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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan tujuan pendidikan adalah 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas itama mengajar, 

mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah (UU RI No. 14 tahun 2005). 

Tujuan pendidikan dasar dalam UU No 2 Tahun 2003 adalah member 

bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan 

sebagai pribadi, anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pendidikan menengah. tujuan tersebut bersifat komprehensif atau 

menyeluruh dan meliputi berbagai aspek perkembangan intelektual, sosial, 

emosional, dan kecakapan psikomotorik. 

Disaat seorang guru menerjemahkan tujuan tersebut kedalam tataran 

yang lebih operasional, guru akan mempertimbangkan kerja apa yang akan di 

lakukan untuk anak didik, mengingat krakteristik perkembangan sesuai dengan 
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usia mereka. dengan demikian guru sebagai salah satu faktor penentu 

keberhasilan pendidikan harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk 

menyampaikan bahan ajar, menentukan strategi mengajar, memanfaatkan 

media, menggunakan metode dan lain-lain. Tugas ini berkaitan dengan peranya 

sebagai penanggung jawab serta fasilitator dalam proses pembelajaran. 

Di era yang semakin canggih ini, dunia pendidikan sangat 

memerlukan tenaga guru yang professional dan berkompeten dibidangnya, 

seorang guru harus bias menerapkan berbagai metode pembelajaran sebagai alat 

yang mempermudah materi pelajaran sehingga dipahami dan dikuasai oleh 

siswa. 

Banyak orang tua berarguman bahwa tujuan anak-anaknya di sekolah 

adalah agar anak-anaknya tersebut, mampu atau dapat membaca dan menulis 

sebagai tujuan utamanya, sehingga kamampuan membaca merupakan salah satu 

kunci keberhasilan siswa dalam meraih kemajuan. 

Menurut Tarigan1 ada empat aspek ketrampilan berbahasa yaitu : 

1. Ketrampilan menyimak 

2. Ketrampilan berbicara 

3. Ketrampilan membaca 

4. Ketrampilan menulis 

Ini berarti ketrampilan-ketrampilan tersebut perlu dimiliki oleh setiap orang, 

tidak saja untuk meraih keberhasilan selama sekolah melainkan juga untuk 

                                                            
1 Sumber ; tarigan membaca Sebagai suatu ketrampilan berbahasa hal. 13. 1984 
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mendapatkan berbagai informasi yang semakin besar yang disampaikan melalui 

media cetak. 

Dengan kemampuan membaca yang memadai, siswa akan dapat 

menggali informasi dari berbagai sumber tertulis, dapat menambah pengetahuan 

dan ketrampilan, sehingga dapat berperan secara lebih baik dalam kehidupan 

pembangunan akhadiyah 2. Meskipun demikian kemampuan itu tidak diperoleh 

secara alamiah, melainkan melalui proses pembelajaran yang sebagian 

merupakan tnggung jawab guru. Berdasarkan hal di atas, guru dituntut untuk 

mampu membantu siswanya dalam mengembangkan membacanya. Membaca 

merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. 

Disebut reseptif karena dengan membaca seseorang akan memperoleh 

informasi, memperoleh ilmu pengetahuan serta pengalaman-pengalaman baru. 

Semua yang didapat melalui membaca itu akan menjadikan ank mampu 

mempertinggi daya pikiran serta mempertajam pandanganya, juga memperluas 

wawasanya.dengan demikian kegiatan membaca merupakan kegiatan yang 

sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin maju dan meningkatkan diri. 

Membaca permulaan merupakan bagian terpenting dari pelajaran 

bahasa Indonesia di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, bahkan dapat dikatakan 

merupakan pelajaran yang paling dominan sebab merupakan dasar siswa mulai 

mengenal tahap awal membaca. Hal ini berkaitan juga dengan suatu anggapan 

bahwa ciri-ciri dari anak yang menduduki sekolah dasar adalah munculnya 

kemampuan membaca. 

                                                            
2 Sumber ; akhadiyah, S. Bahasa Indonesia II”Jakarta : P2LPTK” hal. 22, 1992. 



 
 

4 
 

Tujun membaca di MI pada dasarnya adalah memberi bekal 

pengetahuan dan kemampuan pada siswa untuk menguasai teknik-teknik 

membaca dan menagkap isi bacaan dengan baik (depdikbud : 1993) 

Lebih lanjut disebut tujuan pengajarn membaca adalah agar siswa 

dapat membca kata dan kalimat sederhana dengan tepat dan lancar (depdikbud, 

1993:5). Namun kenyatanya dilapangan berdasarkn hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh Ni Wayan Suasmi 3 mengemukakan bahwa masih banyak 

ditemukan siswa kelas 1 MI belum mampu membaca permulaan. 

Ketidakmampuan siswa untuk membaca merupakan permasalahan yang sangat 

serius mengingat akan pentingnya peranan membaca. 

Kurangnya pemanfaatan dan penggunaan media serta pemilihan 

metode yang kurang tepat oleh guru dapat menimbulkan kesan yang monoton 

dan konversional. Siswa mudah jenuh dan memndang remehterhadap pelajaran 

membaca. Padahal proses pembelajaran dapat berlangsung efektif apabila guru 

menggunakan metode dan media dengan tepat khususnya pelajaran membaca 

permulaan. Dengan demikian siswa akan mudah menyerap materi 

pembelajaran, selain itu dapat meningkatkan perhatian membaca. Maka guru 

perlu berupaya untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Khususnya 

kelas permulaan diperlukan kemampuan guru yang cukup, Martinus Sado  

mengemukakan bahwa khusus guru kelas 1 dan 2 selain materi pembelajaran 

juga harus menguasai metode, media, alat peraga, dan didaktik metodik serta 

ilmu perkembangan anak. Dengan demikian guru tersebut dapat menggunakan 

                                                            
3 Sumber : Ni Wayan suasmi majalah Mutu edisi April juni 1998. Depdikbud. Jakarta:Diqip 
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metode yang tepat, menggerakan alat perkembangan dan penanaman konsep-

konsep tertentu secara tepat sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

kematangan siswa. 

