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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KARTU KALIMAT SEDERHANA 

TERHADAP KETERAMPILAN MEMBACA NYARING SISWA  

KELAS III DI SDN 1 PETELUAN INDAH  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Oleh: 

 

Ratna Mayasari, Moh. Irawan Zain, M.Pd, Drs. Safruddin, M.Pd 

 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  

Jurusan Ilmu pendidikan, FKIP Universitas Mataram 

e-mail: ratnhamay@yahoo.co.id 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 

kartu kalimat sederhana terhadap keterampilan membaca nyaring siswa kelas III 

di SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2017/2018. Hasil penelitian ini 

diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen dengan menggunakan quasi eksperiment nonequivalent 

control group design. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III 

di SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2017/2018 yang diambil dengan 

menggunakan teknik pourposive sampling. Metode pengumpulan data yaitu tes 

kinerja dan observasi. Tes kinerja digunakan untuk memperoleh data keterampilan 

membaca nyaring sedangkan observasi digunakan untuk memperoleh data 

keterlaksanaan penggunaan media kartu kalimat sederhana dalam pembelajaran 

yang telah dilakukan. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji t sampel 

independen (t-polled varian) yang kemudian dianalisis dengan koefisien 

determinasi untuk mengetahui makna pengaruh yang dihasilkan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata post-test kelas eksperimen adalah 70,34 dan 

kelas kontrol adalah 66,45. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil 

thitung < ttabel = 1,26 < 2,00 pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

Ho dinyatakan diterima dan Ha dinyatakan ditolak, dengan persentase pengaruh 

sebesar 2,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

dari penggunaan media kartu kalimat sederhana terhadap keterampilan membaca 

nyaring siswa kelas III di SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2017/2018. 

 
Kata Kunci: Media Kartu Kalimat Sederhana, Keterampilan Membaca Nyaring      

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

EFFECT OF USE THE SIMPLE SENTENCES CARD MEDIA ON LOUD 

READING SKILL OF 3
rd

 GRADE STUDENTS AT SDN 1 PETELUAN 

INDAH SCHOOL YEARS 2017/2018 

 

By: 

 

Ratna Mayasari, Moh. Irawan Zain, M.Pd, Drs. Safruddin, M.Pd 

 

Elementary School Teacher Education 

Departement of Science Education, FKIP, Mataram University 

e-mail: ratnhamay@yahoo.co.id  

 

This study aims to determine the effect of use the simple sentences card 

media on loud reading skill of 3
rd

 grade students at SDN 1 Peteluan Indah school 

years 2017/2018. The result of this study are expected to be useful both 

theoretically and practically. The type of this research is experimental research 

using quasi experiment nonequivalent control group design. The sample in this 

research is all the 3
rd

 grade students in SDN 1 Peteluan Indah school years 

2017/2018 taken by pourposive sampling technique. Data collection methods are 

performance test and observation. Performance tests are used to obtain data of 

loud reading skill and observation is used to obtain data of implementation 

learning with simple sentence card media. Data analysis used by t-independent 

sample (t-polled varians) and analyzed by coefficient of determination to measure 

the meaning of resultant effect. The result is showed that the mean value of post-

test the experimental class was 70,34 and the control class was 66,45. Based on 

the results of hypothesis testing obtained tcount < ttable = 1,26 < 2,00 at 5% 

significance level. This means that Ho is accepted and Ha is rejected, with the 

percentage of influence is 2,6%. The concluded that there is no significant effect 

from the use of simple sentences card media on loud reading skill of 3
rd

 grade 

students at SDN 1 Peteluan Indah school years 2017/2018. 

 
Keywords: Simple sentences card media, loud reading skill   
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A. PENDAHULUAN 

Dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006, standar kompetensi bahasa Indonesia di 

SD diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, dan 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia serta 

memiliki keterampilan berbahasa yang sesuai dengan prinsip pembelajaran bahasa. 

Keterampilan berbahasa Indonesia terdiri dari empat jenis aspek yakni menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis. Keempat keterampilan tersebut saling berkaitan, saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, seseorang 

dapat dikatakan terampil berbahasa dengan baik apabila menguasai keempat 

keterampilan tersebut dengan sama baiknya. Namun keterampilan membaca kerap 

menjadi salah satu keterampilan yang sulit dimiliki oleh siswa, terutama siswa kelas 

rendah dikarenakan kurangnya budaya membaca dan latihan membaca yang diterapkan 

di dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan wali kelas III di SDN 1 

Peteluan Indah, masih banyak siswa kelas III yang belum memiliki keterampilan 

membaca nyaring yang baik. Hal ini terlihat dari masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam membaca teks secara lancar serta kurang memperhatikan intonasi 

bacaan. Keterampilan membaca nyaring siswa yang rendah disebabkan oleh belum 

digunakannya media yang dapat mendukung keterampilan membaca nyaring siswa. Pada 

dasarnya, penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu alternatif dalam 

mengoptimalkan pembelajaran, sehingga penting penggunaannya dalam menciptakan 

pembelajaran yang efektif.  

