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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya keterampilan membaca siswa 

kelas I di SDN 1 Taman Sari, disebabkan pembelajaran masih terpusat pada guru 

dan siswa kurang tertarik dengan kegiatan membaca karena tidak didukung oleh 

sarana dan prasarana yang memadai. Rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimanakah penerapan metode permainan  kata kreatif dalam Peningkatan 

Keterampilan Membaca Siswa Kelas I SdN 1 Taman Sari Pada Tahun Pelajaran 

2016/2017? Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

membaca siswa kelas I di SDN 1 Taman Sari Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan 

menerapkan permainan kata kreatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Metode pengumpulan data adalah metode 

observasi, dokumentasi dan tes. Adapun indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah, pelafalan, intonasi, kelancaran, dan keberanian. Adanya 

peningkatan skor pada tiap indikator dari siklus I ke siklus II. Nilai terendah 

indikator pelafalan siklus I 25 menjadi 50 di siklus II. Indikator intonasi siklus I 

25 menjadi 50 di siklus II. Indikator kelancaran 25 menjadi 50 di siklus II dan 

indikator keberanian siklus I 50 menjadi 75 di siklus II dan masing-masing nilai 

tertinggi dari tiap indikator mencapai nilai 100. Serta adanya peningkatan pada 

masing-masing rata-rata skor, yang mana rata-rata skor pelafalan meningkat dari 

2,92 menjadi 3,35. Indikator intonasi siklus I 2,73 menjadi 3 di siklus II. Indikator 

kelancaran siklus I 2,85 menjadi 3,19 di siklus II dan indikator keberanian dari 3 

menjadi 3,46 di siklus II. Serta terlihat adanya peningkatan hasil membaca siswa 

sebelum pemberian tindakan ketuntasan klasikal hasil tes membaca siswa adalah 

57,69% dan rata-rata hasil tes membaca siswa sebesar 56,7 dan pada siklus I 

menjadi 73,07% dan 72,59, meningkat pada siklus II yaitu 80,76% dalam 

ketuntasan klasikal dan rata-rata nilai tes membaca siswa adalah 80,76. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Metode Permainan Kata Kreatif 

dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas I SDN 1 Taman Sari 

Tahun Pelajaran 2016/2017.  

  

Kata Kunci: Permainan Kata Kreatif, keterampilan membaca.  
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ABSTRACT 

 

Background of this research is the low reading skills outcomes on students 

first grade at SDN 1 Taman Sari, it is caused by learning process focus on teacher 

and students does not interest with reading activity because they didn’t support by 

the appropriate facilities. The problem in this research is how the application of 

creative word game could improve reading skill outcomes on first grade students 

at SDN 1 Taman Sari in 2016 to 2017? The purpose is to improve reading skills 

outcomes on first grade students in 2016 to 2017 by using creative word game. 

This is a base calssrom research in two cydes each cycle consist of planning, 

implementation, action, observation,and evaluation, reflection as well. The 

method collecting data are observation, documentation and test. There was four 

indicator in use which is pronounciation, intonation, fluency and bravery. There 

are raising score in each indicator from fisrt cycle to second cycle. Bottom of 

value pronounciation in firs cycle is 25 become 50 in second cycle. Intonation 

indicator is 25 in first cycle become 50 in second cycle. Fluency indicator is 25 in 

fisrt cycle become 50 in second cycle. Bravery indicator is 50 in fisrt cycle 

become 75 in second cycle which is for the highest score is 100. And there are 

improve for each range of score, which is range of score pronounciation is 2,92 

become 3,35. Intonation indicator 2,73 in first cycle become 3 in second cycle. 

Fluency indicator 2,85 in first cycle become 3,19 in second cycle and bravery 

indicator from 3 become 3,46 in second cycle.  In the frist cycle the result is on 

average 72,59 with percentage 73,07% and become to 80,76 with percentage 

80.76% in second cycle.  The conclusion is the application of creative word game 

could improve reading skills outcomes on first grade students at SDN 1 Taman 

Sari in 2016 to 2017. 

 

Key Word : Creative word game and reading skills. 
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A. Pendahuluan 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama untuk berinteraksi dalam 

hubungan sosial. Penggunaan bahasa dalam hubungan sosial merupakan 

wujud nyata dari pentingnya bahasa. Sehingga untuk dapat bersosialisasi 

dengan baik dalam hubungan sosial maka belajar bahasa yang baik dan benar 

mutlak diperlukan.  

Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen, yaitu 1) keterampilan 

menyimak (listening skills) 2) keterampilan berbicara (speaking skills) 3) 

keterampilan membaca (reading skills) 4) keterampilan menulis (writing 

skills). Setiap keterampilan saling berhubungan dan bersinergi membentuk 

satu kemampuan berbahasa yang utuh. Sehingga pembelajaran bahasa dapat 

dikatakan baik atau berhasil apabila siswa menguasai empat keterampilan ini 

dengan baik. 

Dari keempat keterampilan berbahasa di atas, keterampilan  membaca 

dapat dikatakan sebagai keterampilan yang sangat penting peranannya dalam 

proses belajar siswa di sekolah dasar.  Keberhasilan belajar siswa dalam 

mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh 

penguasaan kemampuan membaca mereka. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN 1 Taman Sari  pada 

hari Sabtu tanggal 28 November 2015, didapatkan informasi bahwa 

kemampuan membaca siswa kelas I masih rendah. Rendahnya nilai 

kemampuan membaca tersebut dapat dilihat oleh masih banyaknya siswa 

yang belum mencapai KKM. Ibu Tri Iswanti, S.Pd selaku wali kelas 

mengatakan bahwa pada akhirnya terdapat beberapa siswa yang nilainya 

kurang bagus pada kegiatan membaca pada pelajaran Bahasa Indonesia agar 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di sekolah tersebut. KKM di 

SDN I Taman Sari untuk pelajaran Bahasa Indoneisa adalah 65, sedangkan 

rata-rata nilai Bahasa Indonesia siswa kelas I hanya mencapai nilai kurang 

dari 50. Rata-rata tersebut masih dibawah KKM.  

Dalam teknik pembelajaran ini, guru mengkondisikan anak-anak untuk 

tenang agar kondusif dan berkonsentrasi, kemudian guru mengeluarkan satu 

benda, misalnya buku dan siswa diminta untuk memperhatikan buku tersebut 

dengan seksama. Siswa diminta memunculkan ide yang ada dipikirannya 

setelah melihat buku itu. Anak yang menyebutkan kata yang masih memiliki 

hubungan dengan benda (buku) maka anak tersebut dikatakan kurang kreatif, 

seharusnya siswa menyebutkan kata yang tidak ada hubungannya dengan 

buku, misalnya air, langit, kaca, dan kecoa. Setelah siswa tahu aturannya, 

baru guru mengulangi permainannya kembali tetapi dengan benda yang 

berbeda. Setelah guru menunjuk benda, siswa langsung menyebutkan kata 

kreatif yang tidak memiliki hubungannya dengan benda dengan waktu 

maksimum lima detik. Siswa diminta untuk menulis apa yang dia katakan 

kemudian guru meminta siswa untuk mengulang membaca apa yang mereka 

tulis tersebut dengan lantang.   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian tindakan 
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kelas dengan judul “Penerapan Metode Permaianan Kata Kreatif dalam 

Peningkatan Keterampilan Membaca Siswa kelas I SDN 1 Taman Sari Tahun 

Pelajaran 2016/2017” 

Berdasarkan latar belakang, maka perlu kiranya dilakukan Penelitian 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: “bagaimanakah 

permaianan Kata Kreatif dapat meningkatkan Keterampilan Membaca Pada 

Siswa Kelas I SDN 1 Taman Sari Tahun Pelajaran 2016/2017? 

Penerapan permainana Kata kreatif dalam pembelajaran diharapkan 

menjadi alternatif/solusi dalam mengatasi masalah yang dikemukakan di atas. 

Metode  pembelajaran ini merupakan sebuah metode yang menitik 

beratkan pada kemampua siswa untuk mengungkapkan kata yang ada di dalam 

benaknya. Metode ini menuntut siswa untuk berperan aktif dan bersemangat 

dalam proses pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar yang 

meningkat. 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

untuk meningkatan  keterampilan membaca pada siswa kelas I SDN 1 Taman 

Sari tahun 2016/2017. 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa terutama dalam  

mengembangkan kemampuan membaca sehingga siswa dapat membaca 

dengan baik dan benar. Serta siswa bisa menjadi lebih aktif dalam kegiatan 

belajar-mengajar. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi guru terutama guru 

memperoleh pengetahuan tentang inovasi pembelajaran terutama dalam 

memberkian atau memilih metode yang tepat daalm pembelajarannya 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa. Selain itu 

Guru dapat menerapkan penggunaan metode permainan kata kreatif 

sebagai salah satu alternatif upaya peningkatan keterampilan membaca 

siswa. 

