Tidak 

diterapkannya media membaca yang dapat digunakan 

untuk mendekati wacana tersebut, tidak diterapkannya 

media pembelajaran membaca yang tepat. Jadi siswa, 

hanya monoton dalam membaca. Dalam membaca cerita 

atau pun teks bacaan, siswa masih perlu bimbingan guru. 

Maksutnya didalam membaca guru mendampingi 

siswanya yang belum mampu membaca lancar dengan 

                                                           
  

10
Ibid, 10. 

  
11

Ibid, 9. 
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cara membantu satu persatu agar siswanya paham dalam 

membaca. Maka dari itu, perlulah kekreatifitasan guru 

dalam proses pembelajaran.
12

 

Kegagalan keterampilan ini akan mengakibatkan 

masalah yang fatal, baik untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk menjalani 

kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka dari itu, di 

sekolah, peran guru juga penting dalam memberikan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

siswanya.
13

 

Guru sebagai fasilitator sekaligus aktor dalam 

proses pembelajaran diharapkan bisa memancing 

kemauan siswa dengan berbagai  motivasi. Motivasi 

tersebut bertujuan agar siswa lebih berminat dan 

bersemangat untuk memiliki keterampilan membaca, 

dengan indikatornya, yaitu siswa senang belajar 

membaca. 

Minat membaca mempunyai pengaruh besar 

terhadap kebiasaan membaca. Apabila siswa membaca 

tanpa mempunyai kemauan membaca yang tinggi, siswa 

tersebut tidak akan membaca dengan serius dan sepenuh 

hati. Apabila siswa membaca atas kemauan atau 

kehendaknya sendiri, siswa tersebut akan membaca 

dengan sepenuh hati. Hal ini sesuai dengan peraturan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2007 bahwa budaya kegemaran membaca dilakukan 

                                                           
12

Hasil Observasi di MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo pada tanggal 17 September 2018. 
13

Ibid. 
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melalui satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan 

minat baca.
14

 

Ada beberapa cara untuk membangkitkan minat 

belajar. Minat tersebut salah satunya adalah 

menggunakan berbagai bentuk/model mengajar. 

Menurut peneliti, minat belajar dan kemampuan 

membaca itu akan lebih menarik keaktifan siswa jika 

disertai dengan bermacam bentuk dan model 

pembelajaran. Melalui berbagai pertimbangan, peneliti 

berusaha membuat pembelajaran sedemikian rupa agar 

anak bisa bermain sambil belajar sehingga bisa pula 

mengambil pelajaran dari permainan. Hal ini berarti 

bahwa pengajaran harus menarik kemauan dan minat 

siswa setingkat dengan perkembangan jiwa anak. 

Untuk menunjang pengajaran membaca pada 

siswa, perlu media pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian siswa. Salah satunya, yaitu model 

pembelajaran membaca dengan memakai media celemek 

cerita. Dipilihnya celemek cerita karena peneliti 

beranggapan bahwa media clemek cerita memiliki 

keunggulan antara lain mudah dibuat, gampang 

penggunaanya, mudah dipahami, dan dapat 

menyenangkan hati anak.  

Berdasarkan hasil penelitian awal, banyak 

kendala yang ditemukan dalam pembelajaran membaca 

                                                           
14

 Ilham Nur Triatma. Minat Baca Pada Siswa Kelas VI SD 

Negeri Delegan 2 Prambanan Sleman Yogyakarta.  Jurnal Ilmu 

Pendidikan, (online), Jilid 5, No 6 tahun 2006. https ://eprints. 

Uny.ac.id, diakses 5 Maret 2019. 
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siswa MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan Ponorogo. Di 

kelas 2 sebagian masih ada yang belum lancar dalam 

membaca. Karena itu, peneliti berusaha untuk dapat 

menarik minat baca anak dengan menggunakan media 

Celemek Cerita. Diharapkan setelah menggunakan 

media Celemek Cerita ini anak akan suka membaca 

sehingga ada peningkatan kemampuan membaca.  

Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti 

mencoba untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan 

menerapkan media Celemek Cerita dengan judul 

Peningkatan  Kemampuan Membaca Anak Dengan 

Media Celemek dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Di Kelas 2 MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019.  

Beberapa peneliti terdahulu di antaranya adalah 

Sri Rahayuningsih
15

 dengan judul penelitiannya 

Peningkatan  Kemampuan Membaca Anak Usia Dini 

Dengan Media Celemek Huruf  Kelompok B RAM NU 

179 PEMBATIK 2 PONOROGO. Dalam penelitiannya, 

Sri Rahayuningsih menggunakan Penelitian Tindakan 

kelas (PTK). Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk 

mengembangkan kemampuan membaca pada anak 

melalui celemek huruf,dengan menggunakan metode 

praktik langsung pada 3 siklus sudah berhasil  

 

 

                                                           
15

Sri Rahayuningsih, “Peningkatan Kemampuan Membaca Anak 

Usia Dini Dengan Media Clemek Huruf  Kelompok  B RAM NU 179 

PEMBATIK 2 PONOROGO”, (Skripsi, STKIP Ponorogo,  2017). 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah dalam  penelitian ini sebagai 

berikut. 

a. Bagaimanakah cara meningkatkan kemampuan 

membaca siswa  yang ada di sekolah Madrasah 

Ibtidaiyah? 

b. Bagaimanakah cara menerapkan media yang tepat 

dalam mengatasi masalah kemampuan membaca 

siswa ? 

c. Apakah ada hubungannya media pembelajaran 

dengan kemampuan membaca siswa ? 

2. Pembatasan Masalah 

Terkait dengan peningkatan kemampuan 

membaca siswa, dalam penelitian ini, peneliti 

membatasi pokok permasalahan pada media clemek. 

Hal ini mengingat keterbatasan masalah dan 

pengetahuan peneliti. Dengan demikian, tidak semua 

media pembelajaran membaca akan diteliti. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia yang digunakan 

sebagai bahan penelitian. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan 

pembatasan masalah yang telah dijelaskan, peneliti 

merumuskan  rumusan masalah, yaitu apakah 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan 



10 
 

 

media  celemek cerita, dapat meningkatan kemampuan 

membaca anak di kelas 2 MI Ma‟arif Patihan Wetan, 

Babadan Ponorogo, Tahun Ajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan dalam satu kegiatan merupakan 

bagian penting. Sebab, dengan tujuan yang jelas, 

kegiatan atau tindakan tersebut akan memiliki arah yang 

jelas pula. Adapun tujuan penelitian ini adalah, untuk 

mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca 

anak di kelas 2 MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan 

Ponorogo, Tahun Ajaran 2018/2019.  

 

E.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

secara teoretis dan praktis : 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil peneliti diharapkan dapat 

menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan 

membaca siswa dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan media Celemek Cerita. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini, diharapkan agar guru 

dapat memperoleh pengalaman baru tentang 

pembelajaran membaca dengan media clemek 

cerita. Diharapkan pula guru mau menggunakan 

media clemek cerita sebagai alat bantu mengajar 
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sehingga penyajian lebih menarik dan hasil belajar 

siswa meningkat. 

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

bermanfaat bagi siswa dalam belajar membaca 

sehingga bisa menunjang keberhasilan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran 

lainnya. Dengan demikian, diharapkan siswa 

semakin aktif dalam proses belajar membaca 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

membacanya. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitan ini, diharapkan dapat 

menjadi sumbangan pemikiran bagi pembenahan 

proses pembelajaran di MI Ma‟arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo, terutama dalam proses belajar 

membaca di kelas rendah.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  ini adalah sebagai 

berikut. 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi 

latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian. Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab kedua adalah kajian teori yang berisi tentang 

telaah penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka 
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berpikir, hipotesis penelitian.Bab ini dimaksud untuk 

memudahkan peneliti menjawab hipotesis.  Bab ketiga 

adalah metode peneliti, yang meliputi objek Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), setting PTK, variabel yang 

diamati, prosedur PTK (perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, refleksi). 

  Bab keempat adalah hasil penelitian tindakan 

kelas yang meliputi gambar singkatan lokasi penelitian, 

penjelasan per siklus, proses analisis, bab data per-

siklus, pembahasan.  Terakhir, Bab kelima merupakan 

bab terakhir dalam laporan ini berisi penutup yang 

meliputi  kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, 

ditemukan beberapa judul terkait dengan penelitian 

penulis. Beberapa peneliti terdahulu di antaranya adalah 

Sri Rahayuningsih
16

 dengan judul penelitiannya 

Peningkatan  Kemampuan Membaca Anak Usia Dini 

Dengan Media Celemek Huruf  Kelompok B RAM NU 

179 PEMBATIK 2 PONOROGO. Dalam penelitiannya, 

Sri Rahayuningsih menggunakan Penelitian Tindakan 

kelas (PTK). Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk 

mengembangkan kemampuan membaca pada anak 

melalui celemek huruf,dengan menggunakan metode 

praktik langsung pada 3 siklus sudah berhasil. Siswa 

sepenuhnya sudah mengerti karena praktik langsung. 

Hal ini, ditandai dengan adanya data yang diperoleh 

mulai dari siklus I 1,95, siklus II 2,55, dan siklus III 

3,55 yang berarti rata-rata mendapat nilai bintang 3 

dengan predikat baik sesuai dengan target yang 

ditentukan. Prestasi belajar siswa yang memperoleh 

nilai bintang 3 dan 4 di siklus terakhir mencapai 90% 

                                                           
16

Sri Rahayuningsih, “Peningkatan Kemampuan Membaca Anak 

Usia Dini Dengan Media Clemek Huruf  Kelompok  B RAM NU 179 

PEMBATIK 2 PONOROGO”, (Skripsi, STKIP Ponorogo,  2017). 

 

13 



14 
 

 

berarti melebihi target KKM yang telah ditentukan 

sekolah, yaitu minimal 75% siswa mampu membaca 

melalui media clemek huruf dengan 3 siklus sudah 

berhasil dan menunjukkan kenaikan yang baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri 

Rahayuningsih, memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Diantaranya, media yang akan digunakan peneliti sama-

sama merupakan media celemek. Kemudian 

penelitiannya juga menggunakan metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), selanjutnya terletak pada 

siklusnya. Dalam hal ini,  peneliti akan menggunakan 3 

siklus untuk meningkatkan kemampuan membaca cerita 

sedangkan penelitian yang dilakukan Sri 

Rahayuningsih,  juga sama-sama menggunakan 3 siklus 

untuk meningkatkan kemampuan membaca. 

Perbedaannya, penelitian Sri Rahayuningsih terletak 

pada objeknya. Sri Rahayuningsih melakukan penelitian 

di RAM NU 179 Pembatik 2 Ponorogo, sedangkan 

penelitian yang akan dilaksanakan ini di MI Ma‟arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

Penelitian lain yang serupa adalah oleh Anik 

Setiyawati
17

 dengan judul penelitiannya. Meningkatkan 

Kemampuan Bercerita melalui Media Celemek Cerita 

Anak Kelompok B TK Dharma Wanita Majan 

                                                           
17

Anik Setiyawati, “Meningkatkan Kemampuan Bercerita 

Melalui Media Clemek Cerita Anak Kelompok B TK Dharma Wanita 

Majan Kabupaten Tulungagung”2015,”(Skripsi, Universitas Nusantara, 

PGRI Kediri, 2015). 
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Kabupaten Tulungagung”2015. Dalam penelitian ini, 

Anik Setiyawati menggunakan Penelitian Tindakan 

kelas (PTK). Hasilnya menunjukkan bahwa 

kemampuan bercerita dapat ditingkatkan dengan 

menerapkan media celemek cerita pada anak kelompok 

B . Hal ini diperkuat dengan hasil penelitiannya, yaitu 

pada siklus I persentase taraf keberhasilan diperoleh 

67,5%. Pada siklus II, persentasemeningkat menjadi 

79% dan siklus III  meningkat menjadi 87,5%. Dengan 

demikian, hipotesis pada penelitian ini diterima. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anik Setiyawati 

memiliki persamaan dan perbedaan, dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan. Persamaannya, diantaranya 

medianya sama-sama menggunakan celemek cerita. 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Siklus yang akan digunakan 

peneliti juga memiliki persamaan, yakni menggunakan 

3 siklus untuk meningkatkan keberhasilan bercerita. 

Peneliti juga menggunakan 3 siklus untuk 

meningkatkan keberhasilan membaca cerita. 

Perbedaannya, diantaranya terletak pada objeknya. 