Tingkat rendahnya ketrampilan membaca permulaan pada siswa MI 

merupakan permasalahan yang segera perlu dicari solusinya. Dalam kurikulum 

2004 diberikan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan rendahnya 

ketrampilan membacapada madrasah ibtidaiyah yaitu dengan memberikan 

kebebasan kepada guru dalam mengembangkan materi dan memilih metode 

serta pemanfaatan media pendidikan yang tepat sesuai dengan kondisi siswa 

dan lingkungan sekolah. Guru dapat melakukan inovasi dalam proses 

pembelajaran bahasa indonesia yaitu dengan menerapkan media pembelajaran 

atau alat bantu dalam proses belajar mengajar. 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 

kuantitan dan kualitas pengajaran yang dilaksanakanya, oleh sebabitu guru 

harus mempertimbangkankerja apa yang akan dilakukan oleh anak didik, 

mengingat karakteristik perkembangan yang sesuai dengan usia mereka. Guru 

berperan sebagai pengelola proses belajar mengajar, bertindak selaku fasilitator 

yang berusaha menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif sehingga 

memungkinkan proses belajar mengajar. Mengembangkan bahan pelajaran 

dengn baik dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran 

dalam menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harusa dicapai. 
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Sekolah dasar merupakan bagian pendidikan dasar yang secara formal 

mengajarkan cara berfikir logis, kritis, dan kreatif serta mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

Penguasaan awal pada suatu pengetahuan yang kurang mantap 

merupakan suatu kendala dalam mempelajari ilmi-ilmu yang lain termasuk 

bahasa indonesia yang merupakan suatu ilmu  yang berkembang terus menerus 

sesuai dengan perkembangan zaman. Materi ini sangat penting sebagai dasar 

penguasaan ilmu-ilmu yang lain. 

. Media gambar dipandang paling sesuai untuk meningkatkan 

ketrampilan membaca siswa krena dapat meningkatkan minat dan keterkaitan 

siswa dengan pengenalan huruf, gambar juga menjadi ajang bermain sambil 

belajar. Keasikan dalam bermain gambar dapat menjadi dasar dalam 

pembelajaran membaca permulaan. 

Dalam kenyataanya pengajaran bahasa indonesia khususnya dalam 

membaca permulan di MI YAPPI Nglebeng yang dilakukan oleh guru kelas 

banyak menemui hambatan dan kendala. Kendala itu disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah : 

1. Selama pengjaran berlangsung banyak siswa yang bermain-main sendiri 

dan tidak memperhatikan materi pembelajaran. 

2. Masih banyak siswa yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, 

apalagi siswa yang tidak dari TK. 

3. Kurangnya kemampuan siswa untuk belajar skripsi. 
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Tingkat rendahnya ketrampilan membaca pada siswa MI merupakan 

permasalahan yang segera perlu dicari solusinya. Dalam kurikulum 2004 

diberikan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan rendahnya 

ketrampilan membaca dan menulis pada madrasah ibtidaiyah yaitu dengan 

memberikan kebebasan kepada guru dalam mengembangkan materi dan 

memilih metode serta pemanfaatan media pendidikan yang tepat sesuai dengan 

kondisi siswa.dan lingkungan sekolah. Guru dapat melakukan inovasi dalam 

proses pembelajaran bahasa indonesia yaitu dengan menerapkan media 

pembelajaran atau alat bantu dalam proses belajar mengajar. 

Dalam pelajaran bahasa indonesia diajarkan materi membaca dan 

menulis. Dalam menerim pelajaran yaitu masih kesulitan membaca ataupun 

menulis. Hal ini karena kurangny pemanfaatan dan penggunan media serta 

pemilihan metode yang kurng tepat oleh guru. Pembelajaran yang monoton 

akan membuat siswa jenuh dan memandang remeh terhadp pelajaran membaca 

dan menulis. Padahal proses pembelajaran dapat berlangsung efektif apabila 

guru menggunakan metode dan media tepat khususnya pelajaran bahasa 

indonesia akan meningkatkan membaca dan menulis. 

Berkaitan dengan media pembelajaran bahasa untuk meningkatkan 

ketrampilan membaca dan menulis saya akan mencoba menggunakan media 

gambar untuk membantu ketrampilan membaca dan menulis pada kelas 1 MI 

YAPPI Nglebeng, Nglipar, Gunungkidul. 

Melihat rendahnya kemampuan membaca dan menulis pada sisw kelas 

1 MI YAPPI Nglebeng, maka solusi yang peneliti pilih untuk mengatasinya 
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adalah pemanfaatan media pembelajaran gambar pada pembelajaran membaca 

dan menulis pada mata pelajaran bahasa indonesia di kelas 1 MI YAPPI 

Nglebeng. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “Peranan Media Gambar Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menulis Siswa Kelas 1 MI YAPPI 

Nglebeng Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul”.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakan masalah tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa indonesia materi kemampuan 

membaca dan menulis pada siswa kelas 1 MI YAPPI Nglebeng Nglipar. 

2. Bagaimana kefektifan penggunaan media bgambar dalam meningkatkan 

prestasi belajar membaca dan menulis pada siswa kelas 1 MI YAPPI 

Nglebeng Nglipar. 

3. Problematika apa saja yang dihadapi MI YAPPI Nglebeng Nglipar dalam 

pembelajaran membaca permulaan. 

 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 



 
 

9 
 

a. Untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar bahasa indonesia 

khususnya dalam membaca permulaan di MI YAPPI Nglebeng. 

b. Untuk mengetahui efektifitas media gambar dalam meningkatkan 

membaca dan menulis pada siswa kelas 1 MI YAPPI Nglebeng Nglipar. 

c. Untuk mengetahui sejauh mana kendala (problematika) yang dihadapi 

MI YAPPI Nglebeng dalam kegiatan belajar mengajar membaca 

permulaan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi guru dalam memilih atau 

menggunakan media pembelajaran terutama media gambar. 

b. Dapat memberikan pemechan masalah dalam pendidikan uang berkaitan 

dengan kemampuan membaca dan menulis pada pelajaran bahasa 

indonesia. 

c. Untuk meningkatkan kualitas pembelajran bahasa indonesia di MI 

YAPPI Nglebeng. 

d. Dapat membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas 1 

MI YAPPI Nglebeng. 

e. Memberikan gambaran dan pemahaman tentang media pembelajaran 

menggunakan media gambar dalam pembelajaran bahasa indonesia. 
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D. KAJIAN PUSTAKA 

Media pendidikan adalah segala jenis media pendidikan yang 

dipergunakan dalm proses pembelajaran. Media pembelajaran dalam hal ini 

merupkan bagin dari proses pembelajaran, karena berhubungan langsung 

dengan pemberian materi pembelajaran. Media pendidikan dalam proses 

pembelajaran diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengajaran. 