Media kartu kalimat sederhana merupakan salah satu media yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran keterampilan membaca nyaring. Penggunaan media kartu kalimat 

sederhana ini juga sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran siswa di kelas III, karena 

selain mudah digunakan, penggunaan media ini juga dapat merangsang minat siswa 

dalam belajar dan dapat melatih keterampilan membaca nyaring siswa.  

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana penggunaan 

media kartu kalimat sederhana dalam pembelajaran keterampilan membaca nyaring siswa 

kelas III di SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2017/2018? (2) Bagaimana 

keterampilan membaca nyaring siswa kelas III di SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 

2017/2018 setelah menggunakan media kartu kalimat sederhana? (3) Adakah pengaruh 

penggunaan media kartu kalimat sederhana terhadap keterampilan membaca nyaring 

siswa kelas III di SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2017/2018? 

Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui gambaran penggunaan 

media kartu kalimat sederhana dalam pembelajaran keterampilan membaca nyaring siswa 

kelas III di SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2017/2018, (2) Untuk mengetahui 

gambaran keterampilan membaca nyaring siswa kelas III di SDN 1 Peteluan Indah tahun 

pelajaran 2017/2018 setelah menggunakan media kartu kalimat sederhana, (3) Untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan media kartu kalimat sederhana terhadap keterampilan 

membaca nyaring siswa kelas III di SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2017/2018. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan Membaca Nyaring 

Membaca merupakan proses kegiatan aktif dimana seorang pembaca 

menyuarakan dan menerjemahkan tulisan dengan tujuan untuk mencari serta 

memperoleh informasi. Keterampilan membaca nyaring adalah keterampilan 

membaca yang bersifat mekanis, sehingga dalam prosesnya perlu memperhatikan 
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beberapa aspek, yakni; membaca dengan ekspresi, membaca dengan intonasi dan 

pelafalan yang tepat, membaca dengan volume suara yang terdengar, serta membaca 

dengan lancar. 

2. Media Kartu Kalimat Sederhana 

Media pembelajaran merupakan sebuah alat atau komponen pendukung 

pembelajaran yang berfungsi sebagai penyalur informasi atau sumber belajar. Media 

kartu kalimat sederhana adalah kartu berwarna dengan bentuk persegi panjang 

berukuran 8 x 5 cm, berisi kalimat sederhana yang kemudian penggunaannya 

dirangkaikan dengan permainan. 

Adapun pembelajaran dengan media kartu kalimat sederhana dilaksanakan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut; (1) Guru menyiapkan kartu kalimat 

sederhana warna-warni sesuai dengan jumlah peserta didik; (2) Guru mengocok kartu 

dan membagikan kartu kalimat sederhana kepada masing-masing peserta didik; (3) 

Guru mengajak siswa melakukan permainan seperti menyebutkan angka satu sampai 

lima dan lain-lain; (4) Guru menentukan angka yang dikehendaki; (5) Siswa yang 

mendapatkan angka yang telah ditentukan oleh guru harus membaca kartunya; (6) 

Bagi siswa yang telah membaca kartunya harus membalikkan badan dan tidak ikut 

berhitung dengan siswa lainnya; (7) Permainan ini terus dilakukan hingga semua 

siswa mendapatkan giliran untuk membaca kartunya. 

 

Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus 

dimiliki oleh siswa. Karena dengan memiliki keterampilan membaca, siswa dapat 

mengembangkan keterampilan, memperoleh informasi dan sumber ilmu yang sangat 

dibutuhkan di dalam pendidikan. Namun keterampilan membaca kadang sulit dimiliki 

oleh siswa kelas rendah karena kurangnya latihan-latihan membaca yang diterapkan 

dalam pembelajaran. 