Anik Setiyawati melakukan penelitian siswa TK dalam 

hal berceritasedangkan, peneliti melakukan penelitian, 

siswa SD/MI dalam hal membaca cerita. 

Penelitian serupa berikutnya adalah oleh Defri 

Citra Utami
18

 dengan judul penelitiannya Pengaruh 

                                                           
18

Defri Citra Utami, “Pengaruh Penggunaan Media Kartu Huruf 

Terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SD Negeri 

Rajabasa Raya Bandar Lampung,” (Skripsi, Universitas Jambi , 2016). 
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Penggunaan Media Kartu Huruf Terhadap Kemampuan 

Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SD Negeri 

Rajabasa Raya Bandar Lampung. Defri Citra Utami 

menggunakan penelitian kuantitatif. Hasilnya, pengaruh 

penggunaan media kartu huruf terhadap kemampuan 

membaca permulaan siswa kelas 1 SD Negeri 1 

Rajabasa Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

menunjukkan bahwa ada perbedaan pada kemampuan 

membaca siswa sebelum dan sesudah digunakan media 

kartu huruf pada siswa kelas 1.  

Rata–rata, hasil belajar siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan media kartu huruf pada 

kelas eksperimen 1B lebih tinggi dari pada nilai rata–

rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media 

kartu huruf 1A.  

Penelitian yang dilakukan oleh Defri Citra 

Utami memiliki persamaan dan perbedaannya dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya 

terletak pada tingkat kemampuan membaca anak yang 

akan diteliti oleh peneliti tersebutnya. Perbedaannya 

terletak pada subjeknya. Defri Citra Utami melakukan 

penelitian pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Rajabasa 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. Peneliti 

saat ini akan melaksanakan penelitian pada siswa MI 

Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

Dari ketiga penelitian terdahulu, (a) Sri 

Rahayuningsih, (b) Anik Setiyawati, (c) Defri Citra 

Utami memiliki persamaan dan perbedaannya. 

Persamaannya,dari penelitian yang akan peneliti 



17 
 

 

lakukan yaitu, sama-sama bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca anak. 

Perbedaannya, terletak pada subjek yang akan diteliti 

terdahulu melakukan penelitian pada siswa TK 

sedangkan peneliti melakukan penelitian pada siswa 

SD/MI. 

 

B. Landasan Teori 

1. Konsep Dasar Membaca  

Membaca adalah sebuah kegiatan fisik dan 

mental. Melalui membaca informasi dan pengetahuan 

yang berguna bagi kehidupan dapat diperoleh. Itulah 

motivasi pokok, yang dapat mendorong tumbuhnya 

minat membaca. Apabila minat ini sudah tumbuh dan 

berkembang, dalam arti bahwa orang bersangkutan 

sudah mulai suka membaca, kebiasaan membaca pun 

akan berkembang. Minat merupakan dasar 

terbentuknya suatu kebiasaan.
19

 

Hodgson berpendapat bahwa membaca 

adalahsuatu proses yang dilakukan dan dipergunakan 

oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata, kalimat, 

atau bahasa lisan. Membaca adalah suatu proses 

penyandian pembacaan sandi. Dapat pula, diartikan 

                                                           
19

Iskandar wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran 

Bahasa (Bandung: Permata Rosdakarya, 2008), 115. 
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sebagai suatu metode yang kita gunakan untuk 

berkomunikasi dan aktivitas lainnya.
20

 

Membaca adalahaktivitas yang kompleks 

dengan mengerahkan sejumlah besar tindakan yang 

terpisah–pisah. Orang harus menggunakan pengertian, 

khayalan, mengamati, dan mengingat-ingat. Kita tidak 

dapat membaca tanpa menggerakkan mata atau tanpa 

menggunakan pikiran kita. Pemahaman akan 

kecepatan membaca menjadi amat tergantung pada 

kecakapan dalam menjalankan setiap organ tubuh 

yang diperlukan untuk itu.
21

 

Pada waktu anak belajar membaca, ia belajar 

mengenal kata demi kata, mengejanya, dan 

membedakannya dengan kata-kata lain. Misalnya: 

padi dan pagi, ibu dan abi. Anak harus membaca 

dengan bersuara, mengucapkan setiap kata secara 

penuh agar diketahui apakah benar atau salah ia 

membaca. Anak diajari membaca secara struktural, 

yaitu dari kiri ke kanan dan mengamati tiap kata 

dengan saksama pada susunan yang ada. Keterbatasan 

belum memungkinkan memanipulasi arti kata dan 

susunan kata itu, dalam kalimat dan kemampuan baca 

tulisnya.22 

Perkembangan kemampuan  baca tulis, 

terutama pada anak diperkuat melalui aneka 

                                                           
20

Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai suatu Keterampilan 

Berbahasa (Bandung: Angkasa, 1986), 7. 
21

 Ibid, 8-9. 
22

Soedarso, Ketrampilan  membaca  (Jakarta: Angkasa, 2002),4. 
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pengalaman. Misalnya, saat berbincang tentang dunia 

tulisan anak saat dibacakan cerita, saat menggambar, 

menulis, menyanyikan lagu. Interaksi yang sangat 

berguna untuk membangun kemampuan membaca 

siswa, melihat dari buku cerita bergambar yang 

menarik. Selain buku cerita, benda-benda disekitar 

anak bisa juga dijadikan bahan penting untuk 

meningkatkan kemampuan membaca
23

. 

Keterampilan baca dan tulis merupakan modal 

utama bagi murid. Dengan bekal kemampuan tersebut, 

siswa dapat mempelajari ilmu lain dan dapat 

mengomunikasikan gagasannya, dan dapat 

mengepresikan dirinya. 

2. Tujuan Membaca 

Pembelajaran membaca harus mempunyai 

tujuan yang jelas. Tujuan tersebut sangat penting akan 

kehidupan masyarakat. Tujuan yang dimaksud 

meliputi, (1) menikmati keindahan yang terkandung 

dalam bacaan, (2) membaca bersuara untuk 

memberikan kesempatan pada siswa menikmati 

bacaan, (3) menggunakan strategi tertentu untuk 

memahami bacaan, (4) menggali simpanan 

pengetahuan atau skemata siswa tentang suatu topik, 

(5) menghubungkan pengetahuan baru dengan 

skemata siswa, (6) mencari informasi untuk 

pembuatan lapora yang akan disampaikan dengan 

                                                           
23

Stephanie Muller, Panduan Belajar Membaca (Bandung: 

Erlangga For Kids Erlangga, 2008), 2,7. 
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lisan atupun tertulis, (7) melakukan penguatan atau 

penolakan terhadap ramalan-ramalan yang dibuat oleh 

siswa sebelum melakukan perbuatan membaca, (8) 

memberikan kesempatan kepada siswa, melakukan 

eksperimentasi untuk menelaah sesuatu yang 

dipaparkan dalam sebuah bacaan, (9)  mempelajari 

struktur bacaan, dan (10) menjawab pertanyaan 

khusus yang dikembangkan oleh guru atau sengaja 

diberikan oleh penulis.
24

 

Membaca penting dalam kehidupan 

masyarakat yang semakin kompleks. Setiap aspek 

kehidupan melibatkan kegiatan membaca. Dalam 

melakukan kegiatan membaca, tersebut tentu 

mempunyai tujuan yang berbeda–beda. Orang 

membaca dengan berbagai tujuan yang meliputi, (1) 

untuk memperoleh informasi, (2) untuk memperoleh 

ide yang dibacanya, (3) untuk mengetahui urutan atau 

susunan, (4) untuk menilai, (5) untuk menyimpulkan 

yang dibacanya, (6) untuk memperoleh kesenangan 

atau hiburan.Pengajaran membaca adalah suatu 

kegiatan yang menuntut aneka ragam keterampilan. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengajaran 

membaca adalah, agar siswa dapat mengenal dan 

melafalkan kalimat serta memahami makna kata dan 

kalimat yang dibacanya.
25

 

                                                           
24

Novi Resmini dkk, Membaca dan Menulis Teori dan 

Pengajarannya (Bandung: UPI PRESS 2006), 94. 
25

Hernowo, Quantum Reading Cara Cepatdan Bermanfaat Untuk 

merangsang munculnya Potensi Membaca  (Yogyakarta: Reksa 

Praksa,2005),9. 
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Seperti tujuan yang sudah dijelaskan diatas, 

yaitu membaca untuk memperoleh informasi 

maksudnya seperti kita membaca koran, majalah, atau 

membaca tulisan lain yang sesuai dengan keahlian dan 

bakat kita, yang langsung bisa dipahami.  

Hal-hal seperti itu mungkin meningkatkan 

simpanan informasi kita, tepi tidak dapat 

meningkatkan pemahaman kita. Jadi, sebelum kita 

memulai membaca seharusnya kita betul-betul 

menyimak dan memahami apa isi bacaan tersebut. 

Selanjutnya, untuk memperoleh ide yang dibacanya 

maksudnya mengetahui mengapa hal itu merupakan 

topik yang baik dan menarik, masalah yang terdapat 

dalam cerita apa-apa yang dipelajari atau dialami sang 

tokoh untuk mencapai tujuannya. Membaca untuk 

mengetahui urutan atau susunan, dan organisasi cerita, 

yaitu membaca untuk menemukan atau mengetahui 

apa yang terjadi pada setiap bagian cerita, apa yang 

terjadi mula-mula pertama, kedua, ketiga dan 

seterusnya.  

Setiap tahap dibuat untuk memecahkan suatu 

masalah, adegan-adegan yang terjadi, kejadian 

dramatisasi. Membaca untuk menilai, yaitu membaca 

untuk menemukan apakah sang tokoh berhasil atau 

hidup dengan ukuran-ukuran tertentu, apakah kita 

ingin berbuat seperti yang diperbuat oleh sang tokoh, 

atau bekerja seperti cara sang tokoh bekerja dalam 

cerita itu. Untuk memperoleh kesenangan atau 

hiburan, yaitu ketika kita senang membaca maupun itu 
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buku, cerita, atau koran, jika kita senang melakukan 

itu akan berdampak menghibur diri kita sendiri. Jadi 

membaca tidak hanya untuk materi saja tetapi juga 

dapat menghibur. 

Menurut Henry Guntur Tarigan
26

pengajaran di 

SD/MI dapat dilaksanakan dengan cara membaca 

tanpa buku yang meliputi kegiatan-kegiatan. (1) 

menyimak cerita guru, (2) tanya jawab dengan guru, 

(3) memperhatikan gambar dan memperlihatkan guru, 

(4) membicarakan gambar dan kartu cerita yang 

berhubungan dengan gambar.  

Seperti tujuan yang sudah diketahui di atas, 

cara membaca tanpa buku, yaitu salah satunya 

menyimak cerita guru. Artinya, siswa mendengarkan 

untuk memahami apa yang telah dibacakan oleh 

seorang guru. Dengan menyimak, siswa lebih 

berkonsentrasi dan diperhitungkan atau mengingatnya 

dalam menentukan maknanya. Kemudian, tanya jawab 

dengan guru dalam proses belajar mengajar. Tentunya, 

tidak asing lagi dengan tanya jawab seorang siswa 

dengan guru. Karena itulah sangat penting dalam 

kegiatan belajar mengajar agar guru mengetahui siswa 

yang paham akan pelajaran dan yang tidak paham. 

Selanjutnya, memperhatikan gambar dan 

memperlihatkan guru, maksudnya guru menunjukkan 

gambar yang ada dalam buku cerita dan anak 

                                                           
26

 Henry Guntur Tarigan, Membaca …,37. 
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membaca sesuai dengan gambar yang ditunjukkan 

oleh guru.  

Setelah membicarakan gambar dirasa cukup, 

dalam arti siswa mampu mengikuti petunjuk-petunjuk 

yang diberikan, kegiatan dapat dilanjut dengan (1) 

membaca cerita, yaitu siswa setelah mengetahui apa 

maksud  isi gambar tersebut ataupun menyimak cerita 

beserta gambarnya; (2) melihat bagian cerita, yaitu 

ketika sudah membaca pokok permasalahan cerita 

yang penting; (3) menemukan bagian-bagian cerita, 

agar siswa paham apa isi cerita tersebuat; (4) 

menemukan tanda-tanda bunyi, seperti, jeda, intonasi 

dalam membaca.  