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitin ini, antara lain 

skripsi yang ditulis oleh Yeni Khamidah dan Sukisno. 

1. Skripsi Yeni Khamidah, program studi pendidikan bahasa arab fakultas 

tarbiyah Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta 2006. 

Skripsi ini dengan judul “Fungsi Media kartu Bergambar Dalam 

Pembelajaran Kosakata  Bahasa Arab di MTs N Tempel Yogyakarta”. 

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana fungsi media dalam 

pembelajaran kosa kata bahasa arab. Selain itu, penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi media kartu bergambr terbukti 

di lapangan, khususnya di MTs N Tempel. 

2. Skripsi Sukisno, Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah 

fakultas tarbiyah Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta 

2010. Skripsi ini dengan judul “Peningkatan Ketrampilan Membaca  

Permulaan Dengan Menggunakan Media Kartu Kata Pada Siswa Kelas I 

MI MA’Arif Sangon. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses belajar 

mengajar bahasa indonesia khususnya belajar permulaan. Selain itu 
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peneliti bertujuan untuk mengetahui keaktifan penggunaan media kartu 

kata dalam meningkatkan prestasi belajar membaca permulaan. 

 

E. LANDASAN TEORI 

1. Landasan Pembelajaran 

Bruner, Degeng Asri Budiningsih mengemukakan bahwa teori 

pembelajaran adalah preskriptif dan teori belajar adalah deskriptif. 

Preskriptif artinya tujuan utama teori pembelajaran adalah penetapan 

metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif artinya tujuan 

utama belajar adalah menjelaskan proses belajar. Dengan kata lain teori 

pembelajaran berurusan dengan upaya mengontrol variabel-variabel yang 

dispesifikasi dalam teori belajar agar dapat memudahkan belajar. 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkunganya, sehingga terjadi perubahan tingkah laku 

ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari individu maupun 

faktor eksternal dari lingkungan. 

Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran adalah 

mengkondisikan lingkungan belajar agar dapat menunjang terjadinya 

perubahan perilaku peserta didik dan guru sebagai fasilitator dan mediator 

yaitu : 
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a. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan murid 

bertanggung jawab dalam membuat rancangan, proses, dan 

penelitian.. 

b. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan tentang 

keingintahuan murid dan membantu mereka mengekspresikan 

gagasan-gagasanya dan mengkomunikasikan ide ilmiah mereka. 

Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga halo : pretest, 

proses, dan post test Mulyasa 

 

2. Teori Belajar bahasa Indonesia (pada Tingkat dasar/MI) 

Menurut Zuchdi dan Budiasih 4 pembelajaran bahasa di Madrasah 

Ibtidaiyah meliputi empat ketrampilan berbahasa yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis.keempat ketrampilan tersebut memiliki 

hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan, karena pembelajaran satu 

jenis ketrampilan akan meningkatkan ketrampilan yang lain. Misalnya  

pembelajaran membaca, disamping meningkatkan ketrampilan membaca 

juga dapat meningkatkan ketrampilan menulis. Melalui kegiatan membaca 

maka siswa dapat meningkatkan perbendaharaan kosa kata, kemudian siswa 

dapat menggunakan kata-kata yang didapat dari kegiatan membaca untuk 

menulis suatu kalimat atau karangan secara lebih efektif. 

                                                            
4 Sumber : Budiasih. Media Pengajaran Bahasa Indonesia (makalah). Yogyakarta. Balai Petaka Guru. 
1996 
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Pengajaran bahasa indonesia di Madrasah ibtidaiyah memiliki arti 

dan peranan yang sangat penting bagi siswa, karena kepadanyalah mula-

mula diletakkan landasan kemampuan berbahasa indonesia. 

Landasan berbahasa indonesia akan membaca di MI dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu, pembelajaran membaca permulaan diajarkn di kelas 

I, II, dan, III dan pembelajaran membaca lanjut yang diajarkan di kels IV,V, 

dan VI Zuchdi dan Budiasih  mengingat ketrampilan membaca dan menulis 

sangat berhubungan erat dan tidak terpisahkan, maka pada siswa kelas I dan 

II terlebih dahulu diajarkan membaca permulaan. 

 

3. Faktor-faktor yang menunjang pembelajaran bahasa indonesia pada siswa 

kelas I MI 

Faktor-faktor yang menunjang pembelajaran bahasa indonesia ini 

adalah mencakup proses pembelajaran yang meliputi kemampuan guru 

dalam menggunakan media. Guru memiliki pengaruh penting terhadap 

pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan apa yang ditawarkan Accelerated 

Learning dalam kegiatan belajar mengajar Suharsimi Arikunto, Manajemen 

Pengajaran Secara Manusiawi, jakarta: Rineka Cipta5 yaitu : 

a. Suasana belajar mengajar. 

Siswa membutuhkan lingkungan fisik yang teratur dalam 

proses pembelajaran. Diantaranya dengan mengatur bangku, 

penggunaan warna, pemasangan poster yang mendukung, penggunaan 

alat bantu mengajar dan pemutaran musik. 
                                                            
5 Sumber : Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian. Jakarta : Molton Putra. 1992 
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b. Rancangan kegiatan belajar mengajar. 

Rancangan kegiatan belajar mengajar meliputi skenario 

pembelajaran (RPP), seperti dalam pemilihan media, strategi dan media 

yang digunakan oleh guru. Oleh karena itulah dalam hal ini kreatifitas 

seorang guru dan pemahamanya terhadap sifat dan gaya belajar setiap 

murid sangat diutamakan. 

c. Hal-hal yang mendukung proses belajar mengajar 

Guru dan lingkungan merupakan salah satu faktor yang 

mendukung proses belajar mengajar. Seorang guru harus mampu 

membangun suasana belajar yang nyaman. Diantaranya dengan 

menjalin rasa simpati dan saling memiliki antara guru dan murid, 

mengakui setiap usaha siswa, menciptakan suasana yang riang, menjadi 

pendengar yang baik dan menghargai setiap usaha siswa. 

Guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan. 

Walaupun fasilitas pendidikanya lengkap dan canggih bila tidak 

ditunjang dengan keberadaan guru yang berkualitas, maka mustahil 

akan menimbulkan proses pembelajaran yang maksimal. Ada lima 

faktor yang mempengaruhi kualitas seorang guru yaitu : 

1. Adanya kewenangan yang benar-benar diserahkan kepada guru. 

2. Kualitas atasan yang mengawasi dan mengontrol perilaku guru. 

3. Kebebasan yang diberikan kepada guru. 

4. Hubungan guru dengan muridnya. 



 
 

15 
 

5. Pengetahuan guru bertambah atau berkurang (Muh. Nurdin, Kiat 

menjadi guru profesional, Yogyakarta, Prismasopie, 2004 hal. 60) 

Tanggung jawab guru yng terpenting adalah merencanakan dan 

menuntut para peserta didik melakukan kegiatan belajar guna mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Guru harus 

membimbing peserta didik agar mereka memperoleh ketrampilan-

ketrampilan, pemahaman perkembangan berbagai kemampuan, 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan perkembangan sikap yang serasi. 

Oleh karena itu guru harus melakukan banyak hal agar pengajaranya 

berhasil, antara lain : 

a. Mempelajari setiap peserta didik yang ada di kelasnya. 

b. Merencanakan, menyediakan dan menilai bahan-bahan yang akan 

diberikan. 

c. Memilih dan menggunakan metode,strategi dan media yang sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. 

d. Memelihara hubungan pribadi seerat mungkin dengan peserta didik. 

e. Menyediakan lingkungan belajar yang serasi. 

f. Membantu para peserta didik memecahkan berbagai masalah. 

g. Mengatur dan menilai kemajuan belajar peserta didik (DEPAG 

DIRJEN Kelembagaan Agama Islam, Wawasan tugas Guru dan 

tenaga Kependidikan,Jakarta, 2005, hal 76-77) 
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4. Strategi dan metode penggunaan media gambar pada membaca permulaan 

di MI 

Proses belajar merupakan interaksi yang dilakukan dengan anak 

didik dalam satu situasi pendidikan yang dilakukan guru dengan anak didik 

dalm situasi pendidikan dan pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang 

telah ditetapkan. Bentuk interaksi menghendaki danya pertimbngan yang 

kuat atas keunikan dan keragaman anak didik. Hal ini mewujudkan betapa 

pentingnya ketrampilan guru menyampaikan pesan, dan ketrampilan 

menggunakan berbagai metode mengajar secara bervariasi. 

Menurut Raka Joni Darmiyati Zuchdi strategi pembelajaran adalah 

pola umum perbuatan guru dan siswa didalam mewujudkan kegiatan 

pembelajaran.sifat umum pembelajaran ini berarti bahwa macam dan urutan 

perbuatan yang dimaksudkan tampak digunakan atau diperagakan oleh guru 

dan siswa didalam bermacam-macam peristiwa belajar. 

Menurut Syaiful Zuchdi dan Budiasih strategi pembelajaran 

meliputi : 

a. Mengidentifikasi serta menetapkan dan kualifikasi perubahan tingkah 

lakudan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasar aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar 

yang dianggap paling efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru 

dalam menunaikan tugas belajar. 
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d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria 

serta standar keberhasilan, sehingga dapat dijadikan oleh guru dalam 

melakukan evaluasi 

. 

5. Pengertian membaca permulaan. 

Banyak para ahli yang memberikan pandangan tentang membaca 

permulaan. Henri guntur Tarigan mengemukakan bahwa yang dimaksud 

membaca adalah proses memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis 

melalui tulisan. 

Menurut Purwo darminto dalam kamus besar bahasa indonesia 

didefinisikan bahwa yang dimaksud membaca adalah melihat sambil 

melisankan suatu tulisan dengan tujuan ingin mengetahui isinya. 

Sementara menurut Syamsuadinar  Darmiati Zuhdi memberikan 

pengertian bahwa membaca adalah suatu kepandaian mengubah bahasa tulis 

menjadi bahasa suara dan oleh karena itu harusmengikuti pikiran yang ada 

di dalamnya, apa yang dimaksud dari membaca tersebut. 

Pengertian membaca permulaan adalah ketrampilan menerapkan 

berbahasa secara biologis dan psikis yang dipengaruhi oleh lingkungan 

huruf, suku kata, dan kalimat sebagai objek kata dengan tingkatan awal 

dalam belajar membaca Depdikbud 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

di maksud dengan membaca adalah salah satu kegiatan berbahasa yang 

mengubah bahas tulis menjadi bahasa suara dengan melaksanakan suatu 
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tulisan yng dilihat baik huruf, suku kata, kata, dan kalimat sebagai objek 

baca dengan tujuan ingin mengetahui isi  dan maksud yang dilakukan oleh 

siswa kelas I dan II MI. 

Tujuan dari membaca permulaan adalah dapat melafalkan 

lambang huruf atau tulisan dengan intonasi yang wajar, tepat, lancar, dan 

jelas zuhdi dan Budiasih 

a. Proses membaca 

Membaca merupakan proses memperoleh makna dari barang 

cetak spondek dan Saracho, 1994 Rofi’udidin dan Zuhdi ada dua cara 

yang ditempuh membaca dalam memperoleh makna dari barang cetak 

(1) langsung, yakni menghubungkan ciri penanda visual dari tulisan dan 

maknanya dan (2) tidak langsung, yakni mengidentifikasi bunyi dalam 

kata dan menghubungjanya dengan makna. Cara pertama digunakan 

oleh pembaca lanjut dan cara kedua digunakan oleh pembaca 

permulaan. 

Menurut combs, 1996 Rofi’udidin dan Zuhdi6 kegiatan 

membaca dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

perkembangan, dan tahap transisi. 