Dalam meraih keterampilan membaca, dibutuhkan proses latihan dan juga 

penggunaan media yang tepat untuk mengembangkan keterampilan membaca siswa kelas 

rendah. Banyak media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

keterampilan membaca siswa kelas III, salah satunya adalah dengan menggunakan media 

kartu kalimat sederhana. Selain menarik dan dapat melatih keterampilan membaca siswa, 

penggunaan media kartu kalimat sederhana juga dapat merangsang minat belajar siswa 

khususnya dalam pembelajaran keterampilan membaca nyaring, karena penggunaannya 

dapat dirangkaikan dengan permainan. 

Dengan digunakannya media kartu kalimat sederhana dalam pembelajaran, siswa 

dapat melatih keterampilan membaca nyaring dan akan menumbuhkan minat siswa untuk 

terus meningkatkan keterampilan membaca nyaring. Dalam hal ini, penggunaan media 

kartu kalimat sederhana diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

keterampilan membaca nyaring siswa kelas III di SDN 1 Peteluan Indah.   

Berdasarkan uraian pada teori yang relevan dan kerangka berpikir di atas maka 

dapat dirumuskan hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang 

signifikan dari penggunaan media kartu kalimat sederhana terhadap keterampilan 

membaca nyaring siswa kelas III di SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2017/2018. 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Eksperimen, 

dengan desain Quasi Eksperimental Design (penelitian eksperimen semu) tipe 

Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini memuat sampel penelitian yang akan 

dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masing-masing akan diberikan pretest 
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untuk memperoleh data awal keterampilan membaca nyaring siswa sebelum diberikannya 

perlakuan. Kelompok eksperimen kemudian diberi perlakuan sebanyak tiga kali dengan 

menggunakan media kartu kalimat sederhana, sedangkan untuk kelompok kontrol tidak 

diberi perlakuan dengan tidak menggunakan media kartu kalimat sederhana. Kemudian 

pada tahap akhir setelah semua tahap perlakuan dilakukan, kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol akan diberikan post-test dengan tujuan untuk memperoleh data akhir 

terkait keterampilan membaca nyaring siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16-26 Maret 2018, semester genap tahun 

pelajaran 2017/2018 di kelas III SDN 1 Peteluan Indah, yang berlokasi di Jalan Gora II, 

Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa SDN 1 Peteluan Indah yang berjumlah 333 siswa. Adapun pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling, sehingga dipilih 

kelas III yang terdiri dari kelas III A dan kelas III B yang berjumlah 62 orang sebagai 

sampel setelah dilakukannya pertimbangan, bahwa kelas III berada dalam tahap belajar 

keterampilan membaca mekanis. 

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan yaitu data kuantitatif hasil tes 

keterampilan membaca nyaring siswa dan data hasil pengamatan saat digunakannya 

media kartu kalimat sederhana, dimana data hasil tes keterampilan membaca merupakan 

data primer dan hasil pengamatan keterlaksanaan media kartu kalimat sederhana 

merupakan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah: 

1. Tes 

Tes yang digunakan adalah tes kinerja berupa membaca teks secara langsung yang 

kemudian diukur dengan rubrik skala rating 4. 

2. Observasi 

Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

keterlaksanaan pembelajaran dengan media kartu kalimat sederhana, baik siswa dan 

guru selama proses pembelajaran saat perlakuan dilaksanakan. 

Adapun uji instrumen penelitian yang digunakan untuk menguji kelayakan rubrik 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan membaca nyaring siswa, yaitu: 

1. Uji Validitas (r product moment) 
 

rxy =  
                        

√{           }{           }
 

 

Jika rxy ≥ rtabel, maka butir item instrumen dikatakan valid  

Jika rxy ≤ rtabel, maka butir item instrumen dikatakan tidak valid 
 

2. Uji Reliabilitas (Alfa Cronbach) 
 

ri =  
 

   
 {  

   
 

  
 } 

Jika ri > rtabel, maka item reliabel 

Jika ri < rtabel, maka item tidak reliabel 
 

Tabel 3.8 Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Harga r Kategori 

0.80 ≤ ri ≤ 1.00 Reliabilitas sangat tinggi  

0.60 ≤ ri ≤ 0.80 Reliabilitas tinggi 

0.40 ≤ ri ≤ 0.60 Reliabilitas sedang 

0.20 ≤ ri ≤ 0.40 Reliabilitas rendah 

-1.00 ≤ ri ≤ 0.20 Reliabilitas sangat rendah (tidak reliabel)  
 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Normalitas Data (Chi Square) 
 

   = Ʃ
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Jika   
hitung ≤   

tabel, maka data terdistribusi normal 

Jika   
hitung ≥   

tabel, maka data terdistribusi tidak normal 
 

2. Uji Homogenitas Data (uji F) 
 

F = 
               

               
  