 

B. Kajian Pustaka Dan Hipotesis Tindakan 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Keterampilan Membaca 

a. Pengertian Keterampilan Membaca  

Membaca adalah interaktif yaitu keterlibatan antara pembaca 

dengan teks tergantung pada konteks. Orang yang senang membaca 

suatu teks yang bermanfaat, akan menemui beberapa tujuan yang 

ingin dicapainya, teks yang dibaca seseorang harus mudah dipahami 

sehingga terjadi interaksi antara pembaca dan teks. Dalam hal ini 

yang dimaksud adalah keterampilan seseorang dalam mengubah dan 

melafalkan lambang-lambang  tulis (huruf, angka dan simbol) 

menjadi bunyi bermakna ataupun tidak bermakna tanpa disertai 

pemahaman akan lambang-lambang tersebut namun mengerti apa 

bunyi dari tulisan yang dimaksud (melek huruf). 
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b. Tujuan Membaca 

Tujuan membaca yakni agar kegiatan membaca yang dilakukan 

dapat lebih mudah dipahami oleh para siswa. Ada baiknya dalam 

kegiatan membaca di kelas guru menyiapkan tujuan membaca dengan 

menyediakan tujuan khusus yang sesuai dengan atau dengan 

membantu mereka menyususn tujuan membaca itu sendiri. 

c. Membaca sebagai suatu Keterampilan 

Dalam membaca sebagai keterampilan, ada tiga keterampilan yaitu 

kemampuan untuk mengenal bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan 

mode berupa gambar, menghubungkan tanda-tanda hitam di dalam 

gambar tersebut yang terakhir adalah menghubungkan tanda tanda 

hitam menjadi nbahas ayang formal. 

d. Aspek-aspek Membaca 

Terdapat dua aspek penting dalam keterampilan membaca, yaitu 

keterampilan yang bersifat mekanis seperti, pengenalan bentu huruf, 

pengenalan kata, kalimat dan keterampilan yang bersifat pemahaman 

seperti, memahami pengertian serta makna sederhana dalam kalimat. 

Berdasarkan penjabaran aspek membaca di atas, di dalam 

penelitian ini lebih menitikberatkan kepada membaca nyaring, karena 

membaca nyaring lebih cocok diterapkan pada anak kelas I dimana 

anak kelas satu masih dalam tahap pengenalan bentuk huruf serta 

pengenalan unsur linguistik seperti kata serta kalimat.  

e. Mengembangkan Keterampilan Membaca 

Dalam mengembangkan serta meningkatkan keterampilan 

membaca para siswa, sang guru mempunyai tanggung jawab berat, 

paling sedikit meliputi enam hal utama yaitu,  memperluas pengalaman 

para siswa sehingga mereka akan memahami keadaan dan seluk beluk 

kebudayaan, mengajarkan bunyi-bunyi atau makna-makna kata-kata 

baru, mengajarkan hubungan bunyi bahasa dan lambing atau symbol, 

membantu para pelajar memahami struktur-struktur (termasuk struktur 

kalimat yang biasanya tidak begitu mudah bagi siswa), mengajarkan 

keterampilan-keterampilan pemahaman (comprehension skills) kepada 

para siswa, membantu para siswa untuk meningkatkan kecepatan 

dalam membaca. 

2. Kata Kreatif 

a. Pengertian Kata Kreatif 
Kata kreatif merupakan permainan kata yang bersumber dari benda 

yang disebutkan oleh guru. Kata dari benda itu kemudian 

dikembangkan menjadi banyak kata yang harus tidak memiliki 

hubungan dari benda tersebut. (Heru Kurniawan, 2015:49). 

b. Tujuan Permaianan Kata Kreatif 
Permainan kata kreatif ini akan mengkondisikan dan melatih anak 

untuk memiliki daya kecerdasaan yang baik dalam menemukan dan 

mengungkapkan kata secara kreatif sehingga mengkondisikan anak 

untuk dapat menegmukakan kata-kata kreatif mereka. 
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c. Pelaksanaan Permaianan Kata Kreatif 

Dalam pelaksanaan permainan kata kreatif terdapat beberapa 

langkah, sebagai berikut: 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk tenang agar kondusif dan 

berkonsentrasi. 