1. Dalam tahap persiapan, anak mulai menyadari tentang fungsi barang 

cetak, konsep tentang cara kerja barang cetak, konsep tentang huruf, 

dan konsep tentang kata. 

                                                            
6 Sumber ; darmiyati dan ahmad Rofi, udidin, Zuhdi. Pendidikan bahasa indosnesia dan Sastra 
Indonesia. Malang : Universitas Negeri Malang. 2001 
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2. Dalam tahap perkembangan, anak mulai memahami polabahasa 

yang terdapat dalam barang cetak. Anak mulai belajar memasangkan 

satu kata dengan kata yang lain. 

3. Dalam tahap transisi, anak mulai mengubah kebiasaan membaca 

bersuara menjadi membaca dalam hati. Anak mulai melakukan 

kegiatan membaca dengan santai. 

b. Metode pembelajaran membaca permulaan. 

Menurut Darmiati Zuhdi  metode pengajaran bahasa adalah 

rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan, penentuan dan 

penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan serta 

kemungkinan pengadaan remidi dan bagaimana mengembangkanya. 

Sedangkan pendapat akhaidah Zuchdi 7 bahwa membaca 

permulaan ada beberapa metode antara lain :  

1. Metode abjad 

2. Metode bunyi 

3. Metode lepas rangaki suku kata 

4. Metode global 

5. Metode kata lembaga 

6. Metode struktur analitik sintetik (SAS) 

 

c. Mendiskripsikan proses pembelajaran bahasa indonesia pada kelas I 

                                                            
7 Sumber : Akhadiyah. Bahasa Indonesia II “jakarta : P2LPTK. 1992 
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Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar 

membaca bagi siswa MI kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh 

kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi 

bacaan dengan baik. Oleh karena itu, guru perlu merancang 

pembel;ajaran membacdengan baik sehingga mampu menumbuhkan 

kebiasaan membca sebagai suatu yang menyenangkan. 

Pembelajaran bahasa indonesia di madrasah ibtidaiyah (MI) 

bertujuan meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi secara 

efektif, baik lisan maupun tertulis, baik dalam situasi resmi maupun non 

resmi, kepada siapa, kapan, dimana, untuk tujuan apa. Bertumpu pada 

kemampuan dasar membaca dan menulis juga perlu diarahkan pada 

tercapainya kemahirwacanaan. 

Tujuan membaca permulaan di kelas I adalah agar siswa dapat 

membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat 

(Depdikbud, 1994/1995:4). 

Pelaksanaan membaca permulaan dikelas I MI dilakukan 

dalam dua tahap, yaitu membaca periode tanpa buku dan membaca 

dengan menggunakan buku. 

1. Pembelajaran membaca tanpa buku dilakukan dengan cara mengajar 

dengan menggunakan media atau alat peraga selain buku mislnya 

kartu gambar, kartu huruf, kartu kata dan kartu kalimat. 

2. Pembelajaran membaca dengan buku merupakan kegiatan membaca 

dengan menggunakan buku sebagai bahan pelajaran. 
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Bagaimana pembelajaran bahasa pada kelas awal ? 

Anak di kelas permulaan (usia 6-8 tahun) berada pada fase bermain. 

Dengan bermain anak-anak senang belajar, semakin senang anak 

semakin banyak yang diperolehnya. Permainan memiliki peranan 

penting dalam perkembangan kognitif dan sosial anak (Dworetzky, 

1990). Karena dalam bermain guru mendukung anak belajar dan 

mengembangkanya (wood, 1996). 

 

6. Media pendidikan 

a. Pengertian media pendidikan 

Kata media berasal dari bahasa latin “Medius” artinya tengah. 

Secara umum media adalah bentuk perantara untuk menyebar, 

membawa atau menyampaikan sesuatu pesan (message) dan gagasan 

pada penerima. 

Berdasarkan pengertian di atas mka dapat disimpulkan bahwa 

media pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

untukmenyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perbuatan, minat serta perhatian siswa pada proses pembelajaran. 

Berdasarkan perkembangan teknologi, arsyad azhar  

mengelompokan media pendidikan menjadi empat kelompok yaitu : 

1. Media visual atau media hasil teknologi cetak, terutama media yang 

dihasilkan melalui proses percetakan atau fotografi seperti teks, foto, 

dan grafik. 
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2. Media hasil teknologi audio visual, merupakan sumber pengajaran 

yang dihasilkan dan dapat diputar ulang oleh mesin-mesin mekanis 

audio visual, seperti proyektor film dan tape recorder. 

3. Media hasil teknologi berdasarkan komputer, dimana materi 

pengajaran dismpaikan menggunakan sumber-sumber yang berbasis 

digital atau mikro prosessor (komputer). 

4. Media hasil teknologi gabungan, yaitu cara menyampaikan materi 

menggunakan beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh 

komputer, misalnya menanyakan materi pelajaran dalam bentuk klip 

gambar secara berurutan, dan memutar rekaman audio maupun 

audio visual. Tetapi sebelumnya materi pembelajaran telah disimpan 

dalam bentuk digital di dalam penyimpanan data harddisk. 

 

b. Fungsi dan keunggulan media pendidikan 

Penerapan media pendidikan dalam proses belajar di sekolah 

akan membantu keefektifan proses pembeljaran dan penyampian isi 

pembelajaran. Hamalik arsyad Azhar mengemukakan bahwa 

penggunaan media pendidikan dalam proses beljar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat baru,membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruhpsikologis 

siswa. Media pembelajaran juga membantu meningkatkan pemahaman, 

penyajian data dengan menarik dan terpercaya memudahkan penafsiran 

data dan memadatkan informasi. 



 
 

23 
 

Menurut Pringgawidagda  apabila memilih media pembelajaran 

sudah tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa dan materi 

pembelajaran, maka media pembelajaran tersebut akan memberikan 

beberapa keuntungan diantaranya : 

1. Pembelajaran lebih menarik, sehingga menumbuhkan rasa cinta 

peserta didik terhadap materi pembelajaran. 

2. Membangkitkan minat belajar siswa, dengan demikian dapat 

meningkatkan prestasi belajar. 