Jika Fhitung > Ftabel, data tidak homogen 

Jika Fhitung ≤ Ftabel, data homogen 
 

3. Uji Hipotesis (t-polled varian) 
 

t = 
     

√
((     )  

   (     )  
 )

         
  

 

  
 

 

  
 

 

Jika thitung ≥ ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
 

4. Analisis Koefisien Determinasi 
 

     KD = r
2 

x 100% 
 

Sedangkan penilaian untuk mengukur lembar observasi guru dan siswa 

menggunakan skala rating 4, yang kemudian di analisis berdasarkan pedoman penskoran 

berikut: 
Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Lembar Observasi Kegiatan Guru Kelas Eksperimen 

Interval Skor Kategori 

Mi + 2 SDi   Mi + 3 SDI 63 – 72 Sangat Baik 

Mi + 1 SDI s/d Mi + 2 SDi 54 – 62 Baik 

Mi – 1 SDI s/d Mi + 1 SDi 36 – 53 Cukup Baik 

Mi – 2 SDI  s/d Mi – 1 SDI 27 – 35  Kurang Baik 

  Mi – 2 SDI 18 – 26 Tidak Baik 
 

 

Tabel 3.7 Pedoman Penilaian Lembar Observasi Kegiatan Siswa Kelas Eksperimen 

Interval Skor Kategori 

Mi + 2 SDi   Mi + 3 SDI 56 – 64 Sangat Baik 

Mi + 1 SDI s/d Mi + 2 SDi 48 – 55 Baik 

Mi – 1 SDI s/d Mi + 1 SDi 32 – 47 Cukup Baik 

Mi – 2 SDI  s/d Mi – 1 SDI 24 – 31  Kurang Baik 

  Mi – 2 SDI 16 – 23 Tidak Baik 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Peneliti menggunakan 5 aspek pengukuran untuk keperluan penelitian. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas instrumen pada tabel 4.1, semua aspek 

yang diuji cobakan dinyatakan valid. 
 

   Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Rubrik Keterampilan Membaca Nyaring 

Perhitungan 
Aspek 

Pelafalan Kelancaran Intonasi Volume Suara Ekspresi 

Rhitung 0.67644172 0.82397629 0.65488078 0.61641923 0.68849597 

Rtabel (5%) 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 

Validitas VALID VALID VALID VALID VALID 
 

2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Hasil perhitungan menghasilkan koefisien reliabilitas sebesar 0.987. 

Berdasarkan kriteria reliabilitas, kisaran 0.81-1.00 termasuk dalam kriteria reliabilitas 

yang sangat tinggi. Oleh karena itu, instrumen rubrik keterampilan membaca nyaring 

dapat digunakan dalam penelitian. 
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3. Hasl penelitian 
                Tabel 4.3 Hasil Pretest dan Post-test Siswa 

Kelas Jumlah Siswa Tes Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-rata 

Eksperimen 31 Pretest 100 30 64.19 

Post-test 100 35 70.32 

Kontrol 31 Pretest 95 30 64.03 

Post-test 85 35 66.45 

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pada saat pretest, keterampilan awal 

membaca nyaring siswa dapat dikatakan setara. Kemudian keterampilan membaca 

nyaring siswa kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan (post-test) lebih baik 

dibandingkan dengan keterampilan membaca nyaring siswa kelas kontrol (post-test) 

yang tidak diberikan perlakuan. 

4. Hasil uji normalitas 

Hasil perhitungan uji normalitas data hasil pretest keterampilan membaca 

nyaring siswa diperoleh X
2 

hitung kelas eksperimen sebesar 8.05056 dan X
2

tabel sebesar 

11.070, maka X
2 

hitung < X
2

tabel dan pada kelas kontrol X
2

hitung sebesar 8.19287 dan 

X
2

tabel sebesar 11.070, maka X
2 

hitung < X
2

tabel. Hal ini menunjukkan bahwa data 

keterampilan membaca nyaring (pretest) siswa kedua kelas terdistribusi normal. 

Sedangkan hasil perhitungan uji normalitas data hasil post-test keterampilan 

membaca nyaring siswa diperoleh X
2 

hitung kelas eksperimen sebesar 7.945374 dan 

X
2

tabel sebesar 11.070, maka X
2 

hitung < X
2

tabel dan pada kelas kontrol X
2
hitung sebesar 

8.9210346 dan X
2

tabel sebesar 11.070, maka X
2 

hitung < X
2

tabel. Hal ini menunjukkan 

bahwa data keterampilan membaca nyaring siswa (post-test) kedua kelas terdistribusi 

normal. 