3. Manfaat Membaca  

Membaca itu rumit dan kompleks. Membaca 

dikatakan sebagai proses yang rumit karena 

melibatkan berbagai faktor,  baik faktor internal 

maupun faktor eksternal. Membaca dikatakan sebagai 

suatu kompleks karena di antara faktor–faktor itu 

saling berkaitan membentuk suatu jaringan 

sedemikian rupa sehingga menunjang pemahaman 

suatu bacaan. Merumuskan definisi dari konsep dasar 

membaca berbeda dari segi, (1) tujuannya dalam 

berbagai faktor membaca, (2) landasan teori yang 

digunakan dalam penunjangan faktor-faktor membaca, 

(3) memilih sarana yang tepat dalam pembelajaran 
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membaca, (4) cara merumuskan berbagai model 

membaca.
27

 

Dalam perkembangan studi membaca dikenal 

tiga pandangan tentang proses membaca sebagai 

berikut. Pertama, pandangan kuno. Pandangan ini 

menganggap membaca sebagai proses pengenalan 

simbol–simbol bunyi yang tercetak. Pandangan kedua, 

membaca sebagai suatu proses pengenalan simbol–

simbol  bunyi yang tercetak dan diikuti pemahaman 

yang tersurat. Pandangan ketiga disebut pandangan 

moderen. Membaca bukanlah sekadar pemahaman dan 

pengenalan simbol tercetak melainkan lebih jauh 

bukan hanya memahami, tetapi mencari makna dan 

pesan-pesan yang telah dibaca. Lebih sederhana, 

membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang 

bersifat fisik dan psikologis.
28

 

Menurut Ayan sebagaimana dikutip Nasir
29

, 

manfaat membaca bagi perkembangan siswa adalah 

sebagai dasar jenis kecerdasan. Membaca mempunyai 

manfaat yang sangat besar bagi siswa. Di antaranya 

adalah. (1) membaca menambah kosakata dan 

pengetahuan tatabahasa dan sintaksis. Yang lebih 

penting lagi, membaca memperkenalkan kita pada 

banyak ragam ungkapan kreatif. Sebab itu, membaca 

dapat mempertajam kepekaan linguistik dan 

kemampuan menyatakan perasaan. Dengan membaca, 

                                                           
27

Stephanie Muller, Panduan Belajar… ,7-9. 
28

Ibid, 10. 
29

Nasir, Dasar-Dasar illmu mendidik (Jakarta: Mutiara,1979),7. 
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kita belajar mengenal metafora, implikasi, persuasi, 

sifat nada, dan banyak unsur ekspresi lain yang 

semuanya penting bagi segala jenis seniman, pelaku 

bisnis, atau penemu.  

(2) Banyak buku dan artikel yang mengajak 

kita untuk berintopreksi dan melontarkan pertanyaan 

serius mengenahi nilai, perasaan, dan hubungan kita 

dengan orang lain. Buku-buku tertentu langsung 

membantu kita menyelami perasaan dan pemikiran 

yang paling dalam. Namun, bahkan koleksi novel 

romantis, misteri, dan humor, secara tidak langsung 

turut mengembangkan kecerdasan intrapersonal, 

mendesak kita untuk merenungkan kehidupan dan 

mempertimbangkan kembali keputusan akan cita-cita 

hidup. (3) Membaca memicu imajinasi. Buku yang 

baik, isinya mengajak kita membayangkan dunia 

beserta isinya, lengkap dengan segala kejadian, lokasi, 

dan karakternya. Bayangkan, yang terkumpul dari tiap 

buku atau artikel ini melekat dalam pikiran, dan 

seiring berlalunya waktu, membangun sebuah bentuk 

jaringan ide dan perasaan yang menjadi dasar bagi ide 

kreatif. Bayangan ini akhirnya menjadi dasar metafora 

yang kita tulis, gambar yang kita buat, bahkan 

keputusan yang kita ambil.  

Manfaat membaca menurut Gray dan Rogers 

1995 seperti yang dikatakan Supriyono
30

 adalah. (1) 

meningkatkan pengembangan diri. Dengan membaca, 

                                                           
30

Supriyono, Pembelajaran Bahasa dan Apresiasi Sastra 

Indonesia di Sekolah Dasar (Bandung: Angkasa, 2015), 46-47. 
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seseorang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan 

sehingga daya nalarnya berkembang dan 

berpandangan luas,  yang akan bermanfaat, baik bagi 

dirinya maupun orang lain. Seorang pustakawan harus 

banyak membaca untuk mengembangkan prestasi dan 

meningkatkan kemampuan mereka. (2) Membaca 

untuk memenuhi tuntutan intelektual. Dengan 

membaca buku, pengetahuan bertambah, melatih 

imajinasi dan daya pikir sehingga terpenuhi kepuasan 

intelektual, (3) memenuhi kepentingan hidup, dengan 

membaca, seseorang akan memperoleh pengetahuan 

praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. (4) 

Membaca dapat meningkatkan minat suatu bidang.  

Secara umum,  manfaat membaca menurut 

Suyatmi dan Yanto Mujiyanto sebagaimana dikutip 

Wayan dan Nurkancana
31

, adalah memperoleh banyak 

pengalaman hidup. Jika yang dibaca tentang kegiatan 

penelitian, biografi, tokoh dan sebagainya, membaca 

juga bermanfaat memperoleh banyak pengetahuan 

umum dan informasi tertentu. Jika yang dibaca surat 

kabar, majalah dan sebagainya. Selain itu, membaca 

juga untuk mendapatkan bekal yang banyak sebagai 

persiapan pembinaan ketrampilan berbicara dan 

menulis. 

 

 

                                                           
31

Wayan dan Nurkancana, Evaluasi  Pendidikan (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1986), 11. 
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4. Fungsi Membaca 

Fungsi membaca menurut Suyatmi dan Yanto 

Mujianto
32

 antara lain. Pertama,fungsi intelektual, 

yaitu membaca dapat meningkatkan kadar intelektual 

kita, baik dari buku-buku pelajaran, karya ilmiah, 

maupun buku-buku pengetahuan agama. Kedua, 

fungsi religius, yaitu semua bacaan yang baik dapat 

mendukung fungsi ini, terutama buku-buku agama 

asalkan dengan niat karena Allah. 

Ketiga, fungsi rekreatif, yaitu kegiatan 

membaca bertujuan untuk menghibur. Contohnya, 

membaca cerita lucu atau membaca dongeng. 

Keempat, fungsi praktis, yaitu kegiatan membaca itu 

ditempuh dalam rangka memperoleh pengetahuan 

praktis. Misalnya, membaca teknik memotret, 

membaca cara merawat alat-alat pertanian dan 

sebagainya.  

Kelima, fungsi sosial, yaitu kegiatan membaca 

memiliki fungsi sosial tinggi manakala dilaksanakan 

secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan 

membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh 

orang lain mengarahkan sikap terucap, berbuat dan 

berpikir. Keenam, fungsi pembunuh sepi, yaitu 

kegiatan membaca dapat juga dilakukan untuk sekadar 

merintang-rintang waktu, mengisi waktu luang. 

Menurut Halim, fungsi membaca adalah nilai 

pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas 

                                                           
32

Ibid, 10-11. 



28 
 

 

pemakaian membaca dalam kedudukan yang diberikan 

kepadanya. Adapun yang dimaksud kedudukan 

membaca adalah status relatif bahasa sebagai sistem 

lambang nilai budaya, yang dirumuskan atas dasar 

nilai sosial yang dihubungkan dengan membaca yang 

bersangkutan.
33

 

5. Prinsip – Prinsip Pembelajaran membaca 

Langkah awal guna meningkatkan 

keberhasilan pembelajaran membaca adalah 

memahami berbagai prinsip pembelajaran membaca. 

Berikut disajikan sejumlah prinsip pengajaran 

membaca yang dikemukakan para ahli. 

Nuttall
34

 mengemukakan beberapa prinsip 

umum pembelajaran   membaca. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut. Pembelajaran 

membaca harus dilakukan dengan tujuan membangun 

kemampuan membaca anak. Hal  ini  berarti 

pembelajaran membaca tidak bisa dilakukan secara 

sporadis  tetapi harus dilakukan secara bertahap. 

Beberapa tahapan dalam pembelajaran membaca 

tersebut adalah, (1) memberanikan anak membaca, (2) 

mendorong anak membaca, (3)  menjajaki 

kemampuan baca anak agar mengetahui kelemahan 

anak dalam membaca, (4) kemampuan baca anak tidak 
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Aninditya Sri Nugraheni, Penerapan Strategi Cooperative 
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dapat dibentuk secara sekaligus melainkan harus 

selalu dibentuk secara perlahan, (5) pengajaran 

membaca harus senantiasa dilakukan melalui interaksi 

antara guru dan kelas, (6) pengajaran  membaca harus 

senantiasa ditunjukkan guna membangun kemampuan 

anak berinteraksi dengan teks. 

Pembelajaran membaca harus dilakukan 

dengan berorientasi ke depan. Artinya, pembelajaran 

membaca harus diusahakan dapat membekali siswa 

berbagai strategi membaca yang dapat digunakan 

dalam menghadapi berbagai jenis bacaan, baik untuk 

saat ini maupun pada jenjang pendidikan selanjutnya. 

Prinsip-prinsip pengajaran dalam membaca 

diatas perlu diketahui dan dipahami. Sebab, hal itu 

perlu untuk mendapatkan hasil membaca yang 

maksimal. Terutama, untuk  guru dalam menerapkan 

pengajaran membaca.  

6. Indikator Kemampuan Membaca  

a. Melafalkan atau membaca bahan bacaan dengan 

intonasi yang baik dan benar. 

b. Menjawab pertanyaan atau latihan tentang 

kandungan bahan bacaan dengan baik dan benar.
35

 

 Dari kedua indikator dapat dikembangkan 

lagi seperti pada indikator pertama, dengan 
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menggunakan instrument lebih spesifik mengenahi 

pelafalan, begitu juga indikator yang kedua. 

Pada kegiatan membaca ini, siswa harus 

menguasai bunyi, kosakata dan tata bahasa. Jika 

seorang guru menghadapi siswa yang masih pemula, 

maka akan menjumpai banyak dari mereka yang 

mengawali belajar sistem bunyi bahasa dan kosakata 

dalam struktur kalimat yang sederhana. Pada saat 

mengawali belajar seperti itu, sebenarnya mereka juga 

telah melakukan aktivitas belajar.  

7. Ciri-ciri Kemampuan Membaca yang baik  

Menurut Anderson, mengemukakan bahwa 

terdapat lima cirri membaca. Adapun ciri membaca 

tersebut yaitu
36

:  

a. Membaca adalah proses konstruktif  

Dalam hal ini, setiap pembaca perlu untuk 

mengolah hasil bacaan berdasarkan informasi 

dalam tulisan, tersebut yang dilandasi pada 

pengetahuan dan pengalaman. Yang telah dimiliki 

atau dibaca sebelumnya. 

b. Membaca lancar dengan intonasi yang benar 

Kelancaran membaca ditentukan dari 

adanya kesanggupan pembaca mengenahi suatu 

kata-kata. Artinya pembaca harus dapat 

menghubungkan adanya tulisan dengan maknanya. 

                                                           
36
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Dari hasil penelitian ternyata bahwa konteks yang 

bermakna dapat mempercepat pengenalan. 

c. Membaca menggunakan strategi dan  Pemahaman 

Pembaca yang terampil dengan sendirinya 

akan menyusaikan strategi membaca dengan taraf 

kesulitan tulisan, pengenalannya tentang topik yang 

di baca, serta tujuan membacanya. Pembaca yang 

terampil akan bisa memahami apa isi bacaan 

tersebut dengan strategi yang sudah diterapkan. 

d. Membaca memerlukan motivasi  

Motivasi merupakan kunci keberhasilan 

dalam belajar membaca. Membaca pada dasarnya 

adalah sesuatu yang menyenangkan.  

e. Membaca Harus dikembangkan  

Keterampilan tidak diperoleh secara 

mendadak atau dalam waktu singkat dan untuk 

selamanya. Keterampilan diperoleh melalui belajar, 

tahap demi tahap, dalam waktu yang panjang serta 

terus-menerus. 

8. Media Pembelajaran 

a. Konsep Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari  bahasa latin 

medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, 

„perantara‟,atau „pengantar‟. Dalam bahasa Arab, 

media berarti perantara ( وسائل ) atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media 

apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi atau kejadian yang membangun 
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kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam 

pengertian ini,  guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebgaai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal.
37

 

Menurut Angkowo dan Kosasih
38

, media 

adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan 

untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang 

pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. 