2. Guru mengeluarkan satu benda, misalnya buku dan siswa diminta 

untuk memperhatikan buku tersebut dengan seksama.  

3. Siswa diminta memunculkan kata yang ada dipikirannya setelah 

melihat buku itu.  

4. Satu persatu siswa menyebutkan kata yang sudah ditemukan 

setelah melihat benda, misalnya dari benda buku akan banyak 

muncul banyak kata, seperti kertas, putih, tulis, bersih dan pintar. 

5. Guru menjelaksan bahwa siswa yang menyebutkan kata yang 

masih memiliki hubungan dengan benda (buku) maka siswa 

tersebut dikatakan kurang kreatif, seharusnya siswa menyebutkan 

kata yang tidak ada hubungannya dengan buku, misalnya air, 

langit, kaca, dan kecoa.  

6. Setelah siswa tahu aturannya, baru guru mengulangi 

permainannya kembali tetapi dengan benda yang berbeda.  

7. Setelah guru menunjuk benda, siswa langsung menyebutkan kata 

kreatif yang tidak memiliki hubungannya dengan benda dengan 

waktu maksimum lima detik.  

8. Setelah seluruh siswa dapat menjawab, guru meminta siswa untuk 

menulis apa yang dia katakan kemudian guru meminta siswa 

untuk mengulang membaca apa yang mereka tulis tersebut 

dengan lantang.   

9. Permainan berakhir ketika semua siswa sudah selesai 

membacakan tulisan mereka. 

 

C. Metode Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Taman Sari pada kelas I 

A. Penelitian telah dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2017.  

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas I  

SDN 1 Taman Sari  yang berjumlah  24 orang yang terdiri dari 13 orang 

siswa laki-laki dan 11 orang siswa perempuan. Observer dalam penelitian ini 

adalah guru kelas I SDN 1 Taman Sari  yakni Tri Iswanti, S.Pd.  

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya 

faktor guru, yang diteliti adalah kegiatan guru dalam melakukan  proses 

pembelajaran di kelas dengan menerapkan permaianan Kata Kreatif. Selain 

itu faktor siswa, yang diteliti adalah keterampilan membaca siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan penerapan permaianan Kata Kreatif. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel 

tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu keterampilan membaca 

siswa  dalam penelitian ini adalah nilai dari hasil evaluasi keterampilan 

membaca siswa kelas I  SDN 1 taman Sari yang di peroleh setelah siswa 
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mengikuti kegiatan pembelajaran pada materi tempat tinggal hewan dengan 

penerapan permaianan Kata Kreatif. Definisi operasional variabel tindakan 

yaitu Permaianan Kata Kreatif, dimana ini merupakan salah satu teknik guru 

untuk membuat siswa agar siswa mau belajar yang akan dilaksanakan di 

Kelas I SDN 1 Taman Sari Tahun Pelajaran 2016/2017. Pelaksanaan 

Kegiatan belajar mengajar akan lebih menarik jika dalam pelaksanaanya 

disertai dengan menyelipkan sebuah permainan. Dengan menyelipkan 

permainan kata kreatif, diharapkan dapat membantu dalam proses 

pembelajaran  guna memperjelas materi pelajaran yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

proses belajar siswa. 

Permainan kata kreatif merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menarik minat, kesenangan, dan antusias belajar anak. Jika 

minat, kesenangan, dan antusias belajar anak sudah ada maka motivasi belajar 

anak menjadi tinggi. Semakin tinggi motivasi belajar anak maka semakin 

tinggi pula  aktifitas belajar dan kemampuan membaca permulaan anak. Jika 

aktifitas belajar dan keterampilan membaca meningkat maka akan meningkat 

pula hasil belajar siswa.    

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan minimal dalam 2 siklus. Dimana 

pada setiap siklus meliputi empat tahapan proses, yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Pelaksanaan Siklus 

I terdiri dari 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 × 30 menit dan 

Pelaksanaan Siklus II terdiri dari 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu yang 

sama yaitu 2 × 30 menit. 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. 

1. Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil keterampilan 

membaca siswa kelas I semester genap dengan jumlah 27 siswa, serta guru 

yang dalam hal ini yang bertindak sebagai peneliti, yaitu aktivitas guru. 

a. Data kualitatif adalah data hasil observasi dan pengamatan terhadap 

pelaksanaan tindakan yang diperoleh dari data observer pada lembar 

observasi dan pengamatan selama proses pembelajaran. 

b. Data kuantitatif adalah data hasil tes membaca yang diperoleh dari hasil 

evaluasi dengan menggunakan rubrik penilaian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

melakukan pengamatan terhadap segenap aktivitas guru dan siswa 

dalam pembelajaran di kelas I SDN 1 Taman Sari tahun pelajaran 

2016/2017 ketika menerapakan permaianan Kata Kreatif. 

 

b. Rubrik Penilaian 

Dalam rubrik penilaiain ini berupa tes membaca yang 

merupakan tes evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keterampilan 

membaca siswa. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data berupa RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang sesuai dengan permainana 

Kata Kreatif, dan dokumentasi setiap kegiatan guru dan siswa pada 

proses pembelajaran. 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: 

1. Rubrik Penilaiain 

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan digunakan tes 

membaca lisan kepada siswa dengan bantuan rubrik sebagai acuan 

memberikan nilai. 

2. Lembar Pengamatan (Observasi) 

a. Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Lembar aktivitas guru adalah lembar yang digunakan untuk 

mengamati langkah-langkah pembelajaran dalam penerapan 

permainan kata kreatif mulai dari kegiatan awal pembelajaran 

sampai kegiatan penutup yang dilakukan guru selama pelaksanaan 

tindakan Indikator keberhasilan aktivitas guru ditandai dengan 

aktivitas guru minimal berkategori baik pada proses pembelajaran 

dengan menerapkan permainan Kata Kreatif  

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Observer akan mengamati aktivitas siswa. Indikator 

keberhasilan aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada 

proses pembelajaran.  

Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut. 

1. Data Hasil Belajar 

a. Ketuntasan Individu 

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai seorang individu 

setelah mengalami proses belajar dalam waktu tertentu. Setiap 

siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai ≥75. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

NA= 100x
SMi

SA
 

(Sumber: Purwanto, 2011) 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SA = Skor yang diperoleh siswa 

SMi = Skor Maksimal ideal 

b. Ketuntasan Klasikal 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

   
 

 
        

 (Sumber: Nurkancana dan PPN Sunartana,1990)  

Keterangan: 
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KK = Ketuntasan Klasikal 

n = Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥65 

N = Jumlah siswa yang mengikuti tes  

c. Menghitung Nilai Rata-Rata  

Menghitung Nilai Rata-Rata 

X =  
  

 
  

Keterangan: 

X  : Nilai rata-rata 

Σ :Jumlah seluruh skor 

N : Subjek  

Hasil nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada Siklus I akan 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh siswa pada Siklus II untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. 

2. Menghitung Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran 

a. Data Aktivitas Siswa 

a) Menentukan skor aktivitas siswa secara umum dengan 

mengikuti pedoman penskoran sebagai berikut: 

1) Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% 

2) Skor 2 diberikan jika 25% < X ≤ 50% 

3) Skor 3 diberikan jika 50% < X ≤ 75% 

4) Skor 4 diberikan jika X > 75% 

- Keterangan :  

X = jumlah  siswa yang aktif melakukan aktivitas sesuai deskriptor 

Aktivitas siswa dalam kegiatan proses pembelajaran  

dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

NA=  
                          

                           
  x 100 (Musaddat, 2012: 189) 

b) Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 

Skor maksimal ideal yaitu skor yang mungkin dicapai 

apabila semua item dapat mencapai skor maksimal pada setiap 

deskriptornya. Pada penelitian ini, jumlah descriptor dalam 

penilaian aktivitas siswa sebanyak 19 butir, dimana skor maksimal 

tiap deskriptor adalah 4 dan skor minimal dari setiap descriptor 

adalah 1, maka: 

- Skor Maksimal Ideal (SMI)  = 19 x 4 = 76 

- Skor Minimal   = 19 x 1 = 19 

c) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDI) 

- MI  = 
 

  
 ( skor maksimal + skor minimal ) 

= 
 

  
 ( 76 + 19 )  

=  
 

  
 ( 95 ) 

= 47,5 

- SDI = 
 

  
 ( skor maksimal – skor minimal ) 

= 
 

 
 ( 76 – 19 ) 
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=  
 

 
 ( 57 ) 

= 9,5 

d) Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa 

Setelah ditentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi 

Ideal (SDI), maka dapat dibuat pedoman konversi criteria aktivitas 

belajar siswa seperti di bawah ini: 