3. Mempermudah dan memperjelas materi pembelajaran. 

4. Merangsang siswa mengembangkan kreatifitas. 

5. Mengurangi rasa bosan akibat banyaknya verbalisme dalam proses 

pembelajaran. 

Sementara itu fungsi media pendidikan menurut Jon D Latuhera 

(1988:23-24) sebagai berikut : 

a. Menarik perhatian siswa terhadap materi pembelajaran. 

b. Mengurangi kesan verbalisme. 

c. Mengatasi perbedaan pengalaman belajar yang sulit diperoleh 

dengan cara lain. 

d. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 

e. Membantu perkembangan berfikir lebih teratur. 

f. Memungkinkan terjadi kontak langsung antara guru dengan siswa. 
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Dari uraian manfaat dan kegunaan media pembelajaran maka 

dapat diambil kesimpulan beberapa manfaat dan penggunaan media 

pembelajaran didalam proses belajar mengajar yaitu : 

1. Media pembeljaran dapat memperbesar ketertarikan siswa terhadap 

materi pembelajaran. 

2. Menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan interaksi langsung antara 

siswa dengan lingkungan. 

3. Memperjelas penyampaian pesan dan informasi sehingga 

meningkatkan kualitas hasil belajar. 

4. Memungkinkan siswa belajar dan mengembangkan ketrampilan dan 

minatnya masing-masing. 

Media pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik 

(dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan) 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra. 

c. Dapat digunakan sebagai variasi dalam pengajaran. 

Dalam hal ini media berguna untuk : 

1. Menimbulkan gairah belajar. 

2. Memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan. 

3. Memungkinkan anak didik sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya. 
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4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah dengan 

lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum 

dan materi pendidikan ditentukan sama untuk siswa, maka guru 

akan banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus 

diatasi sendiri. 

 

7. Media gambar 

a. Pengertian gambar 

Gambar diartikan sebagai segala sesuatu yang diwujudkan secara 

visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran, 

yang terdiri atas lukisan, ilustrasi, karikatur, kartun, poster, gambar seni, 

potret dan slide. Media gambar yang mengandung makna situasi, 

keadaan, peristiwa, dan benda. 

Gambar termasuk kedalam bagian media visual. Fungsi media 

visual sama halnya dengan pendidikan yaitu alat penyampaian pesan. 

Secara khusus media pendidikan berfungsi untuk menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang 

mungkin untuk cepat dilupakan bila tidak digrafiskan. Siswa juga lebih 

meminati gambar terutama gambar-gambar berwarna, sederhana dan 

realisme. 

Media gambar bila ditinjau dari perbuatanya dibedakan menjadi 

dua yaitu gambar fotografi dan gambar tangan. Gambar fotografi dapat 

diproduksi dengan sengaja baik foto sendiri maupun yang ada di 
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pesanan. Sedangkan pembuatan yang mudah dan relatif murah harganya 

dengan cara menggambar sendiri di papan tulis atau karton. Selain itu 

dapat menggunting gambar-gambar dari majalah dan surat kabar. 

 

b. Nilai gambar dalam pendidikan 

Ada beberapa alasan gambar sebagai media yang paling efektif 

dan efisien dalam pembelajaran yaitu : 

1. Gambar bersifat konkrit 

2. Gambar mengatasi ruang dan waktu 

3. Gambar mengatasi kekurangan daya maupun panca indra manusia 

4. Gambar dapat digunakan untuk memperjelas sesuatu masalah, 

karena itu bernilai terhadap semua pelajaran di sekolah 

5. Gambar mudah didapat dan murah 

6. Gambar mudah digunakan, baik untuk perorangan maupun untuk 

kelompok. 

 

F. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan rumusan dan landasan teori di atas maka hipotesis tindakan 

sebagai berikut : Peranan media gambar dapat meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis siswa pada kelas I MI YAPPI Nglebeng Nglipar. 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan pendekatan penilaian 
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Penelitian mengenai upaya peningkatan membaca dan menulis 

permulaan dengan menggunakan media gambar pada siswa kelas 1 MI 

YAPPI Nglebeng merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research 

(CAR) yaitu penelitian yang dilakukan di kelas dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas atau teori pendidikan. Dikarenakan da tiga yang 

membentuk pengertian tersebut maka ada tiga pengertian yang dapat 

dijelaskan. 

a. Penelitian, yaitu kegiatan mencermati suatu obyek dengan 

menggunakan cara atau aturan metodologi tertentu untuk memperoleh 

data dan informasi dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik 

minat dan penting bagi peneliti. 

b. Tindakan, yaitu suatu gerak sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. 

Dalam penelitian terbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. 

c. Kelas, yaitu sekelompok siswa yang sama menerima pelajaran yang 

sama dari guru yang sama pula. 

Dalam menggabungkan batasan pengertian tiga kata ini dapat 

disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakanyang sengaja dimunculkan 

dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama-sama. 

Jadi, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan tindakan yang 

dilakukan guru di dalam kelas untuk meningkatkan kinerja guru dan hasil 
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belajar siswa dengan langkah-langkah 4 tahap yaitu merencanakan, 

melakukan tindakan, mengamati, dan merefleksi. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalah pendekatan 

penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan pelaku 

yang dapat diamati. 

2. Subyek penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas 1 MI 

YAPPI Nglebeng, dan merupakan penelitian kolaborasi antara guru mata 

pelajaran bahas indonesia kelas lain dengan peneliti. 

 

3. Setting penilaian 

Kegiatan penelitian tindakan kelas ini ini meliputi pengumpulan 

data, validasi, interprestasi, dan aksi atau tindakan. 

Adapun langkah-langkah dan urutan yang dilakukan antara lain 

meliputi penyampaian materi pelajaran bahasa indonesia dan evaluasi. 

Pengevaluasian kemampuan dasar atau kompetensi siswa melalui 

pengamatan, melalui deskripsi permasalahan yang ditemukan dengan teman. 

 

4. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini mengambil lokasi di MI YAPPI Nglebeng. Pemilihan 

lokasi tersebut karena prestasi belajar siswa dalam pelajaran bahasa 

indonesia khususnya membaca dan menulis masih rendah. Penelitian ini 
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dilaksanakan selama satu bulan dimulai bulan november 2011 sampai 

desember 2011./ 

 

 

5. Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) atau  Classroom Action Research 

(CAR) dilaksanakan dalam empat tahap yaitu : merencanakan, melakukan 

tindakan, pengamatan, dan merefleksi. 