Media pengajaran adalah, segala sesuatu 

yang dapat dipakai untuk memberikan rangsangan 

sehingga terjadi interaksi belajar mengajar, dalam 

rangka mencapai tujuan pengajaran tertentu. Media 

pengajaran ini. Mencakup media yang paling 

sederhana dan mudah digunakan guru yaitu, 

seorang guru sampai dengan peralatan yang 

kompleks. Misalnya film atau video
39

. 
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b. Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar, pendidik 

dapat mencari dan menggunakan secara tepat 

sebagai media guna memudahkan pencapaian 

tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. 

Adapun rumusan fungsi media pengajaran menjadi 

enam kategori,
40

 berikut. 

1) Penggunaan media dalam proses belajar 

mengajar buka nmerupakan fungsi tambahan  

tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat 

bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengaja 

refektif. 

2) Penggunaan media pengajaran merupakan 

bagian yang integral dari keseluruhan situasi 

mengajar. Ini berarti bahwa media pengajaran 

merupakan salah satu unsur yang harus 

dikembangkan oleh guru 

3) Media pengajaran dalam pengajaran, 

penggunaannya integral. Dengan tujuan isi 

pelajaran. Fungsi ini mengandung pengertian 

bahwa pemanfaatan media harus melihat kepada 

tujuan dan bahan pelajaran  

4) Penggunaan media dalam pengajaran bukan 

semata-mata alat hiburan, dalam arti digunakan 

hanya melengkapi belajar supaya lebih menarik 

perhatian siswa . 
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5) Penggunaan media dalam pengajaran lebih 

diutamakan untuk mempercepat proses belajar 

mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian yang diberikan guru. 

6) Penggunaan media dalam pengajaran 

diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar 

mengajar. Dengan perkataan lain, menggunakan 

media, hasil belajar yang dicapai siswa akan 

tahan lama di ingat siswa, sehingga mempunyai 

nilai tinggi. 

c. Jenis Media Pembelajaran 

Media yang telah dikenal dewasa ini tidak 

hanya terdiri atas dua jenis tetapi sudah lebih dari 

itu. Klarifikasinya bisa dilihat dari jenisnya, daya 

liputannya, dan dari bahan serta cara 

pembuatannya. Jenis media pembelajaran antara 

lain : (1) media auditif, (2) media visual, (3) media 

audiovisual.  

Media auditif adalah media yang hanya 

mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio, 

cassette recorder, piringan hitam. Media ini tidak 

cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan 

dalam pendengaran. Selanjutnya, adalah media 

yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual ini ada yang menampilkan gambar 

diam seperti film strip (film rangkai), slides (film 

bingkai), foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. 

Kemudian  media audiovisual adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis 
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media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, 

karena meliputi kedua jenis media yang pertama 

dan kedua. 

Jika dilihat dari daya liputnya, media dibagi 

dalam tiga kelompok berikut ini. 

1) Media dengan daya liput luas dan serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat 

dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak 

didik yang banyak dalam waktu yang sama. 

Contoh: radio dan televisi. 

2) Media dengan daya liput yang terbatas oleh 

ruang dan tempat 

media ini dalam penggunaannya membutuhkan 

ruang dan tempat yang khusus seperti film, 

sound slide, film rangkai yang harus digunakan 

tempat tertutup dan gelap. 

3) Media untuk pengajaran individual 

Media ini penggunaannya hanya untuk seorang 

diri, termasuk media ini adalah modul 

berprogram dan pengajaran melalui komputer. 

Jika dilihat dari bahan pembuatannya, 

media dibagi dalam dua kelompok berikut ini, yang 

pertama media sederhana. Media ini bahan 

dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. 

Cara pembuatannya tidak sulit. Kedua media 

kompleks. Media ini adalah media yang bahan dan 

alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal 
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harganya, sulit membuatnya, dan penggunaannya 

memerlukan ketrampilan yang memadai.
41

  

d. Media Pembelajaran Bahasa  

Pembelajaran bahasa  mempunyai empat 

keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan 

menyimak, membaca, berbicara dan menulis yang 

harus dimiliki oleh seorang siswa. Keempat 

keterampilan berbahasa dianggap penting bagi 

kehidupan, sehingga siswa tidak hanya diberikan 

teori dan penjelasan tentang pengajaran bahasa, 

tetapi seharusnya juga mendapat efektivitas dan 

pelatihan model pembelajaran agar mereka 

menguasai dan menerapkannya.
42

 

Pemerolehan model pembelajaran bahasa 

oleh anak-anak merupakan salah satu prestasi siswa 

yang paling hebat. Satu hal yang perlu diketahui 

bahwa bahasa sangat banyak ditentukan oleh 

berinteraksi di masyarakat, tidaklah model 

pembelajaran bahasa saja yang membantu untuk 

anak dalam belajar atau berinteraksi, media 

pembelajaran juga dapat membantu dalam proses 

pembelajaran anak.
43
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Media pembelajaran bahasa akan membantu 

proses belajar lebih menarik dan akhirnya akan 

bermakna bagi siswa. Penggunaan media 

pembelajaran bahasa ini akan lebih efektif bila 

diimbangi dengan penggunaan strategi dan media 

yang menarik. Pemilihan media ialah menentukan 

jenis media yang tepat, menetapkan atau 

memperhitungkan subjek dengan tepat, menyajikan 

media dengan tepat dan dapat menarik perhatian 

siswa tersebut. Maka dari itu, media pembelajaran 

bahasa sudah banyak digunakan disekolah mana 

pun dari beberapa banyak media yang ada. Peneliti 

yang menemukan satu media pembelajaran bahasa 

dapat menarik perhatian siswa, khususnya siswa di 

SD/ MI, yaitu berupa media Celemek Cerita.
44

 

9.  Media Celemek Cerita 

Pengertian media disini adalah sebuah alat atau 

media  yang terbuat dari kain kasar yang dibuat 

seperti celemek koki yang mau memasak. Dibagian 

bawah dibuat ada kantongnya yang berisi kartu 

jawaban dari pertanyaan buku cerita yang merupakan 

bagian dari cerita pendek yang akan dipelajari. 

Fungsi celemek cerita ini untuk menempelkan 

buku cerita untuk dibaca. Bentuk media celemek 

cerita ini efektif sebagai alat bantu ajar yang 

menyenangkan untuk memotifasi siswa kelas rendah 

khususnya kelas II agar dapat meningkatkan 
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kemampuan membacanya. Adapun bahan-bahannya 

yaitu, (1) kain fanel polos warnanya sesuai selera, (2) 

perekat atau double tip, (3) beberapa buku cerita, (4) 

gunting, (5) pita untuk hiasan celemeknya.
45

 

Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat 

media celemek cerita adalah sebagai berikut. 

1) Kain fanel polos, bisa memakai warna apa saja 

sesuai dengan selera yang mau di dibuat dasar 

warna celemeknya, selanjutnya dipotong dan 

dibentuk menyerupai celemek. Setelah itu, diberi 

tali di bagian leher dan pingang. Memberi talinya 

agak kencang agar tidak copot  saat dipakai. 

2) Kantong celemeknya dari kain fanel dibentuk dan 

dibuat seperti kantong doraemon lalu ditempelkan 

pada tengah-tengah celemek tersebut. Kemudian, 

dimasukkan dikasih beberapa kartu jawaban dan 

buku cerita dikantongnya. 

Kemudian, penggunaan media celemek cerita 

dapat dijelaskan seperti berikut ini. 

1) Media celemek cerita dapat dijadikan alat peraga 

guru untuk meningkatkan kemampuan membaca 

anak. 

2) Gunakan celemek, kemudian tempelkan buku 

cerita dicelemek tersebut, lalu guru berkeliling 

anak–anak membaca ceritanya. 
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3) Untuk mengetahui kemampuan anak dalam 

membaca, guru menyuruh anak maju dikelas 

mencari cerita yang disukai yang ada dikantong 

celemek lalu dibaca satu persatu. 

4) Selanjutnya, guru berkeliling, menghampiri setiap 

murid untuk membimbing membaca. 

Dengan demikian,anak antusias dan memiliki 

keberanian mental membaca karena guru dan murid 

aktif. Guru tidak hanya berdiam berdiri didepan kelas 

tetapi berkeliling, keseluruh siswa untuk membimbing 

membaca cerita yang sudah ditempelkan di clemek 

tersebut. 

Berikut ini beberapa contoh gambar celemek cerita : 

 Contoh bentuk Keseluruhan 

gambar dari celemek cerita 

 

 

Selanjutnya 

contoh bentuk 

gambar bagian    

lingkar leher 

celemek cerita  

Contoh gambar bagian 

lingkar punggung celemek 

cerita 
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Contoh gambar bagian 

kantong celemek untuk 

mengisi beberapa kartu 

kalimat yang ada di dalam 

buku cerita. 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan  landasan teori dapat dijadikan 

kerangka berpikir sebagai berikut. 

1. Jika media Celemek Cerita dapat meningkatkan 

kemampuan membaca siswa, hasil kemampuan 

membaca siswa kelas II di MI Ma‟arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo semakin baik. 

2. Jika media Celemek Cerita dapat meningkatkan hasil 

uji kompetensi siswa, hasil kemampuan belajar siswa 

kelas II di MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo semakin baik.  

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

 Bertitik tolak dari permasalahan dan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, dapat dikemukakan 

hipotesis penelitian sebagai berikut :  

1) Media Celemek Cerita dapat meningkatkan 

kemampuan membaca siswa dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia pokok bahasan membaca cerita bagi 

siswa kelas II MI Ma‟ari Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo, Tahun Ajaran 2018/2019. 

2) Media Celemek Cerita dapat meningkatkan hasil uji 

kompetensi terhadap kemampuan membaca pada 
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pembelajaran Bahasa Indonesia pokok bahasan 

membaca cerita bagi siswa kelas II MI Ma‟arif 

Patihan Wetan,  Babadan, Ponorogo Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2018/2019.  

 

 



42 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Objek Tindakan Kelas 

Objek dalam penelitian ini adalah siswa MI Ma‟ 

arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo kelas II. Jumlah 

siswanya 27 orang yang terdiri atas16 siswa laki-laki 

dan 11 siswa perempuan. Tindakan yang diteliti adalah 

sebagai berikut. 

1. Media celemek cerita dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membaca cerita, mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas II MI Ma‟arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

2. Media celemek cerita dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman siswa dalam membaca 

cerita, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas MI 

Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

1. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Ma‟arif 

Patihan Wetan, Babadan Ponorogo. Penelitian ini 

bersifat praktis berdasarkan permasalahan yang riil 

dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

2. Subjek PTK 

Subjek pelaku Penelitian Tindakan kelas 

(PTK) ini adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan 
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subjek penerima PTK adalah 27 peserta didik kelas 

II, MI Ma‟arif PatihanWetan, Babadan, Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

C. Variabel Yang Diamati 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama 

untuk diamati adalah : 

1. Variabel proses, berupa penerapan media celemek 

cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Variabel output, berupa mengembangkan kemampuan 

membaca siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Per- Siklus 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dalam bahasa Inggris lazim 

disebut Classroom Action Research (CAR). Ardiana dan 

Kisyani sebagaimana dikutip Titik Indarti, menyatakan 

bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang 

ditujukan untuk menemukan pemecahan masalah 

pembelajaran yang aktual. Melalui PTK dapat diciptakan 

suatu model pembelajaran yang bercirikan PAIKEM
46

. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupkan sebuah 

inkuiri yang bersifat reflektif mandiri, yang dilakukan 

oleh partisipan dalam situasi sosial termasuk 
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kependidikan dengan maksud untuk meningkatkan 

kemantapan rasionalitas dan praktik-praktik sosial 

maupun kependidikan, pemahaman dan pelaksanaan 

praktik-praktik pembelajaran yang aktif dan kreatif.
47

 

Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang 

mendorong siswa aktif secara fisik, sosial, dan mental 

untuk memahami dan mengembangkan kecakapan hidup 

Intinya,  PTK adalah pembelajaran untuk mencapai atau 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik 

berkesinambungan. 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan kelas (PTK) 

dalam satu siklus terdiri atas empat langkah yaitu: (1) 

perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) 

pengamatan/Observasi (observing), (4) refleksi 

(reflecting). Dalam penelitian tindakan kelas ini, keempat 

kegiatan tersebut berlangsung secara berulang-ulang 

dalam tiga siklus. Yang dikenal dengan istilah model 

Kurt Lewin yang dapat digambarkan sebagaiberikut. 