5. Hasil Uji Homogenitas 
 

Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas Pretest dan Post-test 

Test Kelas Fhitung Ftabel (0.05) Uji Homogenitas 

Pretest Eksperimen 

Kontrol 

 

1.43 

 

1.84 

 

Homogen 

Post-test Eksperimen 

Kontrol 

 

1.46 

 

1.84 

 

Homogen 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Fhitung < Ftabel yaitu 1.43 < 1.84 

dan 1.46 < 1.84 dengan dbpembilang = 30 dan dbpenyebut = 30. Sesuai dengan kriteria 

homogenitas bahwa Fhitung < Ftabel, maka data kedua kelas bersifat homogen. 

6. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menghasilkan thitung < ttabel yaitu 1.26 < 2.00 pada taraf 

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 = 31 + 31 – 2 = 60. 

Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, thitung < ttabel menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara data post-test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol setelah diterapkannya perlakuan. Maka hasil dari pengujian hipotesis ini 

menghasilkan Ho diterima dan Ha ditolak 

7. Analisis Koefisien Determinasi 

Setelah dilakukannya perhitungan koefisien determinasi, didapatkan KD
 
sebesar 

2.6%, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh yang dihasilkan dari penggunaan 

media kartu kalimat sederhana terhadap keterampilan membaca nyaring siswa hanya 

sebesar 2.6%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 97.4% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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8. Hasil Observasi Keterlaksanaan Penggunaan Media Kartu Kalimat Sederhana 
Tabel 4.8 Hasil Observasi Penggunaan Media Kartu Kalimat Sederhana 

Perlakuan 

Guru Siswa 

Total Skor Kriteria Total Skor Kriteria 

I 57 Baik 43 Cukup Baik 

II 59 Baik 50 Baik 

III 64 Sangat Baik 52 Baik 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penggunaan media kartu kalimat 

sederhana sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon yang positif, yakni 

siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dalam pelaksanaan perlakuan 

yang dilakukan selama tiga kali, seluruh kelompok siswa dapat melengkapi teks 

rumpang dalam Lembar Kerja Kelompok (LKK). Berdasarkan lembar pengamatan 

keterampilan membaca nyaring dalam pembelajaran, setelah siswa menggunakan 

media kartu kalimat sederhana siswa dapat membaca dengan baik teks rumpang pada 

lembar kerjanya, namun masih terdapat siswa yang masih kesulitan saat membaca 

nyaring di depan kelas. 

Dilihat dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yaitu 69, dengan Ketuntasan Klasikal yakni 85%. Hal ini dilihat dari 

perolehan nilai post-test kelas eksperimen dengan persentase klasikal mencapai 64.5% 

sehingga dapat dikatakan bahwa media kartu kalimat sederhana belum bisa 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring siswa. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang pengaruh 

penggunaan media kartu kalimat sederhana terhadap keterampilan membaca nyaring 

siswa kelas III di SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2017/2018, maka dapat 

disimpulkan bahwa; tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan media kartu 

kalimat sederhana terhadap keterampilan membaca nyaring siswa kelas III di SDN 1 

Peteluan Indah tahun pelajaran 2017/2018.  

Hal ini berdasarkan hasil penghitungan uji statistik, dengan perolehan hasil thitung 

sebesar 1,26 (konstribusi sebesar 2,6%). Sedangkan nilai ttabel pada taraf kepercayaan 5% 

sebesar 2,00, yang menyatakan Ho diterima karena nilai ttabel lebih besar dari nilai thitung. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukaan di atas, peneliti menyampaikan 

saran-saran sebagai berikut; (1) Bagi guru, sebaiknya hasil penelitian ini dijadikan 

sebagai bahan untuk mengevaluasi media pembelajaran dan mempertimbangkan 

penggunaan media kartu kalimat sederhana dalam pembelajaran, khususnya dalam 

pembelajaran keterampilan membaca nyaring, (2) Bagi peneliti, sebaiknya hasil 

penelitian ini dijadikan sebagai bekal untuk terus belajar, khususnya dalam penggunaan 

media pembelajaran, (3) Bagi peneliti lain, sebaiknya hasil penelitian ini dijadikan bahan 

refleksi dalam mengadakan penelitian yang lebih luas tentang media pembelajaran yang 

inovatif, khususnya dalam penggunaan media kartu kalimat sederhana dalam 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring siswa.    
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