Perencanaan merupakan rencana penelitian tindakan yang terstruktur 

namun tidak menutup kemungkinan untuk mengalami perubahan. Tindakan 

yang dimaksud adalah segala tindakan yang dilakukan secara sadar dan 

terkendali yang merupakan variasi praktek yang cermat dan 

bijaksana.tindakan yang telah disusun sesuai dengan permasalahan. 

Observasi (pengamatan) pada tindakan ini berfungsi mendokumentasikan 

hal-hal yang terjadi selama tindakan dan pengaruh tindakan terkait. Refleksi 

adalah mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan yang telah 

dilakukan sesuai dengan hasil observasi. 

Setelah melakukan tindakan refleksi yang mencakup analisis, 

sintetis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan proses dan hasil tindakan 

yang dilakukan, biasanya muncul permasalahan atau pemikiran yang perlu 

mendapat perhatian, sehingga pada tahap selanjutnya perlu dilakukan 

perencanaan ulang. Tahap-tahap kegiatan ini terus berulang sampai suatu 
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permasalahan dianggap selesai. Adapun desain (model) yang dikemukakan 

oleh kemmis dan taggrat sebagai berikut  

   PERENCANAAN 
            

       
  

REFLEKSI   
      
      

     SIKLUS I PELAKSANAAN 

      
      
      
      
    

PENGAMATAN 
          

    
  
  
  

      
PERENCANAAN 

            

       
  

REFLEKSI       

           
    

    SIKLUS II PELAKSANAAN 

    
    
    

     PENGAMATAN 
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Rencana penelitian ini dapat digambarkan terdiri dari empat 

komponen atau tahap yaitu : 

a. Perencanaan (planning) 

Rencana penelitian tindakan merupakan tindakan yang 

terstruktur dan terencana, namun tidak menutup kemungkinan untuk 

mengalami perubahan sesuai situasi dan keadaan yang tepat. 

 

b. Tindakan (Action) 

Yang dimaksud dengan tindakan adalah tindakan yang 

dilakukan secara sadar dan terkendali yang merupakan variasi yang 

cermat dan bijaksana. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pada 

pelaksanaan yang telah disusum dengan permasalahan. 

 

c. Pengamatan ()bservasi) 

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran. Yang 

diamati adalah proses pembelajaranitu sendiri untuk mengetahui 

dampak yang ditimbulkan dari penerapan tindakan tersebut. Observasi 

ini merekam semua kejadian dan fakta yang terjadi selama 

pembelajaran kemudian peneliti mencatat dalam lembar observasi 

maupun catatan harian. 
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d. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah mengingat atau merenungkan kembali suatu 

tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan hasil observasi. 

Refleksi dilakukan guna memperoleh gambaran tentang hasil 

tindakan di kelas. Hasil pekerjaan siswa dianalisis. Dari hasil analisis 

dimungkinkan diadakan perbaikan ataupun pengembangan lebih lanjut. 

Dari analisis juga didapatkan kendala dan kekurangan dari setiap 

tindakan yang dilakukan sehingga dapat diupayakan perbaikan dan 

penyempurnaan pada siklus berikutnya. 

Hubungan antara keempat komponen tersebut menunjukan 

sebuah siklus (putaran) berkelanjutan dan berulang. Siklus inilah yang 

sebetulnya menjadi salah satu ciri utama dari penelitian tindakan kelas 

yaitu bahwa penelitian tindakan kelas harus dilaksanakan dalam bentuk 

siklus, bukan satu kali tindakan saja. Putaran atau siklus tersebut 

berulang terus-menerus mampu memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

6. Rencana tindakan 

Penelitian ini terdiri atas dua siklus, yaitu : 

Siklus I 

a. Perencanaan 

1. Peneliti menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam 

pembelajaran bahasa indonesia yaitu alat tulis, alat peraga dan buku 

sumber belajar. 
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2. Peneliti sekaligus bertindak sebagai guru kelas memberi penjelasan 

mengenai materi pembelajaran bahasa indonesia tentang 

ketrampilan membaca. 

b. Tindakan 

1. Guru menjelaskan tentang cara membaca dan menulis dengan 

menggunakan media gambar. 

2. Siswa belajar membaca dan menulis dengan menggunakan media 

gambar. 

3. Guru mengoreksi hasil tulisan-tulisan siswa. 

c. Observasi 

Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan 

terhadap interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajarandalam 

penerapan media gambar untuk meningkatkan membaca dan menulis, 

yaitu dengan memperhatikan aktifitas prestasi siswa dalam 

pembelajaran. 

d. Refleksi 

1. Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan dengan 

mengumpulkan hasil observasi dan nilai hasil praktek. 

2. Berdasarkan hasil analisis maka penulis dapat menentukan langkah 

selanjutnya untuk mengatasi dan mengembangkan berbagai hal 

yang dihadapi melalui tindakan siklus kedua. 

3.  
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Siklus II 

a. Perencanaan 

1. Peneliti menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam 

pembelajaran bahasa indonesia yaitu alat tulis, alat peraga dan buku 

sumber belajar. 

2. Peneliti sekaligus bertindak sebagai guru kelas memberi penjelasan 

mengenai materi pembelajaran bahasa indonesia tentang 

ketrampilan membaca. 

b. Tindakan 

4. Guru menjelaskan tentang cara membaca dan menulis dengan 

menggunakan media gambar. 

5. Siswa belajar membaca dan menulis dengan menggunakan media 

gambar. 

6. Guru mengoreksi hasil tulisan-tulisan siswa. 

c. Observasi 

Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan 

terhadap interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajarandalam 

penerapan media gambar untuk meningkatkan membaca dan menulis, 

yaitu dengan memperhatikan aktifitas prestasi siswa dalam 

pembelajaran. 

d. Refleksi 
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1. Peneliti mencatat dan melkukan analisa terhadap hasil pengamatan 

untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan 

dikembangkan. 