Konversi Interval Skor Kategori 

.> MI + 2 SD  
66,5 – 76 Sangat Aktif 

MI +  1 SD  s/d < M + 2 

SD 
57 – 66 Aktif 

MI -  1 SD  s/d < M + 1 

SD 
38 – 56 Cukup Aktif 

MI - 2 SD  s/d < M – 1 

SD 
28,5 – 37 Kurang Aktif 

< M – 2 SD  
< 28 Tidak Aktif 

 

b. Data Aktivitas Guru 

Data aktivitas guru diperoleh melalui lembar pengamatan. data 

aktivitas guru dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

a) Menentukan skor aktivitas siswa secara umum dengan 

mengikuti pedoman penskoran sebagai berikut: 

1) Skor 1 diberikan jika descriptor tampak  

2) Skor 0 diberikan jika descriptor tidak tampak 

b) Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 

Jumlah descriptor dalam penilaian aktivitas guru 

sebanyak 25 butir, dimana skor maksimal tiap deskriptor 

adalah 1 dan skor minimal dari setiap descriptor adalah 0, 

maka: 

o Skor Maksimal Ideal (SMI)  = 25 x 1 = 25 

o Skor Minimal   = 25 x 0 = 0 

c) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDI) 

- MI  = 
 

  
 ( skor maksimal + skor minimal ) 

= 
 

  
 ( 25 + 0 )  

=  
 

  
 ( 25 ) 

= 12,5 

- SDI = 
 

  
 ( skor maksimal – skor minimal ) 

= 
 

 
 ( 25 – 0 ) 

=  
 

 
 ( 25 ) 
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= 4,167 

d) Menentukan Kriteria Aktivitas Guru 

Setelah ditentukan Mean Ideal (MI) dan Standar 

Deviasi Ideal (SDI), maka dapat dibuat pedoman konversi 

criteria aktivitas belajar siswa seperti di bawah ini: 

Konversi Interval Skor Kategori 

.> MI + 2 SD  
20,8 – 25 Sangat Baik 

MI +  1 SD  s/d < M + 2 

SD 
16,67 – 20 Baik 

MI -  1 SD  s/d < M + 1 

SD 
8,33 – 16 Cukup Baik 

MI - 2 SD  s/d < M – 1 

SD 
4,166 – 8 Kurang Baik 

< M – 2 SD  
< 4 Tidak Baik 

 

Keterangan: 

  M = Skor aktivitas guru 

Mi = Mean ideal 

SMi = Skor Maksimal ideal 

SDi = Skor Deviasi ideal 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

guru yang berada pada kategori cukup aktif diartikan sebagai 

aktivitas belajar siswa telah berlangsung secara normal.  

 

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila kriteria 

aktivitas siswa minimal dalam kategori aktif 

2. Aktivitas mengajar guru dikatakan meningkat apabila kriteria 

aktivitas guru minimal dalam kategori baik. 

3. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila tercapai 

ketuntasan belajar klasikal yaitu minimal 75% dari seluruh 

siswa mendapat nilai ≥ 65 sesuai dengan KKM. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

1. Siklus I 

a) Rata-rata skor pelafalan 2,92 

b) Rata rata skor intonasi 2,73 

c) Rata-rata skor kelancaran 2,85 

d) Rata-rata skor keberanian 3  

e) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 18 dengan kategori Baik. 
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f) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 49 dengan kategori Cukup Aktif. 

g) Ketuntasan hasil belajar siswa terlihat dari 27 orang siswa terdapat 7 

orang siswa yang belum tuntas sedangkan siswa yang tuntas ada 19 

orang siswa, satu orang siswa tidak hadir saat penelitian dilaksanakan 

adapun nilai tertinggi 75 dan nilai terendah 31,25. Persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 73,07%. Hasil yang diperoleh 

pada Siklus I masih belum berhasil, hal ini dapat dilihat dari nilai 

persentase ketuntasan yang mendapat 73,07% dari 26 orang siswa. 

Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

2. Siklus II 

a) Rata-rata skor pelafalan 3,35 

b) Rata rata skor intonasi 3 

c) Rata-rata skor kelancaran 3,19 

d) Rata-rata skor keberanian 3,46  

e) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 23 dengan kategori Sangat Baik. 

f) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 69 dengan kategori Aktif. 

g) Ketuntasan hasil belajar siswa terlihat dari 27 orang siswa terdapat 5 

orang siswa yang belum tuntas sedangkan siswa yang tuntas ada 21 

orang siswa, dan satu orang siswa tidak hadir di dalam penelitian. 