   Perencanaan 

 

 

aksi 

 

 

   Observasi 

Gambar 3.1 Model siklus PTK Kurt Lewin 
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Penelitian Tindakan Kelas ini, dilaksanakan 

dengan tiga siklus. Penelitian ini digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca siswa MI Ma‟arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo kelas II, maka dari 

itu peneliti menyusun deskripsi rencana siklus sebagai 

berikut. 

1. Siklus I  

a. Tahap 1 : Perencanaan (Planning) 

Tahap ini, dilakukan rencana kegiatan 

dengan menyesuaikan media pembelajaran yang 

akan diterapkan, yakni, (1) membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) 

mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung 

yang diperlukan di kelas; (3) mempersiapkan 

instrument untuk memfoto dan menganalisis data 

mengenahi proses dan hasil tindakan. 

b. Tahap 2 : Pelaksanaan (Acting)  

Tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan 

adalah. (1) menyiapkan rencana pembelajaran 

(RPP); (2) apresiasai, Tanya jawab tentang 

kegiatan yang telah disiapkan; (3) peneliti 

menyampaikan materi; (4) menyiapkan alat 

peraga celemek cerita; (5) menyiapkan lembar 

observasi; (6) mengadakan evaluasi; dan (7) 

menarik kesimpulan. 

c. Tahap 3 :  Pengamatan / Observasi (observing) 

Tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan 

sebagai berikut. (1) mengamati perilaku siswa 
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siswi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) 

memantau keaktifan siswa dalam membaca cerita 

pada celemek cerita; (3) mengamati pemahaman 

masing–masing anak terhadap penguasaan materi 

pembelajaran. 

d. Tahap 4 : Refleksi (reflecting) 

Tahap ini, diawali dengan memeriksa 

catatan hasil observasi. Kemudian, peneliti 

mengevaluasi kembali hasil observasi tersebut 

agar siswa paham akan diajarakan topic hari itu. 

Selanjutnya, hasil-hasil observasi tersebut di 

analisis sebagai refleksi pembelajaran siklus I. 

Setelah itu, peneliti yang melaksanakan 

pembelajaran juga menyampaikan kesan tentang 

pelaksanaan pembelajaran membaca dengan 

media celemek cerita untuk melengkapi hasil 

observasi. 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, 

kemudian dilakukan kegiatan untuk mencatat 

kelemahan-kelemahan memperbaiki rencana dan 

tindakan pada siklus II. Hasil perefleksian siklus 

II digunakan sebagai acuan perencanaan dan 

tindakan pada siklus III. 

2. Siklus II  

a. Tahap 1 :  Perencanaan (planning) 

Tahap ini, dilakukan rencana kegiatan 

dengan menyesuaikan media pembelajaran yang 

akan diterapkan yakni. (1) membuat Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) 

mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung 

yang diperlukan di kelas; (3) mempersiapkan 

instrument untuk memfoto dan menganalisis data 

mengenahi proses dan hasil tindakan. 

b. Tahap 2 : Pelaksanaan (acting) 

Tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan 

adalah (1) apresiasi Tanya jawab tentang kegiatan 

yang telah disiapkan; (2) peneliti merefleksi siklus 

I agar siklus II lebih efektif; (3) menyusun rencana 

perbaikan yang kegiatannya sama dengan siklus I 

hanya materi bacaannya yang berbeda dan 

perbaikan pada kemampuan pemahaman siswa 

dan intonasi; (4) menyiapkan alat peraga celemek 

cerita; (5) melaksanakan observasi; (6) 

mengevaluasi hasil belajar; (7) merefleksi kegiatan 

pembelajaran; dan (8) menarik kesimpulan.  

c. Tahap 3 :  Pengamatan / Observasi (observing) 

Tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan 

sebagai berikut. (1) mengamati perilaku siswa 

siswi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) 

memantau keaktifan siswa dalam membaca cerita 

pada celemek cerita; (3) mengamati pemahaman 

masing–masing anak terhadap penguasaan materi 

pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan di 

siklus I di siklus II ini peneliti juga lebih 

mengamati perkembangan siswa dalam 

kemampuan dan pemahaman dalam membaca. 
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d. Tahap 4 : Refleksi (reflecting) 

Tahap ini, diawali dengan memeriksa 

catatan hasil observasi. Kemudian, peneliti 

mengevaluasi kembali hasil observasi tersebut 

agar siswa paham akan diajarakan topik hari itu. 

Selanjutnya, hasil-hasil observasi tersebut di 

analisis sebagai refleksi pembelajaran siklus II. 

Setelah itu, peneliti yang melaksanakan 

pembelajaran juga menyampaikan kesan tentang 

pelaksanaan pembelajaran membaca dengan media 

celemek cerita untuk melengkapi hasil observasi. 

Berdasarkan refleksi pada siklus II, 

kemudian dilakukan kegiatan untuk mencatat 

kelemahan-kelemahan memperbaiki rencana dan 

tindakan pada siklus III. Hasil perefleksian siklus 

II digunakan sebagai acuan perencanaan dan 

tindakan pada siklus III. 

3. Siklus III  

a. Tahap 1 : Perencanaan (planning) 

Tahap ini, dilakukan rencana kegiatan 

dengan menyesuaikan media pembelajaran yang 

akan diterapkan yakni. (1) membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) 

mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung 

yang diperlukan di kelas; (3) mempersiapkan 

instrument untuk memfoto, dan menganalisis data 

mengenahi proses dan hasil tindakan. 
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b. Tahap2 : Pelaksanaan (acting) 

Tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan 

adalah. (1) apresiasai Tanya jawab tentang 

kegiatan yang telah disiapkan; (2) merefleksi 

siklus II agar siklus III lebih baik atau berhasil; (3) 

merencanakan pembelajaran yang bervariasi dan 

atraktif agar hasil belajarnya meningkat dan 

memuaskan; (4) menyiapkan alat peraga celemek 

huruf; (5) melaksanakan observasi; (6) 

mengevaluasi hasil belajar; (7) mereflesikan 

kegiatan; dan (8) menarik kesimpulan  

c. Tahap 3 : Observasi (observing) 

Tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan 

sebagai berikut : (1) mengamati perilaku siswa 

siswi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) 

memantau keaktifan siswa dalam membaca cerita 

pada celemek cerita; (3) mengamati pemahaman 

masing–masing anak terhadap penguasaan materi 

pembelajaran. Di siklus III ini, peneliti lebih 

mengamati perkembangan siswa dalam 

kemampuan dan pemahaman dalam membaca. 

d. Tahap 4 : Refleksi (reflecting) 

Tahap ini, diawali dengan memeriksa 

catatan hasil observasi. Kemudian, peneliti 

mengevaluasi kembali hasil observasi tersebut 

agar siswa pahamakan diajarakan topik hari itu. 

Selanjutnya, hasil-hasil observasi tersebut di 

analisis sebagai refleksi pembelajaran siklus III. 
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Setelah itu, peneliti yang melaksanakan 

pembelajaran juga menyampaikan kesan tentang 

pelaksanaan pembelajaran membaca dengan media 

celemek cerita untuk melengkapi hasil observasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus 

I dan II, siklus III bertujuan untuk mengoreksi dan 

memperbaiki kelemahan dan kekurangan 

pemberian tindakan pada siklus I dan II. Untuk 

melaksanakan tindakan ini, peneliti masih tetap 

menggunakan media celemek cerita.  

 

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

No. Keterangan Maret April Mei Juni 

1. Observasi 

lapangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Siklus 1                 

 a. Perencanaan      X           

 b. Pelaksanaan       X          

 c. Pengamatan       X          

 d. Refleksi       X          

3. Siklus 2                 

 a. Perencanaan         X        

 b. Pelaksanaan          X       

 c. Pengamatan          X       

 d. Refleksi          X       

4. Siklus 3                 

 a. Perencanaan           X      

 b. Pelaksanaan            X     

 c. Pengamatan            X     

 d. Refleksi            X     

5. Penyusunan 

Laporan 

            X X X X 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil MI Ma‟arif  Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo yang beralamat di Jalan Parang 

Menang gang IV Desa/Kelurahan Patihan Wetan, 

Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Propinsi 

Jawa Timur. Dengan kode pos 63491 dan nomor 

telepon (0352) 487803, MI Ma‟arif Patihan Wetan 

juga mempunyai e-mail mipatihan@yahoo.com. 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo mulai operasional sejak tahun 

1942. MI ini berdiri 2 Mei 1942, dengan luas tanah 

7677m, dan luas bangunan 2475m, yang status 

tanahnya milik sendiri dan mendapatkan akreditasi A 

pada tahun 2015. Sebelumnya, MI Ma‟arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo pada tahun 2008 

mendapatkan akreditasi B. 

2. Sejarah Singkat MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo  

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Patihan Wetan, 

Babadan Ponorogo semula merupakan lembaga 

pendidikan nonformal, yakni Madrasah Diniyah. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan antusias 

masyarakat, tahun 1960 status Madrasah Diniyah 

diubah oleh Kementerian Agama RI menjadi 
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Madrasah Campuran, yaitu perpaduan antara 

pendidikan agama dan pendidikan umum yang diberi 

nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). 

Pada tahun 1962, status Madrasah Wajib 

Belajar (MWB) diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Ma‟arif Patihan, Wetan. Madrasah Ibtidaiyah ini 

berada di bawah naungan Badan Otonom (BANOM) 

NU. Hal ini mendapatkan respon yang baik dari 

masyarakat lingkungan Kelurahan Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo dan dari luar kelurahan Patihan 

Wetan. 

Tahun 1978, madrasah tersebut mendapat 

piagam dari Departemen Agama RI dengan piagam 

No.L.M/3/2.11/A/1978 tertanggal 1 Desember 

1978.Dengan piagam tersebut, madrasah diberikan 

hak mengikuti ujian persamaan madrasah negeri. 

Pada tahun 2008, MI Ma‟arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo telah diakreditasi oleh BAN 

dengan memperoleh nilai B. Pada tahun 2007, MI 

Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

mendapatkan bantuan peningkatan mutu melalui 

berbagai workshop, pelatihan, pembinaan dan 

pengawasan serta bantuan alat peraga yang cukup dari 

Learning Asisten Program for Islamic School (LAPIS) 

dari Australia di wilayah Kabupaten Ponorogo 

yangbekerjasama dengan STAIN Ponorogo yang 

sekarang menjadi IAIN. 

Pada tahun 2007 pula, MI Ma‟arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo mendapat bantuan dari 
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Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Asian 

Development Bank (ADB) dan mendapatkan bantuan 

dana sebesar Rp 467.664.500,00 (empat ratus enam 

puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat lima 

ratus rupiah) dicairkan bertahap selama 3 tahun.  

Adapun Kepala Madrasah yang pernah 

menjabat dan berperan penting dalam perkembangan 

dan kemajuan MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo mulai dari awal sampai sekarang adalah 

sebagai berikut : 

a. Tahun 1954-1960 dikepalai oleh Bapak H. Sofwan  

b. Tahun 1960-1965 dikepalai oleh Bapak Hadi 

Sutrisno  

c. Tahun 1965-1970 dikepalai oleh Bapak H. Romlan  

d. Tahun 1970-1975 dikepalai oleh Bapak Rukani  

e. Tahun 1975-1977 dikepalai oleh Bapak Rohmad, 

S.Ag.  

f.  Tahun 1977-2003 dikepalai oleh Bapak H. Romlan  

g. Tahun 2003-2008 dikepalai oleh Ibu Hj. Surjati, 

A.Ma.  

h. Tahun 2008-sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. 

Sadikin  

3. Letak Geografis MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo 

MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah 

yang ada di kota Ponorogo yang terletak di jalan 

Parang Menang Gg IV, Kelurahan Patihan Wetan, 

Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi 
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Jawa Timur. Madrasah Ibtidaiyah ini memiliki lokasi 

yang strategis, tidak jauh dari perkotaan sehingga 

mudah dijangkau. Luas tanah yang dimiliki 7677 m
2
 

dan luas bangunan 2.475 m
2
, letak garis lintang -

7.849781, Garis Bujur 111.846762 dengan status 

akreditasi “A”. 

4. Visi dan Misi MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo 

a. Visi Madrasah  

Setiap sekolah memiliki visi, begitu halnya 

dengan MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo memiliki visi unggul prestasi yang 

beriman dan taqwa (berimtaq), serta berilmu 

pengetahuan dan teknologi (beriptek), dengan 

berwawasan  Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Adapun 

yang menjadi indikator visi dan misi adalah sebagai 

berikut. 