2. Berdasarkan hasil analisis maka peneliti dapat menentukan apakah 

perlu dilakukan tindkan lagi  atau tidak karena angka peningkatan 

siswa dalam membaca dan menulis sudah baik. 

 

 

7. Instrumen Pendidikan 

a. Lembar opbservasi yang meliputi lembar observasi kegiatan guru dan 

siswa dalam pembelajaran bahasa indonesia dalam membaca dan 

menulis dengan menggunakan media gambar. 

b. Lembar soal pretest dan post test untuk mengetahui hasil kemampuan 

sebelum dan sesudah diberi tindakan dengan menerapkan media 

gambar dalam pembelajaran di kelas. 

c. Catatan harian untuk merekam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

 

8. Teknik Pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Metode Wawancara 

Metode ini merupakan cara untuk memperdalam data yang 

diperoleh melalui pengamatan dengan menggunakan metode interview 
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bebas terpimpin didalam proses interaksinya yaitu sejumlah pertanyaan 

yang telah disiapkan, namun dalam pelaksnaanya oleh peneliti 

dilakukan secara bebas. 

Dalam hal ini menjadi informan atau interview diantaranya 

adalah Kepala MI YAPPI Nglebeng dan guru bahasa indonesia kelas 

lain sebagai kolaborasi peneliti. Data yang dihimpun meliputi 

gambaran umum MI YAPPI Nglebeng Nglipar serta strategi 

pembelajaranya. 

b. Metode Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan dan pencatatan yang sistematik mengenai fenomena-

fenomena yang diselidiki. 

Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan. Penulis mengamati 

langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.dalam 

hal ini peneliti mengamati  proses belajar mengajar yang berlangsung 

di kelas, mengamati guru yang sedang mengajar, materi, metode, 

strategi yang digunakan dalam pembelajaran serta mengamati lokasi 

penelitian dan lingkungan untuk memperoleh data tentang gambaran 

umum lokasi. 

c. Metode dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
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prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya. Data yang 

diambil berupa dokumentasi. Arsip-arsip yang merupakan data 

sekunder yang sewaktu-waktu diubah sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang sekarang terjadi. Metode ini digunakan untuk menghimpun data 

yang berkaitan dengangambaran umum MI YAPPI Nglebeng mengenai 

sejarah berdirinya, letak geografis, keadaan guru, keadaan siswa, 

kurikulum bahasa indonesia serta kondisi fasilitas atau sarana dan 

prasarana yang dimiliki madrasah. 

 

 

d. Tes 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sebelum 

implementasi tindakan , berupa pre test dan post test. 

e. Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif analitik, yaitu metode analisis data non statistik. 

Mendeskripsikan data melalui kata-kata yang akan digunakan secara 

sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang terkait dengan 

rumusan masalah, selanjutnya data yang terkumpul diproses dan 

disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang terkumpul 

berdasarkan realitas dan membentuk sebuah kesimpulan. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan metode atau pola pikir induktif pembehasan 
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yang berangkat dari peristiwa atau keadaan khusus kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum. 

Pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam 

penelitian tindakan kelas. Selanjutnya hasil-hasil pengumpulan data 

tersebut diolah dengan analisis data. Data yang dikumpulkan adalah 

data kuantitatif dari hasil pengamatan, keduanya dianalisis Sukidin. 

Tujuan analisis data dalam penelitian tindakan kelas menurut 

Fx Sudarsono  adalah untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi 

perbaikan, peningkatan atau perubahan yang diharapkan. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan prosentase 

skor. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan dan test 

untuk mengungkap ketrampilan membaca permulaan bagi kelas I MI 

YAPPI Nglebeng Nglipar Gunungkidul. Pengamatan dilakukan setiap 

kegiatan berlangsung dalam bentuk test yang dilakukan pada awal 

tindakan dan test yang dilakukan pada akhir atau sesudah dilakukan 

tindakan (post test) sehingga prosedur test yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah tes awal, tindakan pada siklus (pra tindakan), dan 

test tertulis (setiap akhir tindakan. Pre test dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan membaca siswa, karena data yang ada hanya menunjukan 

kemampuan akademik secara umum pada bidang studi bahasa 

indonesia. 

Analisis dskriptif digunakan untuk menggambarkan bahwa 

tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan adanya perbaikan, 
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peningkatan, dan perubahan lebih baik daripada sebelumnya.setelah 

diperoleh data maka langkah penelitian selanjutnya adalah 

menganalisis data. Menurut suwarsih madya analisis data dalam 

penelitian oleh momen refleksi putaran penelitian tindakan. 

Analisis data dilakukan dengan refleksi, yaitu pemikiran yang 

timbul pada saat mengamati dan merupakan hasil proses 

membandingkan, mengaitkan, dan menghubungkan  data yang 

ditampilkan dengan data sebelumnya. Data kualitatif terdiri atas hasil 

observasi, tingkah laku, dan keadaan atau jalanya proses berlajar 

mengajar dan bukanya angka-angka. Refleksi yang dilaksanakan oleh 

peneliti akan memberikan wawasan yang akan membantu dalam 

menafsirkan datanya. 

 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tenyang latar belakang 

munculnya masalah sehingga perlu diadakan, rumusan masalah yang akan 

diselesaikan dalam penelitian ini, tujuan kegunaan penelitian, hipotesis 

tindakan, metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian,yaitu 

Madrasah Ibtidaiyah Yappi Nglebeng,Nglipar,Gunungkidul.Yang meliputi letak 
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geografis, sejarah singkat berdirinya Madrasah, keadaan guru, karyawan serta 

siswa dan keadaan sarana prasarana. 

Bab III berisi tentang bagaimana penerapan media gambar dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia materi keluarga dan anak baik, efektifitas 

media gambar dengan media lain dalam pembelajaran serta menjelaskan hasil 

penenlitian tindakan dan faktor – faktor yang mempengaruhi peningkatan 

kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia materi keluarga dan anak baik mellui 

media tersebut. 

Bab IV merupakan bab terakhir yang terdiri atas simpulan dan saran. 

Dan pada akhir skripsi dicantumnkan daftar pustaka, yaitu refrensi yang 

digunakan penulis dalam skripsi, dilanjutkan dengan lampiran – lampiran yang 

mendukung penelitian. 
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