Adapun nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 62,5. Persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 80,76%. 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil 

observasi aktivitas guru, aktivitas siswa, dan data hasil belajar pada Siklus I 

dan Siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

Siklus 

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru Hasil Belajar 

Skor Kategori Skor Kategori Jumlah Siswa 

yang Tuntas 

Persentase 

I 49 Cukup 

Aktif 

18 Baik 15 73,07% 

II 69 Aktif 23 Sangat Baik 21 80,76% 

Peningkatan persentase  16,67% 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil aktivitas siswa dari 

Siklus I sebesar 49 dikategorikan Kurang Aktif meningkat menjadi 69 pada 

Siklus II dikategorikan Aktif. Hasil aktivitas guru dari Siklus I sebesar 18 

yang dikategorikan Baik diperoleh dari jumlah indikator meningkat menjadi 

23 dan berkategori sangat baik pada Siklus II. Sedangkan ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa yang diperoleh dari standar KKM sebesar 65 yaitu sebesar 

73,07% pada Siklus I meningkat menjadi 80,76% pada Siklus II. Jadi 

peningkatan ketuntasan klasikal dari Siklus I ke Siklus II sebesar 7,69%. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian Tindakan Kelas yang 

berjudul Penerapan Metode Permainan Kata Kreatif dalam Peningkatan 

Keterampilan Membaca Siswa Kelas I SDN 1 Taman Sari Tahun Pelajaran 

2016/2017 sebagai berikut: 
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Penerapan Permainan Kata Kreatif dapat meningkatkan aktivitas dan 

keterampilan membaca siswa kelas I SDN 1 Taman Sari, hal ini ditunjukkan 

oleh peningkatan keterampilan membaca pada tiap indikator, yang mana 

indikator pelafalan mengalami peningkatan nilai dari nilai terendah 25 

menjadi 50. Indikator intonasi dari nilai terendah 25 menjadi 50. Indikator 

kelancaran dari nilai terendah 25 menjadi 50 dan indikator keberanian dari 

nilai terndah 50 menjadi 75 dan masing-masing nilai tertinggi dari tiap 

indikator mencapai nilai 100. Serta adanya peningkatan pada masing-masing 

rata-rata skor, yang mana rata-rata skor pelafalan meningkat dari 2,92 

menjadi 3,35. Rata-rata indikator intonasi dari 2,73 menjadi 3. Rata-rata 

indikator kelancaran dari 2,85 menjadi 3,19 dan rata-rata indikator keberanian 

dari 3 menjadi 3,46. 

Serta adanya peningkatan pada Siklus I memperoleh skor sebesar 49 

yang berkategori cukup aktif meningkat menjadi 69 yang berkategori aktif 

pada Siklus II. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas guru yang dapat dilihat 

dari data pada Siklus I memperoleh skor sebesar 18 yang berkategori baik 

meningkat pada Siklus II menjadi 23 dengan berkategori sangat baik. 

Penerapan Permainan Kata Kreatif dapat meningkatkan keterampilan 

membaca siswa kelas I SDN 1 Taman Sari. Peningkatan hasil belajar dapat 

dilihat dari ketuntasan klasikal yang pada Siklus I mendapat persentase 

sebesar 73,07% meningkat menjadi 80,76% pada Siklus II.  

Saran dalam penilitian ini yaitu, bagi siswa kelas I SDN 1 Taman 

sari diharapkan dalam pelaksanaan permainan Kata Kreatif sebaiknya siswa 

memperhatikan penjelasan atau arahan guru selama proses pembelajaran serta 

ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga 

permainan kata kreatif dapat terlaksana dengan baik dan hasil yang dicapai 

dapat bermanfaat bagi siswa khususnya pada kegiatan membaca. 

Bagi guru kelas kelas I  SDN 1 Taman Sari sebaiknya menggunakan 

berbagai metode, teknik, media pembelajaran khususnya dalam hal ini yang 

mendukung terlaksananya kegiatan membaca di kelas sehingga proses belajar 

mengajar yang berlangsung lebih menarik dan dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Selain itu, guru juga harus memberikan pengayan 

kepada siswa yang nilainya masih di bawah KKM, agar siswa tersebut 

mencapai kompetensi yang belum dicapai. 
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