1) Unggul dalam pembinaan agama  

2) Unggul dalam proses pembelajaran  

3) Unggul dalam prestasi  

4) Unggul dalam sumber daya manusia  

5) Unggul dalam sarana dan prasarana  

6) Unggul dalam mendapatkan kepercayaan 

masyarakat  

7) Unggul dalam disiplin dan percaya diri  

8) Unggul dalam penanaman konsep ahlussunah 

wal jama’ah 
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b. Misi  

MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo memiliki misi sebagai berikut : 

1) menciptakan suasana madrasah yang islami; 

2) melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif sehingga setiap siswa dapat 

berkembang secara optimal dengan prestasi 

yang dimiliki; 

3) memaksimalkan hasil prestasi akademik siswa; 

4) meningkatkan potensi yang dimiliki madrasah 

dalam berbagai bidang; 

5) meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan 

prasarana sesuai dengan kebutuhan yang ideal; 

6) menjalin kerjasama antar stakeholder untuk 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat; 

7) menanamkan sikap keteladanan siswa dalam 

bermasyarakat; 

8) menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam 

serta budaya bangsa sehingga menjadi sumber 

kearifan dalam bertindak.  

c. Tujuan MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo 

Madrasah memiliki tujuannya masing-

masing, sama halnya dengan MI Ma‟arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1) mengembangkan KTSP dengan dilengkapi 

Silabus tiap mata pelajaran, Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan 

Siswa, dan Sistem Penilaian; 

2) mengembangkan silabus muatan lokal dengan 

dilengkapi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan 

Sistem Penilaian; 

3) mengembangkan program pengembangan diri 

beserta jadwal pelaksanaannya; 

4) mengoptimalkan proses pembelajaran 

PAKEM; 

5) mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam pelatihan peningkatan 

profesionalitas melalui kegiatan KKG, MGMP, 

PTBK, PTK, lomba-lomba, seminar, 

workshop, kursus mandiri, Deman Driven, dan 

kegiatan lain yang menunjang profesionalisme; 

6) meningkatkan skor UN minimal rata-rata 1,5 

dari standart yang ada; 

7) memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 

kegiatan pembelajaran dengan IT serta 

mengedepankan skala prioritas; 

8) melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah 

dan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Madrasah secara demokratis, akuntabel dan 

terbuka; 

9) menggalang pembiayaan pendidikan secara 

adil dan demokratis dan memanfaatkan secara 

terencana serta di pertanggungjawabkan secara 
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jujur, transparan dan memenuhi akuntabilitas 

publik; 

10) mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik 

secara berkelanjutan; 

11) mengoptimalkan pelaksanaan program remidi 

dan pengayaan; 

12) membekali komunitas sekolah agar dapat 

mengimplementasikan ajaran agama melalui 

kegiatan salat duha dan zuhur berjamaah, baca 

tulis Alquran, hafalan surat-surat pendek/ 

Alquran dan pengajian keagamaan; 

13) mengikutsertakan siswa dalam kegiatan 

Porseni tingkat kabupaten atau jenjang 

atasnya; 

14) memiliki tim olahraga yang dapat bersaing 

pada tingkat kabupaten atau jenjang 

berikutnya; 

15) menanamkan sikap santun, berbudi pekerti 

luhur dan berbudaya, budaya hidup sehat, cinta 

kebersihan, cinta kelestarian lingkungan 

dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

5. Keadaan Guru, Tenaga Pendukung, Siswa, Sarana, 

Prasana, dan Struktur Organisasi 

a. Keadaan Guru dan Tenaga Pendukung MI Ma‟arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

Guru merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam pendidikan. Kualitas guru 

memengaruhi perkembangan peserta didik. MI 
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Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

memiliki guru dan tenaga pendukung berjumlah 13 

yang rata-rata memiliki jenjang pendidikan S1. 

b. Keadaan Siswa MI Ma‟arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo 

Siswa adalah mereka yang secara resmi 

menjadi siswa MI Ma‟arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo dan yang terdaftar dalam buku 

induk sekolah. Keadaan siswa saat peneliti 

melakukan penelitian tahun ajaran 2018/2019 

berjumlah 316 siswa. 

Tabel Data Ruang kelas 

Kelas  
Ruang  

Kelas  
Rombel  

Jumlah  

L P Jumlah  

I 2 2 30 24 54 

II 2 2 24 30 54 

III 2 2 28 33 51 

IV 2 2 30 28 58 

V 2 2 32 16 48 

VI 2 2 22 29 51 

Jumlah  11 11 166 160 316 

 

c. Sarana dan Prasarana MI Ma‟arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo 

MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo telah memiliki lahan milik sendiri dan 

memiliki status hak atas tanah atau memiliki izin 

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

memiliki 17 ruang, dengan rincian 11 ruang 

belajar, 1 ruang kepala madrasah, 1 ruang guru, 1 

ruang UKS, 1 gudang, 1 ruang lab komputer, 1 

ruang perpustakaan. Di sebelah timur terdapat 

delapan ruang yang terdiri atas 1 ruang guru, 6 

ruang kelas, yaitu kelas I, II, dan III, 1 lab 

komputer, di sebelah barat terdapat masjid, di 

sebelah selatan terdapat empat ruang yang terdiri 

atas 1 ruang kepala madrasah, 1 perpustakaan, 2 

ruang belajar dan di sebelah utara terdapat 4 ruang 

belajar, yaitu kelas 2, 5, dan 6. Untuk lokasi kamar 

mandi (toilet) berada di beberapa tempat, yaitu 1 di 

sebelah ruang perpustakaan, 1 di utara masjid, 1 di 

samping tangga lantai dua.  

Selain yang telah disebutkan, MI Ma‟arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo juga dilengkapi 

dengan tempat sampah di depan ruang kelas, rak 

sepatu siswa pada masing-masing kelas, tempat 

cuci tangan, tanaman bunga di depan ruang kelas, 

dan poster-poster yang tertempel di dinding. 

d. Struktur Organisasi MI Ma‟arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo 

Sekolah merupakan lembaga formal.Agar 

berjalan dengan baik, lembaga harus memiliki 

struktur organisasi yang jelas.Begitu juga dengan 

MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

yang memiliki struktur organisasi guna 

mempertegas tanggung jawab masing-masing 
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personal sehingga program kerja yang disusun 

dapat tercapai dengan baik. Struktur organisasi 

terdiri atas komite sekolah, kepala sekolah, 

koordinator TU, wakil ketua kurikulum, wakil 

ketua kesiswaan, wakil ketua sarana dan prasarana. 

6. Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan media Celemek Cerita  

Kegiatan ini dilakukan sesuai rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Disini guru 

menyiapkan media yang akan digunakan dan 

memperlihatkan pada siswa media celemek cerita, 

berserta buku-buku ceritanya. Selanjutnya guru 

membaca buku cerita yang telah di siapkan sambil 

membaca cerita,  guru tidak hanya bercerita didepan 

kelas saja, tetapi juga berkeliling agar semua siswa 

tahu aka isi cerita tersebut. Jadi, guru tidak hanya 

membaca didepan kelas tetapi menghampiri semua 

siswa yang ada dikelas. Setalah selesai bercerita guru 

memperagakan cara pemakaian media celemek cerita 

dan anak dipersilahkan maju satu persatu, untuk 

membaca buku cerita. Kemudian anak ditanya 

mengenahi isi buku cerita yang telah dibacanya, 

dengan cara menempelkan kartu kata yang tersedia 

dikantong celemek, sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan guru. Selanjutnya guru mempersilahkan 

siswa mempraktekkan bersama siswa yang lain, 

sehingga siswa tertarik untuk mencobanya. Akhirnya, 

anak dipersilahkan memilih dan membaca buku cerita 

yang disukai. 
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a. Penjelasan Kegiatan Data Per-Siklus  

Dari hasil penelitian yang dibahas di MI 

Ma‟arif Patihan Wetan, siswa kelas 2 Babadan, 

Ponorogo yaitu, untuk mengetahui keberhasilan 

dalam kemampuan membaca dengan media 

celemek cerita menggunakan 3 siklus dengan hasil 

sebagai berikut. 

1) Siklus Pertama  

a) Tahap 1 Perencanaan 

Sebelum proses kegiatan belajar 

mengajar, guru membuat  perencanaan 

sebagai berikut: (1) menyiapkan RPP, (2) 

menyiapkan alat peraga/media pembelajaran, 

(3) menyiapkan instrumen pembelajaran, (4) 

menyiapkan lembar observasi dan kegiatan, 

(5) menyiapkan absensi, dan (6) menyiapkan 

buku penilaian. 

b) Tahap 2 Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap ini, dilakukan tindakan 

berupa pembelajaran yang aktif, kreatif, dan 

menyenangkan. Kegiatan yang dilakukan 

sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Pertama, guru 

menjelaskan kegiatan belajar mengajar secara 

umum dengan media celemek cerita. Kedua, 

guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan.  
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Ketiga, guru menunjukkan buku cerita 

dan kartu kata yang telah tersedia .Keempat, 

guru membacakan buku cerita bergambar 

selanjutnya guru bertanya tentang isi cerita 

tersebut. Kelima, guru mempersilahkan siswa 

untuk membaca buku cerita bergambar di 

depan kelas yang sudah di tempel di celemek. 

Keenam, guru memberikan tugas pada siswa 

untuk menyebutkan, membaca dan 

menempelkan kata-kata yang sudah tersedia 

di kantong celemek sesuai dengan pertanyaan 

guru tentang isi cerita tersebut. 

c) Tahap Observasi  

Tahap observasi, yaitu kegiatan 

pengamatan yang dilakukan peneliti dibantu 

teman guru (kolaborator) untuk mengamati 

pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dan 

mengobservasi siswa dengan menggunakan 

lembar observasi yang telah disediakan. Dari 

hasil observasi tersebut dapat diperoleh nilai 

dari masing-masing siswa. Nilai-nilai tersebut 

digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dalam kemampuan membaca 

dengan media celemek cerita. Dari hasil 

tersebut peneliti dapat mendiskripsikan dalam 

tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 

Data Kemampuan Hasil belajar Siklus I 

 

No Nama  

ASPEK YANG DINILAI 

Jml Ket  Suara  

(A) 

Kelan

caran  

(B) 

Intonasi  

(C) 

Pemaha-

man  

(D) 

1 Reno  4 4 4 3 15 Sangat 

baik  

2 M. 

Taufiq 

4 4 4 4 16 Sangat 

baik  

3 Kalila  3 3 3 3 12 Baik 

4 Frayza  3 3 3 3 12 Baik 

5 Naufal  3 3 3 3 12 Baik 

6 Cantika  3 2 2 1 8 Kurang 

baik 

7 Ar Faiz  3 2 2 1 8 Kurang 

baik 

8 Ranesti  3 3 3 2 11 Baik 

9 Nabila  3 3 3 3 12 Baik 

10 Carissa  4 4 4 4 16 Sangat 

baik 

11 Nazam  3 3 3 2 11 Baik 

12 Natesa  3 3 3 3 12 Baik 

13 Syifa  2 3 2 1 8 Kurang 

baik 

14 Bahtiar  3 3 2 3 11 Baik 

15 Zahira  3 3 3 3 12 Baik 

16 Okylia  2 2 1 1 6 Kurang 

baik 

17 Azka  3 3 3 3 12 Baik 

18 Prasetya  3 3 3 3 12 Baik 

19 Febrio  2 2 2 2 8 Kurang 

baik 

20 Hanim  3 3 2 4 12 Baik 

21 Dedy  3 4 2 2 11 Baik 

22 Reyhan  2 2 2 2 8 Kurang 

baik 

23 Ahmad  3 4 3 2 12 Baik 

24 Assyifa 3 3 3 3 12 Baik 
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No Nama  

ASPEK YANG DINILAI 

Jml Ket  Suara  

(A) 

Kelan

caran  

(B) 

Intonasi  

(C) 

Pemaha-

man  

(D) 

25 Raihan  2 1 1 1 5 Kurang 

baik 

26 Faizal  3 3 3 3 12 Baik 

27 Marwifa  3 3 2 1 9 Baik 

Jumlah 

Tuntas 

22 21 16 15 - 20 

Keterangan :   Keterangan Penilaian :  

1. A = Nilai Suara  1. 4 = Sangat Baik ( 13-16) 

2. B = Nilai Kelancaran 2. 3 = Baik ( 9-12) 

3. C = Nialai Intonasi 3. 2 = Kurang Baik ( 5-8) 

4. D = Nilai Pemahaman  4. 1 = Tidak Baik ( 1-4) 

 

d) Refleksi  

Berdasarkan pengamatan peneliti 

untuk meningkatkan pembelajaran membaca 

pada siswa MI Ma‟arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo dengan menggunakan 

media celemek cerita pada siklus I, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran 

pada siklus I belum mencapai hasil yang 

belum memuaskan karena siswa-siswi masih 

belum fokus pada proses pembelajaran tetapi 

masih banyak yang bermain sendiri sehingga 

kelas terkesan tidak kondusif dan ramai.  

Hal tersebut menyiratkan bahwa 

kemampuan mengamati, keaktifan dan hasil 

belajarnya belum maksimal dan perlu perbaikan 

supaya hasil yang diperoleh sesuai denganapa yang 
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diharapkan. Maka, perlu diadakan siklus II agar 

hasil pembelajaran bisa tercapai dengan baik. 

2) Siklus Kedua 

a) Tahap 1 Perencanaan  

Sebelum proses kegiatan belajar 

mengajar guru membuat perencanaan sebagai 

berikut. Pertama, guru menyiapkan media 

celemek cerita, kartu kata seperti yang 

dipakai pada siklus I tetapi beda buku 

ceritanya. Sebab, siklus I nilainya kurang 

memuaskan. Jadi, belum perlu 

pengembangan.Kedua, guru menyiapkan alat 

peraga/media pembelajaran. Ketiga, guru 

menyiapkan instrumen pembelajaran. 

Keempat, guru menyiapkan lembar observasi 

dan kegiatan.Kelima, guru menyiapkan 

absensi. Keenam, guru menyiapkan buku 

penilaian. 

b) Tahap 2 Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan kegiatan sama dengan 

siklus I sehingga siswa tidak merasa ada 

tekanan pada kegiatan yang dilakukan. 

Pertama, untuk mengawali kegiatan, guru 

menunjukkan beberapa macam buku cerita 

dan salah satu anak diminta untuk memilih 

judul buku yang mau digunakan untuk 

bercerita. Kedua, guru menjelaskan 

permainan yang akan dilakukan. Ketiga, 

melakukan kegiatan dengan media celemek 
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cerita. Keempat, guru menyuruh anak 

membaca cerita yang di tempel di celemek 

cerita. Kelima, seperti pada siklus I, guru 

menyuruh anak satu persatu mencari kata 

yang ada dalam kantong celemek lalu 

menempelkan pada celemek sesuai 

pertanyaan guru yang ada hubungannya 

dengan cerita buku yang ditempel di celemek 

tersebut. 

c) Tahap Observasi  

Seperti pada siklus I, peneliti dan 

kolaborator (guru) mengamati proses belajar 

mengajar. Nilai-nilai hasil observasi dan tes 

dapat didiskripsikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 

Data Kemampuan Hasil belajar Siklus II 

No Nama  

ASPEK YANG DINILAI 

Jml Ket  
Sua

ra 

(A) 

Kelan-

caran  

(B) 

Intona

si 

(C) 

Pemah

a-man  

(D) 
1 Reno  4 4 4 3 15 Sangat 

baik  
2 M. 

Taufiq 
4 4 4 4 16 Sangat 

baik  
3 Kalila  3 3 3 3 12 Baik 
4 Frayza  3 3 3 3 12 Baik 
5 Naufal  3 3 3 3 12 Baik 
6 Cantika  3 2 2 1 8 Kurang 

baik 
7 Ar Faiz  3 2 2 1 8 Kurang 

baik 
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8 Ranesti  3 3 3 2 11 Baik 
9 Nabila  3 3 3 3 12 Baik 

10 Carissa  4 4 4 4 16 Sangat 

baik 
11 Nazam  3 3 3 2 11 Baik 
12 Natesa  3 3 3 3 12 Baik 
13 Syifa  3 3 2 2 10 Baik 
14 Bahtiar  3 3 3 3 12 Baik 
15 Zahira  4 4 3 4 15 Sangat 

baik 
16 Okylia  2 2 1 2 7 Kurang 

baik 
17 Azka  3 3 3 3 12 Baik 
18 Prasetya  3 3 3 3 12 Baik 
19 Febrio  3 3 2 2 10 Baik 
20 Hanim  3 3 2 4 12 Baik 
21 Dedy  3 4 2 3 12 Baik 
22 Reyhan  3 4 2 2 11 Baik 
23 Ahmad  3 4 3 2 12 Baik 
24 Assyifa 4 4 4 4 16 Sangat 

baik 
25 Raihan  2 1 1 1 5 Kurang 

baik 
26 Faizal  3 3 3 3 12 Baik 
27 Marwifa  

 
3 3 2 2 10 Baik 

Jumlah Tuntas 25 23 17 16 - 23 

Keterangan :   Keterangan Penilaian :  

1. A = Nilai Suara  1. 4 = Sangat Baik ( 13-16) 

2. B = Nilai Kelancaran 2. 3 = Baik ( 9-12) 

3. C = Nialai Intonasi 3. 2 = Kurang Baik ( 5-8) 

4. D = Nilai Pemahaman  4. 1 = Tidak Baik ( 1-4) 
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d) Refleksi  

Kegiatan refleksi II juga sama dengan 

siklus I. Namun, diskusi tentang proses aksi 

yang dilakukan hasilnya berbeda. Pada siklus 

II, pembelajaran sudah berlangsung dengan 

baik karena siswa-siswi mulai tertarik dengan 

pembelajaran membaca dengan media 

celemek cerita. Hasil observasi dan perbaikan 

yang harus dibenahi yaiitu, pemahaman, 

kelancaran dan intonasi siswa mengenai 

membaca meningkat di bandingkan dengan 

siklus I kemudian untuk dijadikan dasar 

perencanaan pada siklus III. 

3) Siklus Ketiga 

a) Tahap 1 Perencanaan  

Sebelum proses kegiatan belajar 

mengajar guru membuat perencanaan sebagai 

berikut. Pertama, guru kembali menyiapkan 

alat peraga media celemek cerita yang terdiri 

atas buku cerita dan kartu kata. Kedua, guru 

menyiapkan semua instrumen pembelajaran 

dan penelitian. Ketiga, guru menyiapkan 

persensi. Keempat guru, merencanakan 

pembelajaran yang bervariasi dan atraktif 

agar hasil belajarnya meningkat dan 

memuaskan. Kelima, guru menyiapkan 

lembar penilaian.  

 

 



69 
 

 

b) Tahap 2 Pelaksanaan Tindakan  

Kegiatan dilaksanakan sama tetap di 

dalam kelas. Untuk mengawali kegiatan (1) 

guru mengajak siswa untuk memilih buku-

buku cerita yang disukai anak; (2) guru 

menjelaskan secara umum tentang kegiatan 

yang akan dilakukan; (3) melakukan kegiatan 

permainan dengan media celemek cerita; (4) 

seperti pada siklus kedua guru menyuruh 

siswa membaca buku cerita yang di tempel 

pada media celemek secara bergantian; (5) 

guru mempersilakan siswa bermain celemek 

cerita secara bergantian dengan 

menggunakan media yang telah disediakan; 

(6) guru memberikan tugas siswa untuk 

memilih buku cerita yang sudah disiapkan, 

lalu siswa membaca cerita di bangkunya 

masing-masing.  

c) Tahap Observasi  

Dari data observasi diperoleh data 

nilai tes lisan yang dapat di diskripsikan 

dalam tabel sebagai berikut. 



70 
 

 

Tabel 4.3 

Data Kemampuan Hasil belajar Siklus III 

No Nama  

ASPEK YANG DINILAI 

Jml Ket  Suara 

(A) 

Kelan-

caran  

(B) 

Intona

si 

(C) 

Pemaha-

man  

(D) 

1 Reno  4 4 4 4 16 Sangat 

baik  

2 M. 

Taufiq 

4 4 4 4 16 Sangat 

baik  

3 Kalila  4 4 3 3 14 Sangat 

baik 

4 Frayza  3 3 3 3 12 Baik 

5 Naufal  3 3 3 3 12 Baik 

6 Cantika  3 3 3 3 12 Baik 

7 Ar Faiz  3 3 3 3 12 Baik 

8 Ranesti  3 3 2 3 11 Baik 

9 Nabila  3 3 3 3 12 Baik 

10 Carissa  4 4 4 4 16 Sangat 

baik 

11 Nazam  3 3 3 3 12 Baik 

12 Natesa  3 3 3 3 12 Baik 

13 Syifa  3 3 3 3 12 Baik 

14 Bahtiar  3 3 3 2 11 Baik 

15 Zahira  4 4 4 3 15 Sangat 

baik 

16 Okylia  3 3 3 3 12 Baik 

17 Azka  3 3 3 3 12 Baik 

18 Prasety

a  

3 3 3 3 12 Baik 

19 Febrio  3 3 3 3 12 Baik 

20 Hanim  3 3 3 3 12 Baik 
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21 Dedy  3 4 3 3 13 Baik 

22 Reyhan  3 4 3 3 13 Baik 

23 Ahmad  3 4 4 4 16 Sangat 

baik 

24 Assyifa 4 4 4 4 16 Sangat 

baik 

25 Raihan  2 2 1 2 7 Kuran

g baik 

26 Faizal  3 3 3 3 12 Baik 

27 Marwifa  3 3 3 2 11 Baik 

Jumlah 

Tuntas 

26 26 25 24 - 26 

Keterangan :   Keterangan Penilaian   

1. A = Nilai Suara  1. 4 = Sangat Baik ( 13-16) 

2. B = Nilai Kelancaran  2. 3 = Baik ( 9-12) 

3. C = Nialai Intonasi  3. 2 = Kurang Baik ( 5-8) 

4. D = Nilai Pemahaman   4. 1 = Tidak Baik ( 1-4) 

 

d) Refleksi  

Kegiatan refleksi siklus III pelaksanaan 

pembelajaran membaca dengan media celemek 

cerita berdasarkan hasil observasi menunjukkan 

peningkatan dengan hasil yang sangat 

memuaskan dengan perbaikan yaitu, tentang 

kelancaran, intonasi,suara, pemahaman . 
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7. Proses Analisis Data Per-Siklus  

Proses analisis data hasil pemecahan masalah 

dilakukan per-siklus. Pada refleksi di akhir setiap 

siklus diberikan penjelasann tentang aspek 

keberhasilan dan kelemahan, yang terjadi dalam 

proses pembelajaran. Dengan menggunakan media 

celemek cerita pada pelajaran Bahasa Indonesia, 

Berikut ini penjelasan proses analisis data per siklus.  

1. Siklus Pertama 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus 

pertama, kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan telah diperoleh jenis data, yaitu 

kemampuan hasil belajar membaca memakai 

media celemek cerita. Hasil analisis data 

penelitian kemampuan belajar terhadap siswa 

siklus I, dapat dilihat sebagaimana penghitungan 

kemampuan hasil belajar membaca berikut ini: 
M =     ∑f    x  100% =    22   x  100%  =  81,48% ( 

            N                         27                    

(kemampuan suara) 

M =    ∑f    x  100 % =  21   x  100%  =  77,48%  

            N                       27                    

(kemampuan kelancaran) 

 

M =     ∑f    x  100 % =   16   x  100%  =  59,25%  

            N                         27                    

(kemampuan Intonasi) 

M =     ∑f    x  100 % =   15   x  100%  =  55,55%  

            N                         27                    

kemampuan pemahaman) 
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Keterangan Rumus : 

M  : Nilai rata-rata  

∑f : Jumlah nilai siswa  

N : Jumlah siswa 

Dari hasil penghitungan analisis data 

kemampuan hasil belajar siklus I, dapat 

dikelompokkan sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 

Kemampuan hasil belajar siklus I 

Kemampuan F % 

Suara 22 81,48 

Kelancaran 21 77,78 

Intonasi 16 59,25 

Pemahaman 15 55,55 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan, diperoleh hasil penelitian  kemampuan 

belajar siswa.  Adapun penghitungan data sebagai 

berikut:  

M =     ∑f    x  100 % =   3   x  100%  =  11,11% 

            N                         27                    

(kemampuan hasil belajar sangat baik) 

M =     ∑f    x  100 % =  17   x  100%  =  62,96% 

            N                         27                    

(kemampuan hasil belajar baik)  

M =     ∑f    x  100 % =   8   x  100%  =  29,62% 

            N                         27                    

(kemampuan hasil belajar kurang baik)  
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Keterangan Rumus : 

M  : Nilai rata-rata  

∑f : Jumlah nilai siswa  

N : Jumlah siswa 

Dari hasil penghitungan data tersebut lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Penelitian Kemampuan hasil belajar Siklus I 

Kemampuan  F % 

Sangat baik  3 11,11 

Baik  17 62,96 

Kurang baik  8 29,62 

Tidak baik   0 

 

Keterangan : 

Dalam kegiatan pembelajaran bahasa pada 

siklus I ini, kemampuan membaca bersuara 22 

dengan persentasi 81,48 %; kemampuan 

kelancaran membaca 21 dengan persentasi 

77,78%; kemampuan intonasi siswa-siswi 16 

dengan prosentasi 59,25%, kemampuan 

pemahaman 15 dengan persentasi 55,55%. Hal ini 

membuktikan bahwa kemampuan membaca 

siswa-siswi pada siklus I masih belum maksimal 

sehingga perlu kegiatan pembelajaran pada siklus 

II.  
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2. Siklus Kedua 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus 

kedua, kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan telah diperoleh jenis data, yaitu 

kemampuan hasil beajar membaca memakai 

media celemek cerita. Hasil analisis data 

penelitian kemampuan belajar terhadap siswa 

siklus II, dapat dilihat sebagaimana penghitungan 

kemampuan hasil belajar membaca sebagai 

berikut: 

M =     ∑f    x  100 % =  25   x  100%  =  92,59%  

            N                         27                    

(kemampuan suara) 

M =     ∑f    x  100 % =  23   x  100%  =  85,18%  

            N                         27                    

(kemampuan kelancaran) 

M =     ∑f    x  100 % =  17   x  100%  =  62,96%  

            N                         27                    

(kemampuan intonasi) 

M =     ∑f    x  100 % =  16   x  100%  =  59,25% (  

            N                         27                    

kemampuan pemahaman) 

Keterangan Rumus : 

M  : Nilai rata-rata  

∑f : Jumlah nilai siswa  

N : Jumlah siswa  
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Dari hasil penghitungan analisis data 

kemampuan hasil belajar siklus II, dapat 

dijelaskan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6 

Kemampuan hasil belajar siklus II 

Kemampuan f % 

Suara 25 92,59 

Kelancaran 23 85,18 

Intonasi 17 62,96 

Pemahaman 16 59,25 

 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan, diperoleh hasil penelitian kemampuan 

belajar siswa.  Adapun penghitungan data sebagai 

berikut:  

M =     ∑f    x  100 % =   5   x  100%  =  81,51% 

            N                         27                    

(kemampuan hasil belajar sangat baik) 

M =     ∑f    x  100 % =  18   x  100%  =  66,66% 

            N                         27                    

(kemampuan hasil belajar baik) 

M =     ∑f    x  100 % =   4   x  100%  =  14,81% 

            N                         27                    

(kemampuan hasil belajar kurang baik)  
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Keterangan Rumus : 

M  : Nilai rata-rata  

∑f : Jumlah nilai siswa  

N : Jumlah siswa 

Dari hasil penghitungan data tersebut lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 Tabel 4.7 

Hasil Penelitian Kemampuan hasil belajar Siklus II 

Kemampuan  f % 

Sangat baik  5 81,51 

Baik  18 66,66 

Kurang baik  4 14,81 

Tidak baik   0 

 

Keterangan : 

Dalam kegiatan pembelajaran bahasa pada 

siklus II ini, kemampuan membaca bersuara 25 

dengan persentasi 92,59%; kemampuan kelancaran 

membaca 23 dengan persentasi 85,18%; kemampuan 

intonasi 17 dengan persentasi 62,96%, kemampuan 

pemahaman 16 dengan persentasi 59,25%. Hal ini 

membuktikan bahwa kemampuan membaca siswa-

siswi pada siklus II masih belum maksimal sehingga 

perlu adanya kegiatan pembelajaran pada siklus III.  
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3. Siklus Ketiga 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus 

ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan telah diperoleh jenis data, yaitu 

kemampuan hasil belajar membaca memakai 

media celemek cerita. Hasil analisis data 

penelitian kemampuan belajar terhadap siswa 

siklus III, dapat dilihat sebagaimana penghitungan 

kemampuan hasil belajar membaca sebagai 

berikut: 

M =     ∑f    x  100 % =  26   x  100%  =  96,29%   

            N                         27                    

(kemampuan suara) 

M =     ∑f    x  100 % =  26   x  100%  =  96,29%  

            N                         27                    

(kemampuan kelancaran) 

M =     ∑f    x  100 % =  25   x  100%  =  92,59%   

            N                         27                    

(kemampuan intonasi) 

M =     ∑f    x  100 % =  24   x  100%  =  88,88%  

            N                         27                    

(kemampuan pemahaman) 

Keterangan Rumus : 

M  : Nilai rata-rata  

∑f : Jumlah nilai siswa  

N : Jumlah siswa  
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Dari hasil penghitungan analisis data 

kemampuan hasil belajar siklus III, dapat 

disimpulkan pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.8 

Kemampuan hasil belajar siklus III 

Kemampuan F % 

Suara 26 96,29 

Kelancaran 26 96,29 

Intonasi 25 92,59 

Pemahaman 24 88,88 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan, diperoleh hasil penelitian  kemampuan 

belajar siswa.  Adapun penghitungan data sebagai 

berikut:  

M =     ∑f    x  100 % =   7   x  100%  =  25,92% 

            N                         27                    

(kemampuan hasil belajar sangat baik) 

M =     ∑f    x  100 % =  19  x  100%  =  70,37% 

            N                         27                    

(kemampuan hasil belajar baik) 

M =     ∑f    x  100 % =   1   x  100%  =  3,70% 

            N                         27                    

(kemampuan hasil belajar kurang baik) 

Keterangan Rumus : 

M  : Nilai rata-rata  

∑f : Jumlah nilai siswa  

N : Jumlah siswa 
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Dari hasil penghitungan data tersebut lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 4.9 

Hasil Penelitian Kemampuan hasil belajar Siklus III 

Kemampuan  f % 

Sangat baik  7 25,92 

Baik  19 70,37 

Kurang baik  1 3,70 

Tidak baik   0 

 

Keterangan : 

Dalam kegiatan pembelajaran bahasa pada 

siklus III ini, kemampuan membaca bersuara 26 

dengan persentasi 96,29%; kemampuan kelancaran 

membaca 26 dengan persentasi 96,29%; kemampuan 

intonasi 25 dengan persentasi 92,59%, kemampuan 

pemahaman 24 dengan 88,88%. Hal ini 

membuktikan bahwa kemampuan membaca siswa-

siswi sudah baik. 

 

8. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan dengan teknik 

bermain dengan menggunakan media celemek cerita 

yang atraktif dan menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan serta merupakan inovasi pembelajaran. 

Pembelajaran ini menekankan aktivitas siswa untuk 
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berpikir secara kritis dan rasional dalam memahami 

suatu konsep, baik itu berupa kata, bahasa, lisan, atau 

dengan tulisan. Data penelitian yang dilakukan dari 

hasil pengamatan dan tes dapat dilihat dari data 

perbandingan ketiga siklus, pada tabel berikut.  

Tabel 4.10 

Perbandingan Nilai per-siklus 

Kemampuan  
Siklus I Siklus II  Siklus III 

F % F % F % 

Sangat baik  3 11,11% 5 81,51% 7 25,92% 

Baik  17 62,96% 18 66,66% 19 70,37% 

Kurang baik  8 29,62% 4 14,81% 1 3,70% 

Tidak baik  0 0 0 0 0 0 

 

Sesuai dengan hasil analisis data tentang 

kemampuan membaca dengan menggunakan media 

celemek cerita yang dilakukan di MI Ma‟arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo dapat dilihat pada table 

dibawah ini. 

Tabel 4.11  

Perbandingan nilai 3 siklus yang mendapatkan nilai A dan B 

Kategori 

Nilai  

Siklus I Siklus II  Siklus III 

F % F % F % 

A dan B  20 74,07 23 85,18 26 96,29 
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Berdasarkan tabel data gabungan di atas, ada 

peningkatan dari siklus I hanya siklus III dalam 

Penelitian Tindakan Kelas ini sudah mencapai KKM. 

Dari hasil Penelitian Tindakan Kelas ini dapat 

diketahui bahwa dari jumlah 27 siswa, diperoleh hasil 

26 siswa yang tuntas dan 1 siswa tidak tuntas 

dikarenakan tidak mau mengikuti permainan. Siswa 

yang tuntas dalam kemampuan membaca 96,29% dan 

siswa yang tidak tuntas 3,70%. Hasil Penelitian 

Tindakan Kelas sudah mencapai ketuntasan. 

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa 

penerapan metode permainan dapat meningkatkan 

kemampuan membaca cerita pada siswa kelas II MI 

Ma‟arif Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo. Hal ini dapat mengembangkan 

inisiatif dan kreatif siswa serta menumbuhkan 

keberanian siswa dalam menghadapi permasalahan 

dalam membaca cerita.  
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Grafik 4.1 
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Keterangan : 

1. Merah  : Suara           3.  Hitam   :  Intonasi 

2. Biru  : Kelancaran  4. Kuning  :  Pemahaman 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media celemek cerita dapat 

meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 di 

MI Ma‟arif PatihanWetan, Babadan, Ponorogo. Hal ini 

tampak pada simpulan berikut ini. 

Kemampuan membaca siswa dengan 

menggunakan media celemek cerita pada MI Ma‟arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo khususnya kelas II 

mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan data 

peningkatan yang diperoleh dari setiap siklus. Awalnya 

pada siklus I, kemampuan membaca siswa dengan 

menggunakan media celemek cerita, kemampuan 

bersuara mulanya mendapatkan nilai 81,48%, dan 

kemampuan kelancaran mendapatkan 77,48%, 

kemampuan intonasi 59,25%, kemampuan pemahaman 

55,55%.  

Selanjutnya, pada siklus II, kemampuan bersuara 

mulai meningkat dengan nilai 92,59%, dan kemampuan 

kelancaran 85,18%, kemampuan intonasi 62,96%, 

kemampuan pemahaman 59,25%. Kemudian, ada 

peningkatan pada siklus III, kemampuan bersuara 

96,29%, kemampuan kelancaran 96,29%, Kemampuan 

intonasi 92,59%, kemampuan pemahaman 88,88%. Hal 

ini, berarti rata-rata mendapatkan nilai A dan B dengan 

predikat baik. Hasil prestasi belajar siswa yang 
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memperoleh nilai A dan B terdapat pada siklus I 

74,07%, siklus II 85,18%, siklus III 96,29%. Bisa 

dikatakan kemampuan membaca siswa sudah sesuai 

dengan KKM yang ditentukan oleh sekolah. Dalam hal 

ini, siswa mampu membaca melalui media celemek 

cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada 

peningkatan kemampuan membaca anak dengan media 

celemek cerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

kelas II MI Ma‟arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

semester II, tahun ajaran 2018/2019.  

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini, ada beberapa saran terkait dengan 

penelitian ini. Di antaranya saran untuk guru dan 

sekolah. 

1. Guru  

a. Mengingat metode pembelajaran dengan 

menggunakan media celemek cerita dapat 

meningkatkan kemampuan membaca siswa, guru 

disarankan menggabungkan idenya untuk 

membuat media pembelajaran yang lebih menarik 

dan memikat bagi siswa ketika menggunakan 

media tersebut. 

b. Untuk mengatasi kemampuan membaca siswa 

yang kurang, guru disarankan bisa menggunakan 

media celemek cerita dengan menggabungkan 

teknik pembelajaran lain yang lebih menarik. 
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2. Sekolah 

Dengan adanya media celemek cerita, 

diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi 

pihak sekolah dalam proses pembelajaran, terutama 

dalam pembelajaran membaca khususnya kelas rendah 

yang kurang dalam membacanya. Pihak sekolah 

diharapkan bisa memberikan masukan terhadap guru 

lain untuk lebih kreatif membuat proses media 

pembelajaran dalam rangka meningkatkan 

kemampuan belajar siswa.  

3. Peneliti Berikutnya  

Penelitian ini, diharapkan bisa menjadi 

pembelajaran yang sangat berharga bagi peneliti 

berikutnya sehingga dapat menjadi prtimbangan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya, dan poin-poin yang 

perlu diperhatikan didalam penelitian ini yaitu, ciri-

ciri kemampuan membaca yang baik, perbaikan-

perbaikan yang dilakukan guru pada masing-masing 

siklus, instrument penilaian, dan manfaat dalam 

membaca. 
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